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Sammendrag 

Bakgrunn 

Denne masteroppgaven er en del av prosjektet: «Teachers’ Skillful Coping with Disruptive 

Behavior in Norwegian and American Classrooms», som ledes av professor Liv Duesund på 

Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. Uro i skolen kan forstås som atferd 

som hemmer elevers læring og læreres undervisning (Ødegård, 2017). Uro er en stor 

utfordring i skolen i dag (Ogden, 2015). Duesund (2017) hevder at forskning har vært mer 

opptatt av alvorlig problematferd i skolen, fremfor den mindre alvorlige uroen som alle elever 

kan vise. Derfor kan det argumenteres for et behov for ytterligere forskning og drøfting av 

problemstillinger knyttet til denne typen av urolig atferd i skolen. Formålet med denne 

oppgaven er å undersøke om læreres mentaliseringsevne kan påvirke hvordan de håndterer 

denne uroen i klasserommet. Mentalisering handler om å gi mening til atferd og kan ifølge 

Skårderud (2016) defineres som: «Å se seg selv fra utsiden og andre fra innsiden» (s. 1). 

Problemstilling og forskningsspørsmål  

Min problemstilling lyder som følgende: «Hvordan kan læreres mentaliseringsevne påvirke 

hvordan de håndterer uro i klasserommet?» Jeg har formulert tre forskningsspørsmål som 

skal forsøke å belyse denne problemstillingen. Disse er:  

1) «Hvordan kan læreres eksplisitte mentalisering påvirke hvordan de håndterer uro i 

klasserommet?»  

2) «Hvordan kan læreres implisitte mentalisering påvirke hvordan de håndterer uro i 

klasserommet?»  

3) «Er det en sammenheng mellom læreres eksplisitte og implisitte mentalisering og hvordan 

de håndterer uro i klasserommet?» 

Metode  

En føring for deltakelse i prosjektet: «Teachers’ Skillful Coping with Disruptive Behavior in 

Norwegian and American Classrooms» var at jeg skulle foreta semi-strukturerte intervjuer 
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med lærere som jobber med elever i alderen 15-17 år. I tillegg skulle jeg skulle anvende en 

bestemt intervjuguide. Jeg har intervjuet fire lærere fra en ungdomsskole i nærheten av Oslo.   

Resultater og konklusjoner  

Et hovedfunn ved resultatene er at mentalisering ser ut til å påvirke læreres hverdag, selv om 

begrepet ikke blir anvendt i stor grad i skolesammenheng. Mange av lærernes utsagn kan ses 

på som eksempler på mentalisering fordi de forsøker å gi mening til atferd. Lærerne 

eksemplifiserte hvordan deres årsaksforklaringer påvirket hvordan de håndterte utfordringer 

relatert til uro i klasserommet. Mentalisering blir ikke fremmet som en løsning for å forhindre 

eller stanse all urolig atferd som oppstår, men ses på som et verktøy for håndteringen av den. 

Informantene ga flere eksempler på at de reflekterte rundt elevenes atferd. Det var forskjeller i 

antall eksempler og grad av dybdeinformasjon fra informantene, men generelt tyder 

resultatene på at alle var opptatte av å «se elevene innenfra». Lærernes utsagn om uro tyder på 

at mentalisering er av betydning for deres håndtering av den. Det var større forskjeller mellom 

informantene når det gjaldt å «se seg selv utenfra» enn ved å «se elevene innenfra». Informant 

1 og 2 reflekterte mye rundt egen rolle og hvordan de også kunne skape uro. Informant 3 

reflekterte en del over egen atferd, mens informant 4 pratet lite om sin rolle. Dette kan tyde på 

ulik grad av mentaliseringsevne hos informantene. Likevel, eksemplifiserte alle fire at 

refleksjon rundt egen rolle kunne påvirke håndteringen av uro. Det er fordi de pekte på måter 

de kunne tilpasse seg og undervisningen på for å minske forekomsten av uro.  

Informantene hadde ulike syn på viktigheten av intuisjon for læreryrket. Informant 1 og 3 

hevdet at intuisjonen var viktig og en stor del av hverdagen. Informant 2 og 4 hevdet at 

intuisjonen kunne være viktig for å avdekke vanskelige forhold hos elevene, men at den ikke 

var viktig for håndtering av uro. Et viktig drøftingsmoment kan være om intuisjonen er 

viktigere enn det man selv tror, fordi det skjer ubevisst.  

Informant 1, 2 og 4 fortalte at håndtering av uro har blitt enklere etter at de har opparbeidet 

seg erfaring. De føler seg tryggere i utfordrende situasjoner og i lærerrollen generelt. 

Håndtering av uro skjer mer automatisk og de kan i større grad være i forkant av uroen. Som 

nyutdannet måtte de reflektere mer over handlingsalternativer, men nå skjer det mer intuitivt. 

Det kan se ut til at implisitt mentalisering blir viktigere i takt med økende erfaring. Likevel, er 

det ikke sikkert at dette er tilfellet for alle lærere fordi noen kan være mer intuitive. 
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1 Innledning  

I dette kapittelet vil jeg beskrive bakgrunnen og formålet med masteroppgaven. Jeg vil 

presentere problemstillingen min og forskningsspørsmålene mine samt hvorfor disse er valgt. 

1.1 Bakgrunn  

Jeg ble interessert i temaet: «uro i skolen» da jeg begynte å jobbe som skoleassistent og 

lærervikar i 2013. Det var spennende å se hvordan uronivået i et klasserom forandret seg ut 

ifra hvilken lærer som var tilstede og hvordan de samhandlet med elevene. I tillegg var det 

interessant å observere hvordan visse måter å håndtere uro på, påvirket læringsmiljøet i 

klasserommet. Interessen for temaet ble styrket mens jeg gikk på bachelorprogrammet og 

masterprogrammet i spesialpedagogikk. Jeg en større teoretisk forståelse av fenomenet og et 

ønske om å lære mer. 

Magnar Ødegård, Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, 

inviterte meg til å delta i forskningsprosjektet: «Teachers’ Skillful Coping with Disruptive 

Behavior in Norwegian and American Classrooms». Denne masteroppgaven er en del av dette 

prosjektet som ledes av professor Liv Duesund. Forskningsgruppen har tidligere 

sammenlignet uro i skolen i Norge og USA med fokus på elevperspektivet: «A Comparative 

Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States» (Ødegård, 

2017; Duesund og Ødegård, 2018). Denne studien bygger videre på den tidligere forskningen 

og setter søkelys på lærernes perspektiver på uro i skolen. 

Uro er en av skolens største utfordringer i dag (Ogden, 2015). Det blir stadig diskutert i media 

av både elever, foreldre og lærere som ytrer sine meninger om temaet. På tross av et stort 

fokus over lang tid er dette fortsatt et problem for læring og utvikling hos elevene. Duesund 

(2017) hevder at forskning har vært mer opptatt av mer alvorlig problematferd i skolen, 

fremfor den uroen som forekommer «hver dag». Derfor kan det argumenteres for et behov for 

ytterligere forskning og drøfting av problemstillinger knyttet til uro i skolen. Herunder ikke 

kun de mest alvorlige tilfellene, mens også den urolige atferden som alle elever kan vise. 

Befring (2012) vektlegger viktigheten av god forebygging i skoler. Det kan tenkes at urolig 

atferd som anses som mindre alvorlig bør få mer oppmerksomhet slik at uroen ikke øker i 

omfang og forverrer læringsmiljøet. Forebygging er billigere enn behandling. 
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1.2 Tema og formål 

Overordnet tema og fokus for masteroppgaven er: «uro i skolen». Uro i skolen kan forstås 

som atferd som hemmer elevers læring og læreres undervisning (Ødegård, 2017). Aasen, 

Nordtug, Ertesvåg og Leirvik (2002) hevder at det finnes mange begreper på problematisk 

atferd i skolen. Noen eksempler er disiplinproblemer, utagerende og innagerende atferd, 

tilpasningsvansker, atferdsavvik, sosiale og emosjonelle vansker og psykososiale vansker. 

Forholdene mellom begrepene er uklare og det kan være vanskelig å vite hva som inngår i 

begrepene. I denne oppgaven vil atferd som anses som problematisk i klasserommet bli kalt 

for uro. Begrepet vil utdypes i kapittel 2.1. Videre er «lærerens rolle», «håndtering» og 

«mentalisering» viktige stikkord.  

Lærerens rolle i denne sammenhengen er å håndtere uro. Urolig atferd er noe lærere må 

forholde seg til. Det handler om interaksjon med elevene og å bidra til et godt læringsmiljø. 

Opplæringsloven (1998, §9A-2, §9A-4) viser til elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og 

godt psykososialt skolemiljø. Det vil si at alle skolens ansatte skal følge med og gripe inn 

dersom det er mulig og det er behov for det. Lærerne har derfor et viktig ansvar. Lærere må 

håndtere uro og dette kan skje på flere måter. For eksempel kan det være å gå aktivt inn for å 

kartlegge årsaker til uro og finne hensiktsmessige tiltak, men det kan også være å overse det i 

størst mulig grad og «la det gå». Lærere kan anvende proaktive, reaktive strategier eller en 

kombinasjon av disse to. Proaktive strategier handler om å være i forkant: å forebygge eller 

forhindre urolig atferd i klasserommet. Reaktive strategier brukes for å få den urolige atferden 

til å opphøre etter den har oppstått. Det handler om hvordan man korrigerer uønsket atferd i 

klasserommet (Bergkastet, Dahl og Hansen, 2009). Læreres håndtering av urolig atferd 

handler i denne oppgaven om å forebygge, minimere eller stanse urolig atferd i klasserommet. 

Eksempler på hvordan dette kan gjøres utdypes i kapittel 2.1.5.  

Denne oppgaven vil drøfte læreres mentaliseringsevne opp imot deres håndtering av uro i 

klasserommet. Skårderud (2016) definerer mentalisering slik: «Å se seg selv fra utsiden og 

andre fra innsiden» (s. 1). Det handler om å gi mening til atferd slik at man kan tilpasse seg 

personer og situasjoner. 

Maxwell (2013) hevder at målene man ønsker å oppnå former redegjørelse, tolkning og 

teorier man lager i sin studie. Derfor er det trolig viktig å ha klart for seg hva man ønsker å 
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oppnå med prosjektet. Formålet med dette prosjektet er å få økt kunnskap om læreres 

mentaliseringsevne og hvordan den kan påvirke læreres håndtering av uro i klasserommet. På 

sikt kan økt kunnskap forhåpentligvis bidra til at lærere i større grad føler seg rustet til å 

håndtere uro i skolen, som igjen kan påvirke læringsmiljøet positivt. Masteroppgaven kan 

være et lite bidrag til feltet om nye perspektiver blir belyst. Det å sette begreper på noe man 

gjør, i dette tilfellet mentalisering i skolekontekst, kan bidra til at man blir bevisst på det. Det 

kan bidra til økt refleksjon som kan påvirke hvordan man håndterer uro i klasserommet.  

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Min problemstilling lyder som følgende: «Hvordan kan læreres mentaliseringsevne påvirke 

hvordan de håndterer uro i klasserommet?» Jeg har formulert tre forskningsspørsmål som 

skal forsøke å belyse problemstillingen. Disse er:  

1) «Hvordan kan læreres eksplisitte mentalisering påvirke hvordan de håndterer uro i 

klasserommet?»  

2) «Hvordan kan læreres implisitte mentalisering påvirke hvordan de håndterer uro i 

klasserommet?»  

3) «Er det en sammenheng mellom læreres eksplisitte og implisitte mentalisering og hvordan 

de håndterer uro i klasserommet?» 

Jeg ønsker å se på hvorvidt læreres mentaliseringsevne kan påvirke læreres håndtering av uro 

i klasserommet. I tillegg vil jeg undersøke om mentalisering kan bidra til at lærere kan 

anvende proaktive strategier for å begrense forekomsten av uro og for å fremme et godt 

læringsmiljø. Jeg vil også se på læreres opplevelse av deres håndtering av uro i klasserommet 

samt deres erfaringer. Det er ønskelig å få innsikt i ulike måter lærere håndterer uro på for å 

tilrettelegge for et læringsmiljø som fremmer læring og utvikling hos elevene.  

En hypotese ved masteroppgaven er at årsaksforklaringer og måter man håndterer uro på har 

en sammenheng med mentaliseringsevne. Hensikten med dette er ikke å finne kausale 

sammenhenger, men å undersøke hvordan lærerne selv forstår at uro oppstår og om det 

henger sammen med hvordan de håndterer uroen. Det kan tenkes at mentalisering kan bidra til 

at lærere kan håndtere uro på en annerledes måte enn dersom de ikke hadde mentalisert. 

Begrepene: «annerledes» og «annen måte» vil anvendes videre i oppgaven. Det gjøres fordi 
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jeg ikke skal fremme mitt perspektiv på hva som er «god» eller «dårlig» mentalisering, eller 

at noe gjøres på en «bedre» eller «dårligere» måte. En annen begrunnelse for dette er at 

læreres mentalisering gjør ikke nødvendigvis at de finner den «riktige» meningen bak atferd. 

Et eksempel kan være at en elev er urolig fordi han/hun er sulten, mens læreren kan tenke at 

eleven er rastløs. Læreren kan si at eleven kan løpe en runde for å bli roligere, mens mat er det 

eleven egentlig trenger. I dette tilfellet vil læreres mentalisering og håndtering av situasjonen 

sannsynligvis ikke være til stor hjelp for eleven. Det kan tenkes at mentalisering kan ses på 

som et verktøy som kan øke sannsynligheten for en bedre forståelse av eleven, som kan bidra 

til at lærere kan håndtere uro på en bedre måte.  

God mentaliseringsevne kan bidra til at man kan sette seg inn i egen og andres situasjon i 

større grad (Duesund og Skårderud, 2014). For å forstå elevene vil det kunne innebære å se 

forbi den urolige atferden og finne årsakene til denne. Det er mulig at en økt forståelse av 

årsaksbildet kan hjelpe læreren å finne mer hensiktsmessige tiltak. Dersom læreren kun skulle 

ta tak i selve atferden, ville det kanskje hjelpe eleven lite sammenlignet med om man har en 

mer helhetlig tilnærming som hjelper eleven på flere områder. For å forstå seg selv så vil det 

kunne være nyttig å reflektere over hvordan man som lærer påvirker uronivået, fremfor å 

tillegge all skyld på elevene. Dersom man for eksempel er lite forberedt og har et lite 

differensiert undervisningsopplegg, vil det kunne bidra til at elever blir urolige, for eksempel 

fordi opplegget ikke motiverer dem (Duesund og Skårderud, 2014). 

1.4 Disposisjon 

Masteroppgaven består av fem kapitler. I det første: «Innledning» redegjorde jeg for 

oppgavens bakgrunn, formål og tema samt problemstilling og forskningsspørsmål. Kapittel 2: 

«Teoretisk rammeverk» tar for seg sentrale begreper og forståelsesmåter for oppgaven, med 

hovedoverskriftene: «uro i skolen» og «mentalisering». Metodevalg vil bli redegjort for i 

kapittel 3. Her gjør jeg rede for kvalitativ metode, semi-strukturert intervju, utvalg, 

analysetilnærming, validitet, reliabilitet og generaliserbarhet samt etiske hensyn som måtte 

ivaretas i prosjektet. I kapittel 4 presenterer jeg resultatene, drøfter problemstillingene og 

oppsummerer de viktigste funnene. Kapittel 5 inneholder avsluttende refleksjoner og forslag 

til fremtidig forskning. 
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2 Teoretisk rammeverk  

I dette kapittelet redegjør jeg for mitt teoretiske rammeverk. Ifølge Maxwell (2013) er et 

teoretisk rammeverk et system av begreper, antakelser, forventninger og teorier som støtter og 

informerer om prosjektet. Dette vil være sentralt for å forstå bakgrunnen for prosjektet og i 

kapittel 4 hvor jeg presenterer og drøfter resultatene opp mot teorien. I det følgende vil jeg 

redegjøre og drøfte fenomenene: «uro i skolen» og «mentalisering». 

2.1 Uro i skolen 

I det følgende vil jeg redegjøre for begrepet uro. Jeg vil først definere begrepet og vise til en 

mulig klassifisering av urolig atferd. Deretter vil jeg redegjøre for forekomst av uro i skolen 

samt årsaker til at uro kan oppstå. Deretter drøftes kort bruken av programmer skoler kan 

implementere for å minske uønsket atferd og for å fremme et godt læringsmiljø. Til slutt vil 

jeg belyse mulige måter lærere kan håndtere uro på.  

2.1.1 Definisjon og klassifisering av uro  

Begrepet «uro i skolen» kan gi mange ulike assosiasjoner og det finnes flere definisjoner og 

klassifiseringer. Et hovedskille er innagerende og utagerende atferdsvansker. Innagerende 

atferd vendes innover mot en selv, mens utagerende atferd vendes ut mot verden (Lund, 

2012). Denne oppgaven tar for seg den sistnevnte. Eksempler på innagerende atferd kan være 

stillhet, tilbaketrekning, sjenerthet, engstelse og passivitet. Utagerende atferd kan vises som 

hyppige konflikter, forstyrrelser i opplæringen og mangel på impulskontroll (Nyborg og 

Mjelve, 2017). 

Ogden (2015) bruker begrepene: «lærings- og undervisningshemmende atferd» og «norm- og 

regelbrytende atferd» på det som i denne oppgaven refereres til som uro. Han skriver: 

«Lærings- og undervisningshemmende atferd er uro, bråk og avbrytelser som gjensidig 

forsterkende atferd blant flere elever, og som fører til manglende arbeidsro eller 

arbeidsinnsats, og dermed til et dårlig klassemiljø» (s. 14, ref. Sørlie, 2000; Ogden, 1998). 

Ogden (2015) skriver videre at nivå 2: norm- og regelbrytende atferd handler om atferd som: 

«bryter med skolens forventninger til elevrollen. Atferden bryter grunnleggende verdier og 

normer for ansvarlig, hensynsfull og vennlig atferd og hindrer positiv samhandling med 
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andre. Den hemmer undervisnings- og læringsaktiviteter og dermed også elevenes læring og 

utvikling (s. 15). Han siste nivå er alvorlige atferdsproblemer som for eksempel vold og andre 

lovbrudd. 

Ogden (2015) sin definisjon er normativ fordi den sier hva som er akseptabel atferd i en 

spesifikk sosial situasjon (Aasen et al., 2002). Man kan oppfatte flere av begrepene i 

definisjonen ulikt, for eksempel: «grunnleggende verdier», «vennlig atferd» eller 

«hensynsfull». Jeg ønsket å bruke en mer åpen og bredere definisjon, slik at man ikke måtte 

definere flere begreper. Som en følge av dette valgte jeg å bruke Duesund og Ødegård (2018) 

sin definisjon av uro: «Any behavior that is perceived as sufficiently off-task in the 

classroom, as to distract the teachers and/or class-peers from learning activities” (s. 411). 

Dette er en bred definisjon, fordi den inkluderer all atferd som virker forstyrrende på læring. 

Atferden oppleves forstyrrende av lærer og/eller medelever og påvirker læringsmiljøet 

negativt. Hva som oppfattes som uro vil kunne variere fra person til person og fra situasjon til 

situasjon, men definisjonen inneholder trolig ikke flere begreper som man må definere. 

Ødegård (2017) klassifiserer urolig atferd i kategoriene: minor, moderate og major. I 

kategorien: «minor» finner man urolig atferd som «alle» elever viser i løpet av sin skolegang i 

ulik grad og omfang. Eksempler på slik atferd kan være avbrytelser, å prate uten å ha fått 

ordet, å være frekk og å forlate plassen sin uten tillatelse. Elever som faller inn under 

kategorien: «moderate», er elever som utviser denne typen atferd ofte og som kan bli definert 

som «urolige elever». I «major»-kategorien dreier det seg om meget alvorlig problematferd 

som for eksempel vold, mobbing og rusmisbruk. Det er det samme som Ogden (2015) referer 

til som alvorlige atferdsproblemer. Kategoriene er flytende. Det vil si at elever kan bevege seg 

mellom kategoriene, de er ikke fastlåste i en kategori. En tidsperiode kan en elev anses som 

en som viser uro av moderate-karakter, en annen periode av minor-karakter. I denne 

masteroppgaven handler det om uro i «minor» og «moderate» kategoriene. Oppgaven vil ikke 

ta for seg atferdsproblemer fra «major»-kategorien (Ødegård, 2017). 

2.1.2 Forekomst av uro i skolen 

Både elever og lærere opplever uro som et stort problem. Det er stor forekomst av urolig 

atferd som klassifiseres som «minor» eller «moderate». Duesund og Ødegård (2017) 

gjennomførte en undersøkelse: «A Comparative Study of Disruptive Behavior between 

Schools in Norway and the United States» hvor de spurte 544 elever i Norge og 608 elever i 
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USA om deres opplevelse av uro i skolen. De fant at 57,8% av de norske elevene sa at de 

hadde blitt forstyrret i løpet av den siste uken. Disse elevene svarte også at dette var svært 

forstyrrende. Som en følge av at norske lærere blir intervjuet i denne masteroppgaven, referer 

jeg kun til dataene som ble rapportert fra de norske elevene for å kunne sammenligne ut ifra 

nasjonale forhold.  

Videre fant Duesund og Ødegård (2018) at 31% av de norske elevene rapporterte at elever 

som var urolige ble stille da lærerne ba dem om det. 52,4% av samme gruppen rapporterte at 

de som var urolige ble mindre urolige. Dersom lærere hevet stemmen sa 25,3% at elevene ble 

stille mens 60,9% sa at de ble mindre urolige. Dette betyr at lærerens reaksjoner hadde effekt, 

men også at det ikke var nok for å stanse urolig atferd. Som en følge av at uro påvirker 

læringsmiljøet negativt, kan det være en viktig målsetning at lærere blir bedre på å håndtere 

uro og at elever lærer hvordan de mestrer elevrollen på en måte som er i tråd med skolens 

forventninger. Ifølge Glavin og Lindbäck (2014) kan elever vise urolig atferd som følge av at 

de ikke har lært hvordan de skal oppføre seg i ulike situasjoner. Stor satsning på et bedre 

læringsmiljø og forskningsbasert kunnskap om hvordan lærere kan håndtere uro kan være 

viktig. 

Sørlie og Ogden (2014) undersøkte problematferd i grunnskolen og sammenlignet 

lærervurderinger i et 10-års perspektiv. De fant at det var klart mindre daglig bråk og uro i 

2008 i forhold til 1998. Den totale forekomsten av daglig problematferd var nesten halvert på 

10 år. Likevel rapporterte 40,5% av lærerne i 2008 at noen pratet uten å få ordet hver dag. 

21,6% av lærerne i undersøkelsen svarte at elever ble forstyrret/hindret hver dag. Sørlie og 

Ogden fant en positiv utviklingstendens, og det kan tenkes av at dette skyldes økt fokus på 

utfordringene og kunnskap på feltet. Likevel, er det klart at forekomst av uro i skolen fortsatt 

er en utfordring både for læreres arbeidssituasjon og for elevenes læring. Det er problematisk 

ettersom at det vanskeliggjør konsentrasjon og arbeidsro samt at det kan være svært vanskelig 

for lærere å håndtere. Uro rapporteres som en av hovedårsakene til hvorfor lærere slutter i 

jobben sin de første fire årene etter endt utdanning (Ødegård, 2017). 

2.1.3 Årsaker til at uro i skolen oppstår  

Noen kan kanskje hevde at det er enkeltelever med særskilte vansker som for eksempel 

autismespekterforstyrrelser eller ADHD som er årsak til uro i skolen fordi de kan skape 

utfordringer for læringsmiljøet i klasserommet (Roland, Øverland og Byrkjedal-Sørby, 2016).  
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Elever med slike eller lignende vansker kan oftere falle innunder kategoriene «moderate» 

eller «major» på urolig atferd sammenlignet med elever som tilsynelatende ikke har noen 

faglige og/eller sosiale vansker. Det kan være en del av årsaksbildet til at det forekommer 

urolig atferd i skolen. Likevel ser man at urolig atferd (ut fra definisjonen brukt i oppgaven) 

er noe «alle» elever viser i løpet av sin skolegang. Derfor kan denne forklaringen bli sett på 

som for enkel. Det kan se ut til at denne legger alt ansvaret for et godt læringsmiljø på elevene 

og fraskriver ansvaret fra lærere og skolen som system. 

Befring og Duesund (2012) hevder at uro både skyldes individuelle og kontekstuelle faktorer. 

Denne teorien vektlegger samspillet mellom individuelle og systemiske faktorer som årsak til 

uro. Det er både risikofaktorer hos individet og risikofaktorer tilknyttet skolen som er av 

betydning for at uro oppstår. Damsgaard og Kokkersvold (2011) beskriver risikofaktorer som: 

«et faresignal for negativ utvikling» (s. 28). Det er en sårbarhet og en økt sannsynlighet for et 

uønsket utfall. Beskyttelsesfaktorer reduserer sannsynligheten for en negativ utvikling og kan 

fungere som en «vaksine» (Befring, 2012). Man kan finne risiko- og beskyttelsesfaktorer på 

alle arenaer, for eksempel i nærmiljøet og i familien, men de man kan identifisere i skolen vil 

være hovedfokuset i oppgaven da det søkes etter å finne læreres perspektiver på uro. De 

individuelle faktorene kan belyse ulike utfordringer lærere kan stå ovenfor når det gjelder å 

håndtere uro og å tilpasse opplæringen etter elevenes evner og forutsetninger, som er et 

overordnet prinsipp i det norske skolesystemet (Opplæringslova, 1998, §1-3).  

Individuelle risikofaktorer for urolig atferd kan for eksempel være impulsivitet, vanskelig 

temperament, manglende selvregulering, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende 

sosiale ferdigheter. Risikofaktorer i skolen kan være dårlig klasseledelse, dårlig klassemiljø, 

manglende tilpasset opplæring, manglende samarbeid mellom skolens ansatte og lite 

samarbeid med foresatte. Beskyttelsesfaktorene kan ses på som det motsatte av 

risikofaktorene. Individuelle beskyttelsesfaktorer kan være god selvregulering, enkelt 

temperament, gode sosiale ferdigheter og gode problemløsningsferdigheter. 

Beskyttelsesfaktorer i skolen kan være god klasseledelse, godt klassemiljø, differensiert 

opplæring og godt skole-hjem samarbeid (Damsgaard og Kokkersvold, 2011; Ogden, 2015; 

Ødegård, 2019). Oversikt over hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer elevene står ovenfor vil 

kunne være en viktig kartlegging for lærere å gjennomføre. Det er fordi Befring (2012) 

hevder at god kartlegging vil kunne gi et godt grunnlag for større innsikt i elevenes situasjon 
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og derfor for forebygging og tiltak. Å forebygge uro betyr å sette inn tidlig innsats for å 

hindre en negativ utvikling eller å begrense uroen etter den har oppstått. 

2.1.4 Skoleomfattende programmer for håndtering av uro  

Det finnes flere klasse-/skoleomfattende programmer som søker å forbedre læringsmiljøet ved 

å arbeide med lærernes ferdigheter og elevers atferd og sosiale kompetanse. Bruken av 

programmene vil kunne påvirke hvordan lærere håndterer uro i skolen. Det kan således være 

viktig kunnskap å ha når man drøfter problemstillinger knyttet til uro i skolen og hvordan man 

bør arbeide for å minimere urolig atferd. Programmene er av varierende effekt og fokuserer på 

ulike aspekter ved læringsmiljøet. Knudsmoen et al. (2006) hevder at flere av programmene 

har dokumenterte resultater og forskerne anbefaler bruken av dem. Noen programmer er 

kritiserte, for eksempel for å være for fokuserte på straff og belønning og at de ikke 

vektlegger sterkt nok gode verdier og holdninger (Sørlie, Ogden, Arnesen, Olseth og Meek-

Hansen, 2014). Bruk av programmer er sannsynligvis ikke nok for å forhindre uro, ettersom at 

uro fortsatt er et stort problem.  

Ødegård (2017) hevder at slike programmer sjeldent blir implementert på ungdomsskoler og 

videregående skoler og at de har moderat til ingen effekt på elever som viser urolig atferd. 

Ettersom at denne oppgaven har lærere som arbeider med elever i alderen 15-17 år som 

målgruppe, vil programmene som finnes i dag sannsynligvis ikke være det mest sentrale 

virkemiddelet for å håndtere uro i klasserommet for de aktuelle. Læreren som klasseleder 

spiller en sentral rolle og kan påvirke læringsmiljøet i stor grad (Nordahl, Sørlie, Manger og 

Tveit, 2005). «Disruptive behavior is not only an issue that we can deal with by implementing 

new rules and recipes.” (Ødegård, 2019, s. 8).  

2.1.5 Måter lærere kan håndtere uro i klasserommet på 

Det eksisterer allerede en del forskning om håndtering av uro i skolen. Nordahl et al. (2005) 

hevder at noen lærere er flinkere på å håndtere uro ved at de har tydelig grensesetting, har 

oversikt over hva elevene gjør og har god evne til å oppnå gode relasjoner til elevene. Videre 

skriver de at god undervisning er forebyggende for uro ved at læreren er engasjert, kan sitt fag 

og er en god formidler. Variert undervisning, fleksibilitet og god samarbeidsevne blir trukket 

frem som viktige ferdigheter. Det samme gjelder trygghet og tilknytning til skolen og lærer. 

Læreren må være årvåken og kunne gripe inn på riktig tidspunkt. Damsgaard (2003) skriver at 
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det lønner seg for læreren å være i forkant, slik at man kan bidra til å redusere forekomsten av 

urolig atferd.  

Ogden (2015) hevder at det er viktig å ha tydelige forventninger og ha klare regler og rutiner. 

Det kan bidra positivt til læringsmiljøet ved at det kan skape forutsigbarhet. Han skriver at det 

er fordelaktig å drøfte regler med elevene slik at de forstår reglene bedre og kan få et 

eierforhold til dem. Elevmedvirkning er sentralt for å oppfylle kravene om tilpasset opplæring 

i skolen (Bjørnsrud og Nilsen, 2008). Manglende tilpasset opplæring kan bidra til mer uro i 

klasserommet (Damsgaard og Kokkersvold, 2011). Pintrich og Schunk (2002) hevder at 

elevmedvirkning kan være viktig for læringsmiljøet i klasserommet og elevenes motivasjon.  

Bandura (1997) brukte begrepet self-efficacy (forventning om mestring) om det å tro at en 

selv evner å gjennomføre en oppgave. Teorien går ut på at mennesker kun ønsker å gjøre en 

oppgave dersom vi tror at vi skal klare den. Da vil man være mer motiverte. Dette bidrar til 

argumentet om viktigheten av tilpasset opplæring for elevenes læring og motivasjon. Skaalvik 

og Skaalvik (2015) hevder at lærere kan ha betydning for elevers motivasjon ved å 

tilrettelegge opplæringen slik at den fremmer elevenes læring og utvikling.  

Woolfolk (2004) skiller mellom indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon handler om at 

læringsaktivitetene fungerer som en belønning. Ytre motivasjon på grunn av straff og 

belønning (ytre faktorer). Det er ønskelig at elever opplever stor grad av indre motivasjon 

fordi det kan vitne om et ønske om å lære «for å lære». Befring (2014) hevder at det er viktig 

å anerkjenne, oppmuntre og gi positive tilbakemeldinger til elevene for å bidra til 

mestringsglede og læring. 

Duesund (1995) hevder at undersøkelser har vist en sammenheng mellom skoletrivsel og 

fysisk aktivitet. De aktive elevene trives best. Ogden (2015) peker på at det er en 

sammenheng mellom skoleprestasjoner, følelser og atferd. Slik sett kan det tenkes at fysisk 

aktivitet og praktiske fag bør være en større del av skoledagen for å fremme trivsel og 

ønskelig atferd. Duesund (1995) poengterer likevel at det kan være flere årsaker til ulik grad 

av trivsel, for eksempel overskudd og relasjoner.  

Maslow (1943) skapte teorien om behovspyramiden. Han hevder at noen grunnleggende 

behov (mat, vann, søvn, osv.) må være dekket før mennesker kan dekke andre behov, for 

eksempel intellektuelle. Det kan tenkes at elever kan bli urolige dersom de ikke har sine 

grunnleggende behov dekket, for eksempel ved at de er sultne. Det kan være fordelaktig at 



11 

 

læreren lar de spiste noe mat, selv om det ikke er avsatt tid til spising akkurat da. På den 

måten er det mulig at elevene er mer mottakelige for læring og kan konsentrere seg. 

Selv om det i dag finnes forskning om hvordan man kan håndtere uro i skolen, kan det 

argumenteres for at det er et sterkt behov for mer kunnskap ettersom at uro fortsatt er et stort 

problem. I mye av litteraturen er overordnede råd dominerende, men det kan se ut som at det 

er mangel på konkrete måter å håndtere uro på. Et eksempel er at det anbefales å ha en god 

relasjon mellom lærer og elev. Problemet er hvordan man skal oppnå å få god relasjon til 

elevene. Hvilke komponenter består relasjonsbygging av? For å være god til å bygge 

relasjoner må kanskje læreren være positiv, forståelsesfull, humoristisk, tilpasningsdyktig, 

omsorgsfull og lignende. Derfor vil det kunne være svært hensiktsmessig å stille spørsmål til 

lærere hvor de må reflektere rundt og bryte ned ferdighetene og handlingene sine. Jeg ønsker 

mer konkret kunnskap om hvordan man kan ta i bruk de eksisterende rådene om håndtering 

av uro i skolen og om mentaliseringsevne kan være en viktig faktor for håndtering av uro. 

2.2 Mentalisering  

Mentalisering er et begrep og som har fått mye oppmerksomhet på kort tid (Duesund og 

Skårderud, 2014). Mentalisering er en teori i skjæringspunktet mellom ulike fagområder 

(Stänicke, 2012) og gjør et forsøk på å kombinere flere aspekter ved mennesket for å danne en 

helhetlig teori (Duesund og Skårderud, 2014). Dette gjelder blant annet historie og nåtid, 

kropp og sinn, tilknytning og hjerne- og utviklingspsykologi. Flere teorier er samlet sammen 

og bidrar til begrepet mentalisering: utviklingspsykologi, evolusjonsteori, tilknytningsteori, 

affektteori og nevropsykologi (Duesund og Skårderud, 2014). I denne oppgaven anses 

mentalisering som både et begrep og en teori. Det er et fenomen som eksisterer, derav er det 

et begrep på dette. Samtidig er det anvendbart i praksis hvor teorien kommer inn. Her anses 

ikke mentalisering som en «løsning» på utfordringer knyttet til uro i klasserommet, men som 

et mulig verktøy for å håndtere uro på en annerledes måte. Dette utdypes i kapittel 2.2.3.  

2.2.1 Definisjon av mentalisering 

Mentalisering viser til emosjonelle, kognitive og relasjonelle aspekter ved menneskets evne til 

å kunne forstå seg selv og andre (Stänicke, 2012). Det handler om å gi mening til atferd ved å 

forstå behov, lyster, tanker eller følelser (Duesund og Skårderud, 2014) og mål eller 
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intensjoner (Swan og Riley, 2015). Skårderud (2016) hevder at mentalisering handler om å 

være bevisst på at alle mennesker har et sinn og ulike mentale tilstander. Videre omhandler 

det hvordan våre forestillingsevner er forskjellige fra person til person, avhengig av stress, 

oppveksthistorier, mennesker vi samhandler med og kontekster vi deltar i. Theory of Mind og 

mentalisering blir ofte brukt om hverandre på det samme i forskning i dag. I denne oppgaven 

brukes kun begrepet mentalisering for å bruke samme begrep hele veien. 

Mentalisering handler om å forstå andres sinn. Fonagy, Target, Steele og Steele (1998) har 

skrevet at mentalisering muliggjør at man kan «read people’s minds» (s. 5). Likevel hevder 

Skårderud (2016) at man kun kan forstå menneskers sinn til en viss grad fordi de er bare 

delvis tilgjengelige. Mennesker kan i ulik grad forstå andres mentale tilstander fordi man har 

forskjellig grad av mentaliseringsevne. Det dreier seg om å forstå hva som skjer i ulike sosiale 

settinger og å kunne tilpasse seg andre i sosiale samspill (Fonagy et al., 1998). Det kan tenkes 

at dette er fordi man ikke kan lese andres tanker, men man kan være observant på atferd og 

reflektere rundt denne for å få en økt forståelse av den andre. Slik sett kan mentalisering være 

en avgjørende sosial ferdighet å inneha. Fonagy et al. (1998) vektlegger at mentalisering er 

viktig fordi atferd blir forutsigbar; man gir mening til atferd. Videre fremmer og opprettholder 

det en trygg tilknytning fordi det er dokumentert at god mentaliseringsevne øker 

sannsynligheten for en trygg tilknytning. I tillegg forbedrer det kommunikasjon og bidrar til 

meningsfulle relasjoner til andre.  

Ved en god mentaliseringsevne kan man forstå at en persons atferd i en kontekst ikke 

definerer personen (Duesund og Skårderud, 2014). Et individ med en god mentaliseringsevne 

vil kunne ha en intuisjon som for eksempel tilsier at noen ikke har det bra. Deretter kan man 

lage en teori om hva denne personen trenger «her og nå». Han/hun «leser mellom linjene». I 

skolesammenheng kan det være at en elev er veldig ukonsentrert og urolig og at læreren 

tenker seg frem til at det for eksempel kan være fordi eleven ikke har fått frokost hjemme eller 

har sovet dårlig. Læreren «ser bak atferden» og søker å forstå den. Det er ikke kun å forstå 

andre som er viktig innen mentalisering. Det handler også om å forstå vårt eget sinn. 

Mentalisering er tilknyttet til identitetsdannelse og det å være aktør i eget liv. Selv om vi har 

flere roller, for eksempel lærer, kollega, kjæreste og venn, er vi fortsatt én person med én 

personlighet. Mentaliseringsevnen kan hjelpe oss til å se sammenhenger fordi vi kan 

reflektere og derfor kanskje forstå oss selv og andre bedre (Duesund og Skårderud, 2014; 

Skårderud, 2016). 
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2.2.2 Ulike perspektiver på mentalisering  

Begrepet mentalisering har blitt brukt i flere sammenhenger. Lecciso, Liverta-Sempio og 

Marchetti (2004) skriver at man først tenkte på utviklingen av mentaliseringsevne som kun 

kognitiv, men etter hvert ble flere og flere perspektiver inkludert i forståelsen. Skårderud 

(2016) hevder at tankene rundt mentalisering startet hos Freud selv om han selv ikke brukte 

begrepet. Likevel, vektla han menneskets mulighet til å bruke sinnet til å finne veier for 

håndtering og tilpasning i stedet for å kun agere på affekter og impulser. «Det ikke-mentale 

blir til noe mentalt, altså mentalisert» (Skårderud, 2016, s. 4).  Dette kan være viktig for 

lærere ved håndtering av uro. Det kan kanskje bidra til at lærere kan være i forkant, og i større 

grad forebygge uro i klasserommet ved at man hele tiden reflekterer over konsekvenser av 

handlinger og hva som kan skje i diverse situasjoner. Det kan tenkes at dersom man har tenkt 

ut ulike scenarioer og handlingsalternativer på forhånd, vil det kunne bidra til at man kan 

finne veier for håndtering og tilpasning, fremfor å ta alt «på sparket». 

Begrepet mentalisering kom på 1960-tallet fra den franske psykoanalysen som brukte 

begrepet i tilknytning til psykosomatiske tilstander (Lecours og Bouchard, 1997). Her ble 

psykosomatiske symptomer ansett som manglende mentaliseringsevne fordi man ikke kunne 

reflektere over erfaringer, men kun føle det kroppslige. Fra 1990-tallet delte teorien om 

mentalisering seg. Begrepet ble blant annet brukt til å forklare nevropsykologiske svekkelser 

hos personer som har autismespekterforstyrrelse (ASF) eller schizofreni (Skårderud, 2016). 

Baron-Cohen (1995) brukte mentaliseringsbegrepet for å beskrive utfordringer hos personer 

med ASF. De vil kunne være «mind-blinde» i ulik grad. Personer med slike utfordringer har i 

større grad vansker med å forstå andres sinn. Livsverdenen kan da bli veldig krevende og også 

farlig (Skårderud, 2016).  

Kvale og Brinkmann (2015) beskriver livsverden som: «en verden slik vi møter den i 

dagliglivet, og slik den fremtrer i den umiddelbare og middelbare opplevelse, uavhengig og 

forut for andre forklaringer» (s. 46). Det handler om en subjektiv forståelse. Alle mennesker 

må derfor ha en forskjellig forståelse av verden som differerer i ulik grad. Dersom det 

oppleves som krevende kan det føre til sterke reaksjoner følelsesmessig (Skårderud, 2016). 

Dersom man opplever veldig sterke følelsesmessige utfordringer kan alle mennesker oppleve 

sinnsblindhet. Derfor er begrepet hensiktsmessig for å beskrive reaksjoner alle kan erfare. 

Dette kan også gjelde for lærere dersom de opplever det som utfordrende å håndtere uro. Det 

kan muligens føles som at elevene ikke respekter dem dersom de ikke hører på beskjedene 
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som blir gitt eller følger klassens regler. Uansett om lærere vanligvis er profesjonelle vil det 

kunne være utfordrende å forbli profesjonell dersom man opplever sterke følelsesmessige 

reaksjoner. Lærere kan oppleve å ha svekket mentaliseringsevne (Skårderud, 2016).  

Bowlby anvendte begrepet mentalisering for å tolke psykologisk utvikling og psykiske 

lidelser sammen med tilknytningsteori og tidlige tilknytningsforhold (Bowlby, 1982). Fonagy 

hevdet også at tilknytning er viktig for mentalisering. Mentalisering er en sentral sosial 

ferdighet og er ikke kun for viktig for overlevelse. Dermed ble tilknytningsmodellen 

videreutviklet. Utviklingspsykologi er sentralt i teorien om mentalisering fordi barnet i 

samhandling med sine tilknytningspersoner lærer at sinnet tolker verden og ikke kun speiler 

den (Fonagy et al., 1998). Det å ha en signifikant annen, en person man har god tilknytning til 

som kan være et godt forbilde, er sentralt for utvikling av mentaliseringsevne. Det er vanlig å 

se på foreldre som de sentrale aktørene her, men man har også sett at andre kan være en 

«signifikant annen», inkludert lærere. Derfor vil dette også kunne være relevant i 

klasseromskontekst (Swan og Riley, 2015). Det kan tenkes at det blir mindre uro i 

klasserommet dersom elevene opplever at de har en god tilknytning til lærerne sine, ettersom 

at det kanskje muliggjør en god relasjon mellom lærer og elev. Gode relasjoner er ansett som 

en beskyttelsesfaktor for et godt læringsmiljø (Lecciso et al., 2004; Ogden, 2015). 

2.2.3 Mentaliseringsevnens betydning for lærere og deres 

håndtering av uro i klasserommet  

Ødegård (2019) hevder at mennesker alltid er i et aktivt samspill med verden og kontinuerlig 

forsøker å tolke og forstå deres omgivelser. Dette krever et bredt spekter av måter for 

håndtering som igjen påvirker hvordan mennesker forstår verden og ulike miljøer. Hvordan vi 

forstår oss selv og andre påvirker hvordan vi handler i verden og derfor sannsynligvis hvilke 

måter for håndtering vi velger for at verden skal «gi mening» for oss. Det kan tenkes at 

mentaliseringsevne er av betydning for hvordan man gjør dette. Ettersom at det gjelder en 

subjektiv forståelse vil det trolig kunne variere i stor grad fra person til person. I 

skolesammenheng vil det kunne være hvordan lærere opplever uro og hva de anser som 

årsakene til denne. Årsakene til en utfordring kan påvirke måter lærere håndterer situasjoner 

på, for å legge til rette for best mulig læring og utvikling hos elevene. Slik sett vil 

mentalisering kunne ha relevans for hvordan lærere håndterer uro. Man kan kanskje anse 
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mentalisering som et relevant verktøy i klasserommet også fordi det kan bidra til refleksjon og 

kunnskap om egen og andres atferd. 

Mentalisering hos lærere kan bli definert som et verktøy for å forstå elever (Swan og Riley, 

2015). Det kan være viktig av flere årsaker. Mentalisering kan være et godt utgangspunkt for 

å ha empati for den andre (Swan og Riley, 2015). Det kan ha positive følger for elev-lærer-

relasjonen, for eksempel sosial og emosjonell læring, ved at eleven føler seg forstått og at 

følelsene hans/hennes blir anerkjent. I tillegg har læreren mulighet å tilpasse seg ved at de 

setter seg inn i den andres perspektiv. Dette gjelder også for elever (Lecciso et al., 2004). 

Lærere med gode elev-lærer-forhold er bedre i stand til å undervise effektivt samt motivere 

sine elever (Cornelius-White, 2007, referert i Swan og Riley, 2015). Dette kan være 

beskyttende faktorer mot uro og det kan påvirke læringsmiljøet (Ogden, 2015). “Teacher-

student attunement therefore isn’t a “nice addition” for learning, but a core requirement. Ways 

to improve the quality of teachers’ mentalizing capacities therefore requires serious 

investigation.” (Swan og Riley, 2015, s. 227).  

Man kan dele opp mentaliseringsbegrepet til eksplisitt og implisitt mentalisering (Duesund og 

Skårderud, 2014). Eksplisitt mentalisering handler om bevissthet over sine egne og andres 

reaksjoner. Man kan for eksempel stille spørsmålet: «Hvorfor begynner flere av elevene å bli 

urolige nå?» Lærerne kan også spørre elevene direkte. Målet med denne formen for 

mentalisering er å tolke egen og andres atferd mer nøyaktig og derfor være i stand til å takle 

utfordringer bedre. Det kan være et verktøy for å håndtere uro (Swan og Riley, 2015). 

Læreren kan ved refleksjon for eksempel ha tanker om forventet atferd og differensierings- og 

opplæringsbehov. En større forståelse av elevene kan hjelpe læreren med å finne flere mulige 

handlingsalternativer for å begrense uroen. Det kan for eksempel være å gi vanskeligere eller 

enklere oppgaver dersom elevene er urolige og ikke opplever mestring.  

Duesund og Skårderud (2014) hevder at man kan anvende sinnet til ettertanke og refleksjon i 

stedet for å handle på sterke følelser og impulser. Slik kan man trolig lettere finne realistiske 

veier for tilpasning og håndtering av ulike situasjoner. Det vil si at god mentaliseringsevne 

kan hjelpe oss med følelsesregulering og selvregulering, som kan være viktig for lærere. Det 

kan for eksempel være dersom det er på vei til å bryte ut uro i et klasserom, eller om det 

allerede har brutt ut, så kan mentaliseringsevnen svekkes fordi man kanskje blir irritert over at 

elevene ikke hører på deg eller stresset over at man muligens ikke rekker å gå igjennom det 

man skal. Uro kan påvirke læreres følelser slik at de kan bli frustrerte, sinte eller oppleve 
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maktesløshet (Duesund og Ødegård, 2018). Ved slike følelser kan det være vanskeligere å 

stoppe og ta den andres perspektiv. Det vil kunne være vanskelig å håndtere uroen i 

klasserommet på en god måte og det er fare for at man handler uprofesjonelt. Det kan bidra til 

misforståelser, konflikt og smerte samt at uro kan øke i omfang og alvorlighetsgrad. Ved en 

god mentaliseringsevne og derved evne til selv- og følelsesregulering vil man sannsynligvis 

kunne håndtere slike situasjoner på en annerledes måte enn om disse ferdighetene er på et 

lavere nivå (Duesund og Skårderud, 2014; Skårderud, 2016).  

Implisitt mentalisering skjer ubevisst. Det handler om at man automatisk tar inn 

ansiktsuttrykk, kroppsspråk, tonefall og innhold og tilpasser seg dette. Det kan ses på som en 

magefølelse eller intuisjon (Duesund og Skårderud, 2014). Magefølelse og intuisjon kan ses 

på som synonymer hvor magefølelse kanskje er et mer hverdagslig begrep. Intuisjon 

innebærer at man justerer atferden sin og derved retter seg inn etter andre mennesker og 

situasjoner uten å reflektere over hva som skjer eller hva man skal gjøre. Det kan være viktig 

for læreren i håndtering av uro. Det kan for eksempel være fordi han/hun kan bytte aktivitet 

om magefølelsen varsler at uro kan bryte ut innen kort tid. Det kan være flere årsaker til at det 

kan være hensiktsmessig. Det kan for eksempel være dersom elevene har arbeidet med de 

samme oppgavene lenge, om undervisningsopplegget ikke er tilpasset alle elevers nivå, eller 

om skoledagen er veldig teoretisk og det er behov for mer kroppslig/praktisk aktivitet. Ved å 

være i forkant av uro kan lærere redusere problemomfanget (Damsgaard, 2003). Det kan være 

vanskelig å hente elevene inn igjen dersom uro har brutt ut og flere elever er involverte 

(Ogden, 2015; Swan og Riley, 2015).  

Ødegård (2019) hevder at man ved øvelse kan utvikle ferdigheter og bruke dem intuitivt. I 

skolesammenheng kan det tenkes at lærere med økt erfaring blir flinkere til å håndtere uro. 

Man kan kanskje være i forkant i større grad ved at mye skjer automatisk. En kan stille 

spørsmål om dette gjelder for alle eller om noen er født med talent og derved lettere kan 

opparbeide seg ferdigheter som blir internalisert. Det kan tenkes at god mentaliseringsevne 

bidrar til at noen lærere er flinkere enn andre. Det er fordi Ødegård (2019) skriver videre at 

for å bli god så må man vite hvilke ferdigheter man trenger for å klare en oppgave. Det kan 

tenkes at mentaliseringsevne er av betydning. Dersom man kjenner til egne og elevers behov 

og atferd, kan det være enklere å forstå hvordan man bør håndtere uro avhengig av 

situasjonene som oppstår. Det kan derfor hende at en lærer med en god mentaliseringsevne er 
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flinkere på å anvende ulike tiltak og ferdigheter i «riktige» i kontekster og slik sett håndtere 

uro på en god måte. 

Elever som viser mye urolig atferd kan bli definert som «urolige elever» (Ødegård, 2017). 

Forklaringer som «dårlig oppdragelse» eller «lite samarbeidsvillig» kan bli gitt. Damsgaard 

(2003) vektlegger viktigheten av bevissthet om hvordan stigmatiserings- og stemplingsfare 

det er ved stor fokusering på uønsket atferd knyttet til enkeltelever. Ved negativt fokus på 

elever som kan gjøre feil, kan det skape en negativ kultur som «peker ut» og setter mennesker 

i bås. Det kan være et hinder for et godt miljø. Ved en god mentalisering kan lærere også 

reflektere rundt om det er noe ved denne spesifikke situasjonen som utløste uroen (Duesund 

og Skårderud, 2014) Da vil man kanskje ikke se urolig atferd som en permanent egenskap ved 

eleven, men forstå atferden i en kontekst (Duesund, 2017). Dersom man heller setter søkelys 

på elevens positive sider, bygger opp selvtilliten og mestringsforventningene til elevene og 

kommuniserer tydelige forventninger, kan det være at eleven blir mer motivert for 

skolearbeidet og for å respektere skolens regler for atferd. Det kan igjen få positive 

konsekvenser for læringsmiljøet i klasserommet (Damsgaard, 2003).  

Uro kan også ha en «smitteeffekt» på resten av elevene i klassen (Duesund og Ødegård, 

2018). Urolig atferd vil derfor kunne vises av flere elever. Det å være en del av gjengen og et 

sosialt fellesskap kan oppleves trygt (Ødegård, 2019). Uro kan i verste fall bli «standarden» i 

klasserommet og det kan være vanskelig å snu den tendensen. Derfor kan det argumenteres 

ytterligere for viktigheten av god mentalisering for å begrense uro. Det trolig enklere med 

proaktive enn reaktive strategier fordi det sannsynligvis er mindre atferd å korrigere dersom 

man er mest mulig i forkant av uro, før noen flere elever kanskje har hengt seg på. Man kan 

redusere omfanget av urolig atferd (Damsgaard, 2003). 

Som drøftet ovenfor kan god mentalisering hos lærere ha flere mulige positive påvirkninger 

på læringsmiljøet og uronivået i klasserommet. Likevel, kan man stille spørsmål ved om det 

kan bli for mye av det gode, herunder en for stor grad av refleksjon, forståelse og vilje til 

tilpasning fra lærernes side. For læreren kan det innebære en tung arbeidsdag og lite fritid 

dersom man hele tiden skal reflektere over egen og andres atferd. Han/hun vil trolig ikke ha 

tid til noe annet. I tillegg kan det argumenteres for at læreren ikke burde være altfor for 

forståelsesfull og tilpasse seg i så stor grad ovenfor elevene. Selv om tilpasset opplæring (§1-

3) og spesialundervisning (§5-1) er lovfestede retter elevene har, ifølge opplæringsloven 

(1998), så skal de gå i klasse med nesten 30 andre. Elevene skal fungere i et fellesskap og må 
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derfor lære seg å ta beskjeder og tilpasse seg. Dersom de opplever en for stor grad av 

tilpasning, kan det tenkes at det kan gå utover disse ferdighetene.  

Man kan også stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å skulle tolke all atferd. Lorentzen 

(2018) refererer til denne kritikken og drøfter om ikke all atferd har et «skjult» innhold, men 

at kroppen gir uttrykk for det selv. Han skriver at dersom en syklist velter på gaten og har 

tydelige smerter, så uttrykker kanskje kroppen en mental tilstand og det vil kanskje ikke være 

behov for å forsøke å finne et skjult mentalt innhold som skal forklare de kroppslige tegnene. 

Dette kan også gjelde for elever i skolesammenheng, for eksempel om de er urolige. Det er 

ikke alltid nødvendig for læreren å tolke for å finne årsaker til uro. Ettersom at urolig atferd 

av «minor»-karakter er noe alle elever kan vise i sin skolegang, er det sannsynligvis ikke 

alltid store bakenforliggende årsaker til dette. Atferden kan være tydelig nok i seg selv. 

Likevel, handler ikke uro kun om observerbar atferd, men også sinnstilstander, press fra 

venner, samfunnet og kultur (Ødegård, 2019). Uro og somatiske symptomer kan oppstå fordi 

man opplever belastninger psykisk (Berg, 2005). I slike tilfeller vil mentaliseringsevne trolig 

komme til god bruk. Et eksempel kan være at en elev ofte er urolig («moderate»-kategorien) 

og har vondt i magen. Det kan være flere årsaker til dette utover observerbare symptomer. 

Eksempler på vanskelige situasjoner som kan resultere i uro/sykdom kan være mobbing 

(Roland, 2014), skolevegring (Havik, 2016), angst (Øverland og Bru, 2016) og depresjon 

(Bru, Garvik, Øverland og Idsøe, 2016). Dette kan igjen få konsekvenser for læringsmiljøet 

og uronivået i klasserommet dersom eleven ikke får den hjelpen han/hun trenger. 

Mentaliseringsevne kan være sentralt for å forstå atferden og for å kunne sette inn riktig hjelp. 

En mulig konklusjon vil kunne være at mentaliseringsevne kan være et viktig hjelpemiddel, 

samtidig som at det er viktig ikke å overdrive bruken av den ved å legge en større mening til 

atferd som ikke er korrekt.  
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3 Metode 

Metode kan forstås i som «veien til målet» (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 83). Valg av 

metode styres av formålet med studien (Maxwell, 2013). Denne masteroppgaven er en del av 

forskningsprosjektet: «Teachers’ Skillful Coping with Disruptive Behavior in Norwegian and 

American Classrooms» og deler av metoden var forhåndsbestemt. Det var at jeg skulle 

intervjue lærere om deres opplevelse av- og håndtering av uro i skolen, ellers sto jeg fritt til å 

finne problemstilling innenfor tema og lage mitt eget design. Intervjuguiden var delvis 

fastsatt, hvor jeg kunne komme med innspill. Den var på engelsk og jeg oversatte den til 

norsk. 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for kvalitativ metode, semi-strukturert intervju, design, 

utvalg og analysetilnærming. Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet samt etiske hensyn 

som var viktige å ivareta under prosjektet vil også bli gjort rede for.  

3.1 Kvalitativ metode 

Ifølge Maxwell (2013) er kvalitativ metode godt egnet for å undersøke spørsmål som skal 

hjelpe en å forstå meningene og perspektivene til informantene. Man forsøker å se verden fra 

deres øyne, ikke sine egne. Videre kan metoden være hensiktsmessig for å forstå hvordan 

deres perspektiver er påvirket av, og påvirker, deres sosiale, kulturelle og fysiske omgivelser. 

I tillegg kan kvalitativ metode belyse hvilke prosesser som er involverte for å opprettholde 

eller forandre disse synspunktene og forholdene. Kvale og Brinkmann (2015) hevder at 

kvalitative forskere ofte påpeker at fenomener bare kan forstås i sin sammenheng; 

kunnskapen er kontekstuell. Man kan opparbeide en forståelse av ulike fenomener på 

bakgrunn av fyldige data fra situasjoner eller personer (Thagaard, 2009).  

Dette er forskjellig fra en annen stor vitenskapelig tradisjon, kvantitativ metode. Kvantitativ 

metode forsøker å se fenomener ut ifra variabler (egenskaper til ting som kan variere), som 

derfor kan måles og sammenlignes i diverse kontekster. Kvalitative og kvantitative metoder er 

ikke ulike måter å undersøke det samme på. I stedet, har de ulike styrker og svakheter, og kan 

belyse forskjellige spørsmål og mål (Maxwell, 2013). Likevel, er det ikke slik at de to 

metodene er motsetninger og forskjellene er ikke absolutte. De overlapper og det går an å 

kombinere de to vitenskapelige tradisjonene. Det kalles triangulering (Thagaard, 2009).  
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En hovedforskjell mellom metodene er at kvalitativ metode fokuserer på tekstuelle eller 

visuelle data, mens kvantitativ metode har søkelys på talldata. Formålet med kvalitativ 

metode er å få dybdeforståelse av personer og/eller situasjoner samt prosesser som forbinder 

disse. Ved kvantitativ metode, derimot, søker man å finne statistiske forhold mellom variabler 

slik at man kan generalisere funnene (Maxwell, 2013). Fyldige beskrivelser i kvalitative 

intervjuer motsvarer nøyaktigheten i kvantitative målinger (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Kvalitative studier har ofte et mindre utvalg hvor man er usikker på om utvalget er 

representativt for populasjonen. Kvantitativ metode har ofte flere informanter som man får 

mindre informasjon fra. Utvalget er derfor større og man velger informanter ved metoder som 

skal i størst mulig grad sikre et representativt utvalg fra populasjonen. Designet i kvalitativ 

metode er fleksibelt i motsetning til ved kvantitativ metode som gjerne følger 

forhåndsbestemte, strenge rekkefølger. Man må kontinuerlig vurdere hvordan designet 

fungerer gjennom prosessen og hvordan det påvirker, og blir påvirket av, kontekstene man 

opererer i. Deretter må man trolig tilpasse og endre slik at studien kan oppnå det som er målet 

med den (Maxwell, 2013; Thagaard, 2009).  

I denne oppgaven er det kun kvalitativ metode som er relevant, ettersom at jeg ønsker å få 

utfyllende informasjon fra noen få (fire) lærere om deres opplevelse av uro i klasserommet.  

3.2 Semi-strukturert intervju  

For å belyse problemstillingen valgte jeg å foreta kvalitative, semi-strukturerte intervjuer med 

fire lærere. Maxwell (2013) sine synspunkter om kvalitativ metode er i tråd med hva Dalen 

(2011) hevder at er fordelaktig med intervju. Hun skriver at formålet med intervju er å få 

dekkende og beskrivende informasjon om hvordan andre oppfatter ulike aspekter ved egen 

situasjon og at metoden er spesielt godt egnet for å få innsikt i informantenes tanker, følelser 

og erfaringer. Det er også nyttig for å få informasjon om informantenes selvforståelse; 

hvordan de forstår og reflekterer rundt sine erfaringer (Thaagard, 2009). «Det kvalitative 

forskningsintervjuet er en forskningsmetode som gir privilegert tilgang til menneskers 

grunnleggende opplevelser av livsverdenen» (Kvale og Brinmann, 2015, s. 47).  

Kvale og Brinkmann (2015) skriver at denne typen intervjuers struktur er lik hverdagslige 

samtaler, men at den har en bestemt metode og spørreteknikk, ettersom at det er et 

profesjonelt intervju. Kvalitative intervjuer kan trolig være en hensiktsmessig metode fordi 
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jeg ønsker å undersøke læreres mentaliseringsevne og påvirkningen dette har på læreres 

håndtering av uro i klasserommet. Jeg er ute etter deres livsverden som inkluderer erfaringer 

og synspunkter relatert til deres rolle og yrke som lærer. I tillegg vil følelser og 

handlingsmuligheter være interessant og helst så nyanserte beskrivelser av dette som mulig 

(Kvale og Brinkmann, 2015).  

Planen var å gjennomføre semi-strukturerte intervjuer som skulle vare i omtrent 45 minutter. 

De fire intervjuene varte mellom 31 og 49 minutter. Dalen (2011) hevder at fordelen med 

semi-strukturerte intervjuer er at man har en intervjuguide bestående av spørsmål, samtidig 

som at man har fleksibiliteten til å kunne følge opp det som fremstår interessant ved å stille 

oppfølgingsspørsmål. Informantene får svare på en fri måte, med egne ord, samtidig som jeg 

som intervjuer fleksibelt må kunne ta utgangspunkt i svarene og be om klargjøringer eller 

utdypning. Aktiv lytting kan være viktig fordi det innebærer at intervjueren viser at han/hun 

hører på informanten og tar personen på alvor. For å være «aktivt lyttende» må man vise 

oppmerksomhet, engasjement, vise med kroppsspråk at man hører etter, for eksempel ved å 

nikke og man kan bekrefte auditivt ved for eksempel å si «mhm» eller «ja» (Lassen, 2014; 

Rogers, 1990). Det var også slik jeg prøvde å være i intervjusituasjonen. Min opplevelse var 

at det var hjelpsomt for å være maksimalt åpen for ulike perspektiver, slik Kvale og 

Brinkmann (2015) hevder at er viktig i kvalitative intervjuer.  

Maxwell (2013) hevder at strukturerte tilnærminger er hensiktsmessige fordi bruken av dem 

kan øke sannsynligheten for at man kan sammenligne data fra ulike individer, tider, settinger 

og forskere. Mindre strukturerte tilnærminger, derimot, gir deg muligheten til å fokusere på 

spesifikke fenomener som kan kreve at man må tilpasser mer. Disse åpner ikke for 

generalisering, men de kan gi en større kontekstuell forståelse og er spesielt nyttig til å få 

frem prosesser som kan føre til ulike utfall. I dette tilfellet er semi-strukturerte intervjuer 

ønskelig, da det er noen spørsmål jeg ønsker å stille alle, i tillegg til at det er noe det større 

prosjektet krever. Samtidig, kan jeg stille de oppfølgingsspørsmålene som virker relevant å 

stille hver enkelt informant ut ifra hva som blir fortalt. Derfor er det også rom for individuell 

tilpasning som kan føre til noe ulikt fokus i intervjuene. Likevel, vil det være innenfor 

hovedtemaet: «læreres håndtering av uro i skolen», med bruk av hjelpemiddelet intervjuguide 

(Kvale og Brinkmann, 2015; Thagaard, 2009).  

En mulig utfordring ved mindre struktur er at det er fare for å gå bort fra tema eller å prate for 

lenge om noen. Derfor kan det være viktig å være bevisst på dette og gå videre om temaet er 
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godt nok dekket. Et viktig mål er å gå i dybden på de temaene man vil vite mer om (Thagaard, 

2009). Det kan være viktig å være bevisst på sin rolle som intervjuer. Det er ønskelig at 

intervjuet skal være en dialog, samtidig som at det er informantenes tanker som skal komme 

frem, ikke intervjuers. Intervjuet er ikke rommet for intervjuer å vise sine kunnskaper. Det å 

stille åpne spørsmål, gode oppfølgingsspørsmål, være tålmodig på svar og å tåle pauser i 

samtalen kan være nyttig. Informantene må få tid til å tenke og reflektere, selv om pauser kan 

oppfattes som ubehagelig. Dette er også viktig for å få spennende og utfyllende svar, i 

motsetning til lukkede spørsmål (Dalen, 2011).  

Under intervjuene syntes jeg at dette gikk fint. Det var uvant å la det være lengre perioder 

med stillhet, men samtidig tror jeg det muliggjorde refleksjon hos informantene. Jeg opplevde 

flere ganger at jeg trodde informantene var ferdig med å fortelle, ventet litt, også fortsatte de 

på tankestrømmene. Jeg fikk stilt informantene alle spørsmålene fra intervjuguiden og fikk 

svar på alle spørsmålene. Selv opplevde jeg at jeg fikk stilt oppfølgingsspørsmål ved behov, 

men ettersom at jeg ikke er en erfaren intervjuer så kan det være at jeg lot noen sjanser gå fra 

meg. Jeg følte meg til tider noe passiv i samtalen og at jeg ikke bidro særlig i dialogen. Jeg 

var bevisst på at jeg sa mye «mhm», «ja», «nei», «skjønner», og ikke mange fulle setninger 

utover spørsmål. Likevel kan dette også være positivt fordi informantene fikk sagt mye, jeg 

fikk utfyllende svar og en større forståelse av deres opplevelse av uro i skolen. Det er ikke 

sikkert at jeg hadde fått det i samme grad dersom jeg hadde pratet mer. Det kan være fordi jeg 

hadde stjålet av tiden satt av til intervjuet, eller at mine utsagn hadde kunnet påvirke 

informanten slik at de kunne ha sagt noe annet enn det de selv tenkte. 

Intervju kan være svært tidskrevende, blant annet på grunn av transkripsjon av opptakene og 

kodingen av dataene (Dalen, 2011). Derfor ønsket jeg å intervjue fire informanter, fordi det 

virket gjennomførbart i omfanget av en masteroppgave. Jeg erfarte selv at gjennomføring og 

transkripsjon tok mye tid, men det var absolutt overkommelig. Min opplevelse var at jeg fikk 

utfyllende informasjon av informantene, som gjorde det mulig å belyse problemstillingen 

min. Det var fordi de fortalte mye om sin hverdag og deres opplevelse av- og håndtering av 

uro i klasserommet. Det var noen likheter blant informantene, for eksempel viktigheten av 

gode relasjoner til elevene. Likevel, fokuserte informantene på ulike ting, slik at jeg fikk flere 

perspektiver på fenomenet studert.  

Dalen (2011) og Maxwell (2013) hevder at man alltid må foreta prøveintervju for å teste 

intervjuguiden og hvordan en selv er som intervjuer. Det kan være hensiktsmessig for å se om 
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spørsmålene er klare og tydelige og for å få tilbakemelding på hvordan du blir oppfattet som 

intervjuer. Herunder hva som er bra og hva som kan bli bedre. Jeg gjennomførte to 

prøveintervjuer. Dette var for å sikre aspektene nevnt ovenfor samt for å føle meg tryggere i 

rollen som intervjuer. «Forsøksinformantene» sa at de opplevde situasjonen som positiv. 

Prøveintervjuene var også nyttige fordi jeg tenkte igjennom hvilke oppfølgingsspørsmål som 

kunne være relevante å stille, på bakgrunn av svarene jeg fikk. I tillegg ble jeg bevisst på, i 

større grad, hvordan kroppsspråket mitt var og hvordan jeg ble oppfattet i rollen som 

intervjuer. Forhåpentligvis bidro det til at jeg var flinkere i de faktiske intervjuene med 

informantene i studien.  

Intervjuguiden skal være et middel for å belyse problemstillingen, ikke en oversettelse av 

forskningsspørsmålene (Maxwell, 2013). Ingen av spørsmålene i intervjuguiden inneholder 

begrepet: «mentalisering». Dette var et bevisst valg fordi begrepet kanskje ikke er så godt 

kjent blant informantene. Mentalisering er et begrep som kanskje er mer vanlig å anvende 

innenfor psykologien enn pedagogikken. Mentalisering anvendes som et teoretisk rammeverk 

i dette tilfellet. Begrepets innhold vil kunne være relevant i skolesammenheng, fordi det kan 

tenkes at god mentaliseringsevne kan bidra til at lærere kan håndtere uro på en annerledes 

måte.  

Målet er at intervjuguiden får frem aspekter ved mentalisering uten å bruke det faktiske 

begrepet, slik at intervjuene likevel belyser problemstillingene. Det kan gjøre det enklere for 

informantene å samtykke til deltakelse og til gjennomføringen av intervjuet. Det er fordi 

spørsmålene i intervjuguiden er forsøkt formulert så nærme skolens begrepsapparat som 

mulig og handler om temaer lærere sannsynligvis møter på hver dag. Det kan tenkes at 

svarene som blir gitt er mer nært virkeligheten enn dersom mentalisering hadde blitt et stort 

fokus og noe lærerne må lese om på forhånd. Det kan være fordi de bevisst eller ubevisst 

kanskje hadde pratet mer om det, eller fremmet det i større grad, enn dersom de prater 

generelt om deres opplevelse av uro og håndteringen av den. Da kan eksempler på 

mentalisering fremkomme i intervjuene. Tanken var å se etter utsagn som kunne ses på som 

eksempler på mentalisering og deretter eksemplifisere og drøfte hvordan dette kan påvirke 

lærernes håndtering av uro. Dersom mentalisering ikke hadde kommet frem verken implisitt 

eller eksplisitt, kunne det være et interessant funn i seg selv. Likevel, er det lite sannsynlig 

ettersom at lærere og elever er mennesker som forsøker å forstå omgivelsene rundt seg, derfor 

også seg selv og andre.  
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3.3 Design 

Å designe en intervjuundersøkelse innebærer å planlegge hvordan man skal gjennomføre 

undersøkelsen. Her inngår å planlegge undersøkelsens teknikker og prosedyrer (Kvale og 

Brinkmann, 2015). Maxwell (2013) hevder at det er essensielt at delene av metoden passer 

fint sammen og er integrerte med alle komponentene i designet. Designet skal gjøre det mulig 

å belyse problemstillingene og formålet med studien. 

Masteroppgaven kan ses på som en pilotstudie fordi det større forskningsprosjektet er i 

startfasen. Maxwell (2013) skriver at pilotstudier kan ha mange av de samme funksjonene 

som tidligere forskning, men at de kan fokuseres mer presist på dine teorier og 

interesseområder. Man kan teste ideer, metoder og utforske implikasjoner. I dette tilfellet er 

målet at masteroppgaven skal bidra med data til det større prosjektet, men også at oppgaven 

kan bidra til økt forståelse av mentaliseringsevnens betydning for hvordan lærere kan 

håndtere uro i skolen. Ved å ha kvalitative intervjuer med lærere fikk jeg mye informasjon fra 

hver enkelt informant. Mitt syn er at jeg fikk mange interessante perspektiver fra lærerne som 

vil kunne bidra til det spesialpedagogiske feltet. 

3.4 Utvalg  

En føring for deltakelse i forskningsprosjektet var at jeg skulle intervjue lærere som arbeider 

med elever i alderen 15-17 år, det vil si på ungdomsskole eller videregående skole. Dette er 

populasjonen som studeres. Valget av aldersgruppe begrunnes med et ønske om at funnene 

skal kunne sammenlignes med, og bygge videre på, Duesund og Ødegård (2017) sine funn i 

undersøkelsen: «A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway 

and the United States». Jeg intervjuet fire lærere på en ungdomsskole i nærheten av Oslo. 

Dette er utvalget mitt. I den tidligere studien var elevperspektivet fokuset, men i dette 

prosjektet er det læreres perspektiver det settes søkelys på. Det kan bli spennende å senere 

sammenligne resultatene fra de ulike prosjektene og se likheter og forskjeller i elevers og 

læreres syn på uro i skolen. Det kan komme frem funn som vil være viktige i forståelsen av 

temaet og som vil kunne være sentrale for tilpasninger hos begge grupper for å få bedre 

læringsmiljøer på skoler. Dersom for eksempel flere lærere mener at et tiltak som å be elevene 

være stille er svært hensiktsmessig for å få ro i klasserommet, mens elevene mener at dette 

ikke er så nyttig, så kan det ses på som et interessant funn som kan antyde at lærerne må 
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revurdere sin tolkning av effekten av tiltaket. I Duesund og Ødegård (2018) sin undersøkelse 

sa 31% av elevene at urolige medelever ble stille da lærerne ba dem om det og 52,4% at de 

ble mindre urolige. I det eksempelet vil mentaliseringsevne kunne være spennende å drøfte 

sammen med funnene da det kan tyde på at det ikke forekommer et «meeting between minds» 

mellom lærere og elever ved dette eksempelet.  

Relasjonene du etablerer og opprettholder med deltakerne i studien er en essensiell del av 

metoden og hvordan du tar initiativ og oppfører deg er en viktig beslutning. Man kan ta i bruk 

«gatekeepers» (nøkkelpersoner) som kan hjelpe deg med å komme i kontakt med informanter; 

«gaining access to the setting» (Maxwell, 2013, s. 90). Jeg tok kontakt med en som har lang 

erfaring med skoleverket og hørte om hun kunne hjelpe meg med å finne informanter. Det var 

fordi jeg tenkte at hun kunne være en nøkkelperson fordi hun blant annet jobber med 

systemarbeid i skolen. Derfor kjenner trolig til flere lærere som har mye erfaring med å 

håndtere uro i klasserommet. Heldig for meg så takket hun ja til å hjelpe meg og det var slik 

jeg fikk tak i informantene som passet kriteriene for studien. 

Min nøkkelperson fant fire lærere fra samme skole som jeg kunne intervjue. Ved at lærerne 

arbeider på samme skole kan det være mulig at de er påvirket av dette ved at de alle er del av 

en skolekultur og kanskje har felles kollegial kompetanseheving. De vil kanskje ha samme 

satsningsområder og det er mulig at de håndterer uro på en relativt lik måte. Likevel har man 

et stort lokalt handlingsrom i skolen, så det kan være interessant å se hvordan dette blir 

utnyttet. Det er fordi lærerne er også mennesker og mennesker er forskjellige. Derfor kan det 

tenkes at også lærerne også handler ulikt og i denne sammenhenger håndterer uro på ulike 

måter.  

Det er viktig å opprettholde et godt forskningsforhold med informantene. Man kan komme 

unna med å stille spørsmål på en underlig måte eller gjøre småfeil som en selv reagerer på når 

man hører på båndopptaket. Men man kan ikke gjøre feil som påvirker forholdet med 

informanten som en partner i å konstruere nyttig data. (Maxwell, 2013). Fordi jeg intervjuet 

fire lærere på samme skole så var det ekstra viktig at informantene opplevde 

intervjusituasjonen som god, slik at de ikke pratet sammen og stilte seg negative til intervju 

og/eller til meg som intervjuer. I tillegg er det viktig å oppføre seg profesjonelt i selve 

situasjonen slik at man får nyttig informasjon. Fordi jeg ikke har mye erfaring i rollen som 

intervjuer, har jeg sannsynligvis gjort flere småfeil, for eksempel at jeg kanskje ikke alltid 

stilte de beste oppfølgingsspørsmålene. Likevel var min opplevelse at informantene opplevde 
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situasjonen som positiv, noe to stykker også sa etter intervjuet. I tillegg opplevde jeg selv 

intervjuene og relasjonene med informantene som positive. Dette kan ha bidratt til å innhente 

data som kan belyse problemstillingen.  

«Convenience sampling» handler om at man velger informanter ut ifra hva som er lettvint 

(Maxwell, 2013). Maxwell (2013) hevder at selv om kostnader og lettvinthet er noe man må 

ta i betraktning, så bør det ikke være avgjørende for prosjektet. Man kan ikke generalisere og 

utvalget er trolig ikke representativt for populasjonen. Samtidig kan det være at dette ikke er 

et problem ved dette prosjektet, fordi man ikke søker etter å generalisere, men å finne 

synspunkter fra noen lærere. Det at nøkkelpersonen fant fire lærere på samme skole, kan være 

positivt fordi det er lettvint og jeg kunne spare tid. Siden jeg har fått hjelp fra en 

nøkkelperson, har jeg ikke selv brukt lang tid på å rekruttere informanter til prosjektet. 

Samtidig kan det være at «Convience sampling» ikke er det beste begrepet for dette utvalget, 

fordi man søker til visse grupper lærere (lærere med erfaring med å håndtere uro). Det kan 

tenkes at «purposive sampling» et bedre begrep.  

«Purposive sampling» handler om at man velger spesifikke settinger, personer eller aktiviteter 

for å få den informasjonen som er relevant for dine forskningsspørsmål og mål. Dette er et 

svært viktig valg i avgjørelser knyttet til utvalg i kvalitative studier (Maxwell, 2013). I denne 

sammenhengen gjelder det lærere som har erfaring med å håndtere uro. Derfor kan det 

argumenteres for at et slikt utvalg er mest hensiktsmessig, fordi jeg da sikrer å finne lærerne 

som er målgruppen i studien, sammenlignet med å velge tilfeldig. Utvalget kan ses på som en 

kombinasjon mellom disse formene for utvalg. Det er fordi det både er lettvint men også 

meningsfullt for å få data som belyser problemstillingen. Dersom jeg hadde intervjuet helt 

nyutdannede lærere, er det ikke sikkert at de hadde kunnet bidra i like stor grad med 

erfaringer knyttet til håndtering av uro som mer erfarne lærere.  

3.5 Analysetilnærming  

Det finnes flere mulige måter å analysere dataene i en undersøkelse på. Noen eksempler kan 

være kritisk teori og diskursanalyse (Grue, 2015) og tekstanalyse, retorikkanalyse og 

idéanalyse (Bratberg, 2017). Jeg valgte å anvende en fenomenologisk tilnærming til 

intervjudataene. Det var fordi en styrke ved fenomenologien i kvalitativ forskning er at man 

søker å forstå fenomener ut ifra informantenes perspektiver og opplevelser (Kvale og 
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Brinkmann, 2015). Jeg innhentet informantenes beskrivelser av deres livsverden og ville 

forstå deres syn. Lærerne beskrev deres arbeidshverdag og opplevelse og erfaringer knyttet til 

temaet: «uro i klasserommet». Jeg var ute etter deres syn fremfor lærebøkers forståelse av det 

samme fenomenet. I analysen forsøkte jeg å forstå informantenes perspektiver samt 

sammenligne dem med hverandre og se dem i sammenheng med mentalisering.  

Intervjuene ble tatt opp med diktafon og transkribert. Derfor ble både lydopptakene og den 

skrevne teksten analysematerialet. Intervjueren fortolker meningen med det som sies i 

intervjuene og på hvilken måte det blir sagt på. Man må ha god kjennskap til temaet for 

intervjuet og være en god observatør slik at man kan tolke kroppsspråk, stemmeleie og 

ansiktsuttrykk (Kvale og Brinkman, 2015). Likevel kan det tenkes at det er viktig å ikke 

overtolke men å lytte til det informantene sier, slik at man ikke legger mening i noe som ikke 

er der fra informantenes side. Det kan være viktig å være bevisst på dette under 

analyseprosessen. Ettersom at jeg ikke kjente informantene, ville jeg ikke tilskrive ekstra 

mening ut ifra det som ble sagt, utenom kjennetegn ved informantene og inntrykket jeg fikk 

av dem. Dersom jeg tenkte at det lå noe mer bak utsagnene enn det som faktisk ble sagt, 

spurte jeg informantene om min forståelse av svaret deres stemte. På en slik måte håpet jeg å 

sikre en mer korrekt forståelse og derved analyse av dataene.  

I startfasen av analysen er å lese intervjutranskripsjonene gjerne det første som skjer. Å høre 

på opptakene av intervjuene før transkripsjon kan være en mulighet for analyse. Dette er i 

tillegg til transkripsjonsprosessen og å skrive, endre og legge til i notatene fra og etter 

intervjuene (memos) (Maxwell, 2013).  Dersom man skriver gode notater mens man hører og 

leser, kan man få tentative idéer om kategorier, koder og forhold som kan være sentrale. 

Memos kan ha en stor analytisk verdi (Dalen, 2011). Memos kan også være nyttig for å 

reflektere rundt mål, metode, teori, tidligere erfaringer og forholdet med informantene 

(Maxwell, 2013). Jeg noterte aspekter jeg anså som interessante og oppfølgingsspørsmål jeg 

ville huske å stille under intervjuene. Etter intervjuene hørte jeg igjennom opptakene for å 

notere ned det som fremkom som mest interessant og mulige ideer til analyse. Jeg lagde 

memos til hvert intervju. Disse inneholdt alt fra hvordan jeg opplevde å møte informanten, til 

hvordan gjennomføringen av intervjuene var og hva jeg anså som spennende ved hvert enkelt 

intervju. På den måten tenkte jeg at jeg hadde et best mulig utgangspunkt for å analysere etter 

at transkripsjonen var gjennomført. Bevisst eller ubevisst ville forhåpentligvis tankene gå 
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rundt temaene og det kan ha økt sannsynligheten for at jeg fikk med meg det viktigste fra 

intervjuene. 

Tidlig i analysefasen hadde jeg en tematisk kodeprosess. Jeg hadde noen temaer på forhånd 

og startet smått å kode ut ifra det. Intervjuguiden er delt inn i fire deler: erfaringer knyttet til 

uro i klasserommet, håndtering av uro i klasserommet, om læreryrket og om klasseledelse. Jeg 

startet med å analysere og kode ut ifra disse kategoriene og lagde underkategorier for å 

strukturere svarene ytterligere. Deretter kodet jeg også dataene ut ifra kategoriene: «eksplisitt 

mentalisering» og «implisitt mentalisering». Derunder hadde jeg to kategorier: «å se seg selv 

utenfra» og «å se elevene innenfra». Dette var hensiktsmessig fordi det ble oversiktlig på 

grunn av trestrukturen som ble dannet. Det ble en hierarkisk modell. En mulig ulempe med 

dette kan være at det kan bli lite nyansert dersom underkategoriene ikke er gode nok. Det kan 

være en fare for at man ikke får med alt som er interessant i datamateriale og relevant for 

forskningsspørsmålene (Maxwell, 2013). På grunn av det så gikk jeg igjennom 

transkripsjonene og lydopptakene flere ganger, for å forsøke få med meg alt som var relevant. 

Kvale og Brinkmann (2015) bruker begrepet: «bevisst naivitet» om å være åpen for nye 

fenomener som var uforventet, i stedet for å kun ha ferdige kategorier og 

fortolkningsskjemaer. Man må være fordomsfri og åpen for nye forståelser. I fenomenologisk 

analyse fremstår dette kanskje som særlig viktig, ettersom at man er ute etter livsverdenen til 

informantene og ikke kun den kunnskapen man kan lese i en bok. I dette tilfellet finnes det 

mye forskning på uro i skolen, men jeg var ute etter hva lærerne mente, ikke forskere. Jeg 

hadde noen kategorier på forhånd, men la til flere ut ifra hva som fremkom som interessant 

fra intervjuene. Noen eksempler var koder som intuisjon, årsaker til uro og å være i forkant. 

Dette var trolig med på å minske eller fjerne ulempen med teoretiske kategorier nevnt ovenfor 

fordi jeg tror jeg fikk nyansert og sammenlignet mellom informantene på en bedre måte og 

kunne enklere se svarene i sammenheng med mentalisering. Derfor tok jeg også i bruk 

empiriske koder og det ble slik sett en kombinasjon av teoretiske og empiriske koder 

(Maxwell, 2013).  

Målet med kvalitativ forskning er å dele opp dataene og omorganisere dem i kategorier slik at 

man kan analysere funnene og finne resultatene (Maxwell, 2013). Det handler om å finne 

frem til det som er interessant i intervjuene og kunne se dem i sammenheng med hverandre og 

aktuell teori for å finne ny innsikt i temaene. Man finner likheter og forskjeller i dataene for å 

lage kategorier/koder og deler opp dataene i disse. Koding i kategorier er en typisk strategi i 
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kvalitativ forskning. En mulig utfordring er at ved å kategorisere så endrer man konteksten i 

dataene ved at utsagn plasseres under forskjellige kategorier uten rekkefølgen de var i under 

intervjuet. Da får man en annen struktur. Dette kan gjøre at man mister konteksten til 

utsagnene og derfor kanskje deler av meningen (Maxwell, 2013). Det kan tenkes at dette kan 

løses ved å være nøye på å gå igjennom transkripsjonene av intervjuene flere ganger i starten. 

Dette kan også gjøres underveis i kodeprosessen, for å sikre at man får med seg alt av 

betydning for problemstillingen samt dersom det er noe annet som fremstår interessant.  

Dalen (2011) hevder at det finnes flere dataprogrammer som er designet for å analysere 

kvalitative data og at de er mye brukt i dag. Dataprogrammer kan ikke erstatte tenkning, men 

programmene har flere styrker (Kvale og Brinkmann, 2015). Man kan blant annet lagre store 

mengder data og man kan kode, kategorisere og transkribere i samme program. Jeg valgte å 

bruke NVivo og synes det var hensiktsmessig fordi det var oversiktlig og tidsbesparende 

sammenlignet med å kun bruke Word. Det kan tenkes at det er lettere å få utnyttet all 

informasjonen ved at man enkelt kan ha tilgang til alle filer samtidig, fordi man kanskje kan 

få en større struktur og oversikt. 

3.6 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet  

Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet er viktig å vurdere i undersøkelser ettersom at de 

sier noe om kvaliteten på den (Befring, 2007; Kvale og Brinkmann, 2015). I det følgende vil 

jeg gi en teoretisk redegjørelse av de tre begrepene. Deretter vil jeg drøfte mulige utfordringer 

knyttet til studiens validitet, reliabilitet og generaliserbarhet.  

3.6.1 Validitet 

Validitet er en egenskap ved slutninger fremfor metode, og det er ikke noe som kan bevises 

eller tas for gitt på bakgrunn av metodene som er anvendt i studien. Validitet er også relativt. 

Det må ses i sammenheng med formålet og konteksten til undersøkelsen. I tillegg kan man 

ikke fjerne trusler mot validitet på grunn av metode, det kan man kun gjøre ved bevis. 

Metoder er ment for å få beviset som kan hjelpe å minske eller fjerne validitetstruslene. 

Validitet handler ikke om en «objektiv sannhet», men om man kan stole på funnene. Ved å 

vise til svakheter ved studien kan det hende at den virker mer troverdig, samtidig som at det 

også sier noe om kvaliteten på undersøkelsen (Befring, 2007; Maxwell, 2013).  
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Maxwell (2013) hevder at det ikke å betrakte validitetstrusler er en årsak til at flere ikke anser 

slutningene tatt fra dataene som pålitelige. Validitetstrusler er måter du kan ha feil på. Dette er 

ofte alternative tolkninger eller forklaringer på funnene, for eksempel at informantene ikke sa 

det de faktisk mente under intervjuene. I kvalitativ forskning vurderer man gjerne 

validitetstrusler etter datainnsamling, i motsetning til kvantitative metoder hvor man lager et 

design som skal gi størst grad av validitet på forhånd. Det kan også ha sine fordeler, for 

eksempel at man kan identifisere de spesifikke truslene som faktisk eksisterer og finne 

muligheter for å forkaste truslene (Maxwell, 2013). I det følgende vil jeg drøfte mulige 

validitetstrusler knyttet til prosjektet og hva som er gjort for å minske disse for å øke 

validiteten til undersøkelsen.  

Jeg tok faget UTVIT1500 på bachelornivå og faget SPED4010 på masternivå som omhandler 

vitenskapelige metoder, før jeg begynte arbeidet med masteroppgaven. Før jeg tok kontakt 

med nøkkelperson eller informanter og før jeg gjennomførte noen intervjuer, leste jeg meg 

videre opp på intervju som metode og særlig fokuserte på å opparbeide meg kunnskap om 

semi-strukturerte intervjuer. Dette var nyttig med tanke på validitet fordi jeg ble i større grad 

bevisst på mulige utfordringer man kunne erfare. For eksempel gjennomførte jeg to 

prøveintervjuer. Det var fordi at intervjueren er viktig for god dialog og god gjennomføring 

av intervjuene, så ville jeg sikre at jeg kunne være så flink i rollen som mulig (Dalen, 2011). 

Prøveintervjuene gjorde meg mer bevisst på kroppsspråk, hvordan jeg var som samtalepartner 

og de satt i gang tankeprosessen for oppfølgingsspørsmålene som kunne bli naturlige etter de 

ulike spørsmålene fra intervjuguiden. Jeg fikk også testet utstyr, i dette tilfellet var det 

diktafon som ble benyttet. Dette var positivt fordi jeg visste hvordan den fungerte da jeg 

gjennomførte intervjuene, slik Dalen (2011) hevder at er hensiktsmessig.  

Intervjuguiden var også et hensiktsmessig verktøy for å forbedre studiens validitet. Den var et 

hjelpemiddel for å holde seg til tema og bidra til at man får stilt de viktigste spørsmålene og 

derfor forhåpentligvis få rike data. For det større forskningsprosjektet vil studiens validitet og 

reliabilitet kunne bedres, fordi alle intervjuere vil stille de samme hovedspørsmålene, selv om 

oppfølgingsspørsmålene vil kunne differere etter hva intervjueren anser som interessant eller 

viktig informasjon. Ved behov kan intervjuguiden også forbedres. Jeg noterte litt under 

intervjuene selv om jeg hadde båndopptaker. Det var for å huske å stille 

oppfølgingsspørsmålene jeg ønsket. Det var hensiktsmessig fordi informantene kunne komme 

med lengre, grundige beskrivelser og på grunn av notatet glemte jeg ikke å stille spørsmål jeg 
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anså som viktige. I tillegg skrev jeg ned stikkord om ting jeg synes var interessant og 

assosiasjoner jeg fikk til mentalisering. Det kan tenkes at det bidro til at jeg fikk stilt bedre 

spørsmål fordi jeg brukte hjelpemiddelet notat for å fokusere på oppgavens problemstillinger.  

Jeg forsøkte å prate kun når det var hensiktsmessig for at informantene skulle kunne fortelle 

alt de ønsket. Dette kan også være positivt for validiteten fordi mine utsagn påvirket trolig 

informantene i mindre grad, sammenlignet med om jeg hadde deltatt mer i dialogen. Jeg 

nikket og svarte: «ja», «mhm» og lignende, i tillegg til at jeg passet på å vente og forsikre 

meg om at informanten var ferdig å prate før jeg gikk videre til neste spørsmål. Det kan øke 

validiteten fordi jeg fikk mye informasjon og informanten fikk sannsynligvis sagt mer av det 

de ønsket å svare på de ulike spørsmålene jeg stilte. Likevel er det umulig å ikke bli påvirket i 

noen grad, som følge av at intervjusituasjonen er et samspill. 

Transkripsjonene av lydopptakene vil også kunne øke undersøkelsens validitet. Det er fordi 

andre deltakere i prosjektet og veileder vil ha tilgang til dem og kan verifisere funnene fra 

intervjuene, slik at det ikke kun er jeg som kan tolke svarene. Dette kan også være viktig for 

validitet fordi Maxwell (2013) hevder at flere personer ikke alltid stoler på forskning når det 

kun er én forsker som har gjennomført den. Transkripsjonene kan også være viktige fordi 

forforståelsen og hypotesene til intervjueren vil kunne påvirke resultatene og være en trussel 

for validitet (Kvale og Brinkmann, 2015). Man kan for eksempel være fristet til å stille 

ledende spørsmål, (det kan også skje ubevisst), fordi man ønsker å verifisere sine egne 

påstander eller hypoteser. Denne utfordringen kan ha blitt minsket på grunn av bruk av opptak 

og transkripsjon, fordi andre har mulighet til å høre eller lese hva som ble sagt og kan vurdere 

hvorvidt dette var et reelt problem. Ingen mennesker har mulighet til å være helt objektive, 

men man er alltid påvirket av tidligere erfaringer og kunnskap. Samtidig kan bevisstheten 

rundt viktigheten av åpne spørsmål, opptak og transkripsjon ha bidratt til at denne trusselen 

mot validitet ble redusert. 

Et aspekt som er med på å styrke validiteten i undersøkelsen er at jeg fikk god tilbakemelding 

på spørsmålene. To av informantene sa etter intervjuene at de likte intervjusituasjonen og 

spørsmålene godt, fordi de var praksisnære og de fikk reflektert over sitt yrke som lærer. 

Samtidig kan det hende at de følte seg presset til å si noe positivt etter intervjuet eller for å si 

noe slik at det ikke skulle bli stillhet. Likevel virker det lite sannsynlig da jeg som intervjuer 

også anså situasjonen som positiv. De andre to informantene sa ikke noe konkret om hvordan 

de opplevde situasjonen, men det kan tenkes at de i hvert fall synes spørsmålene var gode 
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nok, ettersom at de ga fyldige beskrivelser og svar. Likevel, er det kun tolkning fra min side 

og det er ikke sikkert at informantene hadde samme erfaring.  

Da jeg stilte spørsmålet: «Kan du beskrive viktigheten av intuisjon i din jobb som lærer?» var 

det noen som undret seg over hva som lå i begrepet intuisjon. Jeg svarte magefølelse for å 

operasjonalisere og fordi Skårderud (2016) skrev at implisitt mentalisering kan ses på som en 

intuisjon eller magefølelse. Jeg tolket derfor at disse begrepene kan ses synonymt, men at 

magefølelse kanskje er et mer hverdagslig begrep og derfor enklere å forstå. Informantene var 

kjent med begrepet magefølelse. Jeg fikk inntrykk av at et par stykker forsto intuisjon (og 

magefølelse) som å ta ting på sparket og ikke å stille forberedt til undervisningen. Jeg 

forklarte da begrepet med et eksempel, og sa at lærere kan bytte aktivitet dersom de tenker at 

uro kan bryte ut. Da fikk jeg svar som stemte mer overens med forståelsen min av spørsmålet. 

Likevel kan det også tenkes at informantene svarte på «ulike» spørsmål som følge av en ulik 

forståelse. Samtidig er dette ikke nødvendigvis en stor trussel mot validiteten, fordi man ikke 

søker å sammenligne informantenes svar for å generalisere, men å høre om deres tanker og 

erfaringer knyttet til håndtering av uro i klasserommet.  

Bruk av flere metoder (triangulering) kunne ha økt validiteten til undersøkelsen. En utfordring 

er at lærerne selv har rapportert hvor godt de selv mener at de håndterer uro i klasserommet. 

Ingen av deres beskrivelser av deres erfaringer er undersøkt gjennom for eksempel 

observasjon. Man kan også stille spørsmål ved om informantene var ærlige hele veien og om 

de kun sa det de mente, om de endret på noen eksempler eller lignende. Noen av informantene 

kan ha rapportert at de er flinkere til å håndtere uro enn de egentlig er for å beholde ansikt, 

eller dårligere enn de er for å unngå å skryte, for eksempel. Ved å ikke ta i bruk andre metoder 

kan jeg ikke være sikker på at all informasjon stemmer. I tillegg kan det være diskrepans 

mellom hva informantene mener og hva elevene eller ledelsen på skolen mener. Det er mulig 

at jeg hadde hatt en annen forståelse dersom jeg hadde observert i klasserommet eller om jeg 

hadde hatt samtaler med flere på skolen. Likevel er det ikke sikkert at dette er en stor trussel 

mot undersøkelsens validitet ettersom at dette er en pilotstudie som søker å finne informasjon 

om læreres perspektiver på uro i skolen og om dette påvirker deres håndtering av uro. Slik sett 

er ikke ledelsens eller elevenes opplevelse av lærernes utsagn relevant for oppgaven. Jeg fikk 

heller ikke inntrykk av at lærerne sa noe annet enn sine egne perspektiver på fenomenet som 

ble studert. Samtidig er det min subjektive forståelse og derfor ikke «sikker» kunnskap.  
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3.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handler om pålitelighet og nøyaktighet. Kan man stole på undersøkelsen? 

Reliabiliteten kan styrkes ved at man er åpen og tydelig på hva som er gjort og hvordan 

undersøkelsen er gjennomført (Tjora, 2012). Derfor har jeg forsøkt å være grundig i mine 

beskrivelser av metoden som er anvendt. Likevel, er det noen aspekter man kan ta i 

betraktning når det gjelder studiens pålitelighet.  

God reliabilitet vil si at annen forsker får like eller omtrent like resultater ved å anvende 

samme metoden/undersøkelsen. Dette kan ses på som stabilitetsaspektet ved reliabilitet 

(Kleven og Hjardemaal, 2018). Når det gjelder kvantitativ forskning så kan reliabilitet være 

svært viktig, fordi man ofte ønsker å finne statistiske sammenhenger og å kunne generalisere 

funnene fra utvalget til hele populasjonen. I kvalitative studier, derimot, er det ofte et mindre 

utvalg og målet er å studere fenomener i dybden, hvor man gjerne anvender mindre 

systematiske/strukturerte metoder. Det gir mindre muligheter for generalisering. Dette 

kommer jeg mer inn på i neste punkt (3.6.3).  

Subjektivitet kan også være en trussel for reliabilitet. Intervjuere er mennesker som er 

forskjellige. Ved semi-strukturerte intervjuer vil hvem man er som person og ferdigheter 

tilknyttet rollen som intervjuer kunne være sentralt. Derfor er det viktig at forskeren er åpen 

og at meningene han/hennes kommer tydelig frem (Tjora, 2012). Jeg har forsøkt å vise 

hvordan jeg har tolket dataene og redegjort for mitt teoretiske rammeverk.  

Likevel, er det ikke sikkert at andre hadde kommet frem til de samme svarene. Som følge av 

at man ikke har en like systematisk og strukturert fremgangsmåte, vil dette kunne være en 

trussel for god reliabilitet. Et eksempel kan være at intervjuerne ikke stiller helt de samme 

oppfølgingsspørsmålene. Derfor vil man ikke nødvendigvis få de samme svarene. Dersom en 

informant blir intervjuet én dag av én intervjuer og en annen dag av en annen intervjuer, kan 

svarene være ulike.  

Hvis man følger en intervjuguide kan svarene bli relativt like eller i det minste 

sammenlignbare. Ettersom at det er anvendt en intervjuguide i dette tilfellet, vil man kunne 

stille de samme hovedspørsmålene og man vil i større grad kunne stole på undersøkelsen fordi 

man kan få data som belyser de samme temaene. Likevel, kan samtalen arte seg noe 

forskjellig mellom informant og intervjuer. Intervjuerne vil kunne ha noe ulikt fokus ved 

oppfølgingsspørsmål. I tillegg vil relasjonene og kjemien kunne variere. Det samme gjelder 
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også ved tolkning av kommunikasjonen. Intervjuerne kan tolke ulikt, og kan gi ulik mening til 

samme utsagn eller kroppsspråk. Dette kan være viktig å være bevisst på når man behandler 

intervjudata, hvor det har vært flere intervjuere som har samlet inn informasjonen.  

3.6.3 Generaliserbarhet 

Generalisering i forskningssammenheng handler om å trekke slutninger om at resultatene fra 

en studie er gyldige for flere individer, kontekster eller tider enn den/de som ble studert i den 

spesifikke undersøkelsen. I kvalitativ forskning studeres ofte en setting eller få personer, som 

er valgt ut basert på en tro om at akkurat de kan belyse problemstillingen. Det er sjeldent 

tilfeldig utvalg som har et mål om å sikre representativt utvalg for populasjonen, som kan 

gjøre det lettere å generalisere. Likevel, kan noen former for generalisering tidvis være 

aktuell. Man kan skille mellom intern generalisering og ekstern generalisering (Maxwell, 

2013).  

Intern generalisering handler om å kunne generalisere funn innenfor et case, en setting, en 

gruppe studert, over til personer, tider og settinger som ikke var direkte intervjuet eller 

presentert i dataene. Ekstern generalisering dreier seg om å generalisere forbi det caset, 

settingen, gruppen, til andre personer, tider eller settinger. Dette er ikke en helt klar 

distinksjon, fordi det kommer an på hvordan forskeren definerer caset, personer eller de andre 

nevnt. Dette kan også endre seg gjennom prosjektet (Maxwell, 2013).  

Utvalg kan være et problem for intern generalisering i dette tilfellet ettersom en nøkkelperson 

spurte lærere på en skole som hun tenkte ville svare godt under et intervju. Dette var lærere 

som hadde erfaring med å håndtere uro, og det er ikke sikkert at funnene kan generaliseres til 

lærere som ikke har mye erfaring med fenomenet. Alle lærerne hevdet også at de håndterer 

uro på en god måte. Derfor er det ikke sikkert at utvalget er representativt for populasjonen, 

fordi alle lærere sannsynligvis ikke anser seg selv som flinke til å håndtere uro. I tillegg har 

lærerne samtykket og det kan tenkes at ikke alle lærerne på skolen hadde ønsket å delta. Som 

en følge av at det kun har vært undersøkt lærere på en spesifikk skole, så kan funnene trolig 

ikke generaliseres til å være gyldige for yrkesgruppen «lærere». Lærere er trolig en heterogen 

gruppe, så lærerne på én skole, med én skolekultur er sannsynligvis ikke representative for 

hele populasjonen.  
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Likevel, er dette muligens ikke et stort problem fordi målet er å belyse problemstillingen om 

hvordan læreres mentaliseringsevne kan påvirke deres håndtering av uro i klasserommet, man 

søker ikke etter et fasitsvar. I tillegg er dette en pilotstudie som vil kunne peke i retninger for 

ny forskning. Dersom det kommer frem interessante funn, kan det undersøkes videre og man 

kan vurdere hvorvidt det gjelder for andre lærere. Da kan man se på om generalisering av 

funnene er mulig. Ekstern generalisering vil ikke være mulig ved et slikt prosjekt som denne 

masteroppgaven. Det er fordi det er få informanter og man vet ikke om utvalget er 

representativt for populasjonen. Generalisering er heller ikke målet med slike studier 

(Maxwell, 2013). I denne sammenhengen kan man trolig ikke vite om man kan generalisere 

funnene internt. Det er ikke nok informanter eller informasjon for å kunne si at funnene er 

gyldige for andre lærere. Likevel, kan det være flere grunner til å tro at resultatene er gyldige i 

andre sammenhenger. Lærere, elever og skoler er forskjellige, men det er også mange 

likheter. For eksempel har lærere gjennomført utdanning for å kunne bli lærer og har derfor 

også kanskje et ønske om å jobbe med barn og unge. I tillegg er uro et fenomen som 

sannsynligvis foregår på alle skoler, ettersom at «alle» elever minst en gang i løpet av sin 

skolegang viser urolig atferd (Maxwell, 2013; Ogden, 2015).  

3.7 Forskningsetiske hensyn 

Kvale og Brinkmann (2015) hevder at etiske problemstillinger er sentralt i alle ledd i en 

intervjuundersøkelse, og man er nødt til å vurdere ulike etiske utfordringer gjennom hele 

prosessen, fra start til slutt. Frivilling deltakelse og samtykke, konfidensialitet og anonymitet 

og mulige konsekvenser ved deltakelse er sentrale hensyn forskeren må ta. Forskeren har en 

viktig rolle med å ivareta informantene og at undersøkelsen fremstår som etisk forsvarlig.   

Fritt og informert samtykke er nødvendige etiske hensyn som alltid må ivaretas (NESH, 

2016). Dalen (2011) hevder at et fritt samtykke betyr at informanten gir samtykke uten å 

oppleve press eller begrensninger på handlefriheten sin. Et informert samtykke betyr at 

informantene vet hva hans/hennes deltakelse innebærer. Som følge av at jeg spurte en person 

om hun kunne anbefale informanter var det viktig at ingen opplever press for deltakelse, men 

selv ønsker å delta. Maxwell (2013) skriver at det er viktig å tydelig forklare formålet med 

studien, hva man ber dem delta i og hva som skal gjøres med dataene. Dette prøvde jeg å løse 

ved å gi et informasjonsskriv til mulige deltakere som beskrev studien og hvilken betydning 

deltakelse hadde for informanter samt rettigheter man har til personvern og innsyn i data som 
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handler om deg. Nøkkelpersonen presenterte studien på en skole og ga ansvaret med å følge 

opp til en spesialpedagog på skolen slik at ingen lærere skulle føle seg presset til å delta, men 

hver enkelt kunne takke nei uten å føle seg ubekvem ovenfor nøkkelpersonen. 

Det er viktig å vurdere mulige effekter deltakelse i forskningen kan ha for informantene. I 

denne undersøkelsen så jeg nærmere på informantenes egne erfaringer, ferdigheter og 

holdninger. Det var veldig viktig at spørsmålene ble formulert og stilt på en sensitiv måte slik 

at ingen spørsmål oppleves negative eller krenkende. Ettersom at jeg ba informantene å 

vurdere hvor godt de håndterte uro i klasserommet, ble det ekstra viktig å vurdere spørsmål 

nøye, da det kan være tøft å fortelle om håndtering av uro hvis man føler at man ikke mestrer 

dette. Noen lærere kan føle seg mislykket på grunn av mye bråk og uro i klasserommet. 

Konsekvenser kan være at de ikke får gjennomgått det de har planlagt som igjen kan resultere 

i et mindre læringsutbytte for elevene. Denne studien skulle ikke «ta» lærere på manglende 

ferdigheter, men forsøke å se om det var en sammenheng mellom læreres mentaliseringsevne 

og deres håndtering av uro (NESH, 2016). 

Personvern og anonymitet er sentrale etiske hensyn (NESH, 2016). Fordi jeg tok opptak av 

intervjuene, var det viktig at dataene ble lagret trygt. Opptakene blir slettet innen 01.11.2022. 

De beholdes til den tid selv etter endt masteroppgaveprosjekt fordi dataene er relevante for 

videre forskning. Det kan være mulig å identifisere informantene på grunn av opptak. 

Stemmer regnes som en personopplysning. I tillegg signerte informantene et samtykkeskjema 

for deltakelse. Det var derfor behov for å søke godkjennelse av Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). Prosjektet ble meldt til NSD i samarbeid med veileder. NSD vurderte 

at behandlingen av personopplysninger i prosjektet ville være i samsvar med 

personvernlovgivningen (se vedlegg 3: Godkjennelse fra NSD). 

Personopplysningene ble lagret på maskinvare på Institutt for spesialpedagogikk på 

Universitetet i Oslo. Kun veileder, prosjektleder Liv Duesund og meg selv hadde adgang til 

opplysningene. Alle dataene ble også anonymisert og det er ikke mulig å gjenkjenne 

informantene i masteroppgaven eller i senere publikasjoner fra prosjektet: «Teachers’ Skillfull 

Coping with Disruptive Behavior in Norwegian and American Classrooms». 
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4 Resultater og drøfting 

I dette kapittelet vil jeg presentere og drøfte resultatene fra undersøkelsen. Jeg vil analysere 

dataene i lys av mitt teoretiske rammeverk. En hypotese ved masteroppgaven er at læreres 

årsaksforklaringer knyttet til uro i klasserommet henger sammen med hvordan de håndterer 

uro. Videre er tanken at mentaliseringsevne kan påvirke dette ettersom at mentalisering 

handler om å gi mening til atferd. 

Alle informantene vektla viktigheten av å etablere gode relasjoner til elevene. Både implisitt 

og eksplisitt mentalisering vil kunne være relevant for å etablere og opprettholde gode 

relasjoner. Man tilpasser seg andre hele tiden, og det kan skje automatisk. Dette er et 

eksempel på implisitt mentalisering. Man kan også reflektere over egen og andres atferd for å 

tilpasse seg, som er et eksempel på eksplisitt mentalisering. Det kan også se ut til at relasjoner 

til elevene er nødvendig for å kunne gi mening til deres atferd og for å forstå deres behov, 

lyster, mål, følelser og intensjoner, slik eksplisitt mentalisering handler om (Skårderud, 2016). 

Det er fordi dersom man ikke kjenner eleven vil man kunne tolke atferd på generelt grunnlag, 

fremfor å tolke ut ifra hva som er «typisk» for den eleven. Mentalisering kan også være 

nødvendig for å kunne etablere gode relasjoner fordi ved god mentaliseringsevne kan man 

tolke atferd mer korrekt og tilpasse seg mennesker i ulike kontekster (Skårderud, 2016). 

Relasjoner vil ikke bli drøftet eksplisitt i denne oppgaven som følge av omfanget og 

fokusområdet. I stedet, er forståelsen som ligger til grunn at mentaliseringsevne, uro og 

relasjoner har en sammenheng og kan påvirke hverandre. Gode relasjoner blir ansett som en 

beskyttelsesfaktor for uro (Ogden, 2015). 

I det videre vil jeg drøfte læreres mentaliseringsevne og deres håndtering i klasserommet. Jeg 

vil dele teksten opp i: «eksplisitt mentalisering», «implisitt mentalisering» og drøfte en mulig 

sammenheng mellom disse to og læreres håndtering av uro. Slik ønsker jeg å belyse 

oppgavens tre forskningsspørsmål og problemstillingen. Sentralt vil være lærerens forståelse 

av seg selv og elevene samt ulike forståelser av uro og måter lærere kan håndtere uroen på. Et 

hovedpoeng er at mentalisering ser ut til å prege hverdagen til lærere i stor grad, selv om selve 

begrepet ikke er mye brukt skolesammenheng. 
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4.1 Betydningen av læreres eksplisitte 

mentalisering for deres håndtering uro i 

klasserommet  

Eksplisitt mentalisering handler om bevissthet over egne og andres reaksjoner på det som 

skjer i omgivelsene. Refleksjon, kommunikasjon og vurdering kan være viktig for å tolke 

atferd. Det kan argumenteres for at disse også er viktige for læreryrket generelt, ettersom at de 

kan være en stor del av lærernes hverdag. Et eksempel kan være når lærere skal etablere et 

godt læringsmiljø. Læreren kan for eksempel reflektere rundt hvordan han/hun kan minske 

forekomsten av uro. Deretter kan læreren kommunisere med elevene og få deres perspektiver, 

før læreren kan vurdere hvorvidt tiltakene har fungert og om noen endringer må tas.  

4.1.1 Å se elevene innenfra 

Til å begynne med sa alle informantene at elever/klasser er ulike når det gjelder uro. Det at 

man forstår at alle har et sinn og ulike mentale tilstander er et eksempel på mentalisering 

(Duesund og Skårderud, 2014). Lærere kan reflektere rundt elevers atferd og årsakene til 

denne. Ved eksplisitt mentalisering kan de forsøke å forstå elevenes behov, lyster, følelser, 

intensjoner og mål. De kan se bak den umiddelbare atferden (Duesund og Skårderud, 2014). 

Ved å ha en økt forståelse av eleven kan læreren tilpasse hvordan han/hun møter eleven. Uro 

kan være tegn på flere ting, slik informantene i likhet med forskere vektla. Noen eksempler 

kan være vanskelige hjemmeforhold, at man generelt er mer aktiv enn gjennomsnittet eller at 

man trenger stor grad av variasjon for å holde interessen og motivasjonen oppe (Befring og 

Duesund, 2012; Ødegård, 2018). Alle informantene hadde flere eksempler på situasjoner hvor 

de forsøkte å se bak atferden til elevene og det så ut til å påvirke deres håndtering av uro.  

Informantenes opplevelse av årsakene til elevenes urolige atferd 

Informant 4 sa at det kan oppstå uro dersom det er andre ting som opptar elevenes 

oppmerksomhet. I tillegg pekte hun på at det kan være dager hvor elever er mer urolige:  

Jeg tenker at det er andre ting som opptar dem. Også om det er en medelev som spør 

om noe. Eller at, ja. Det kan jo være ting som har skjedd hjemme eller i et friminutt 

som dem ikke helt klarer å legge fra seg. Eller at dem bare: «I dag er jeg bare urolig.» 
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Informant 4 ser at det kan være flere årsaker til den urolige atferden. Hun sa at det er fint at 

elevene kan si ifra når de kjenner seg urolige fordi det er bra for henne å vite. Det kan bidra til 

at hun kan håndtere den urolige atferden på en annerledes måte enn dersom hun ikke hadde 

hatt den informasjonen. Det kan tenkes at det er lettere å ha empati for eleven når man vet hva 

atferden skyldes enn dersom man ikke gjør det. Mentalisering kan ses på som et skritt før 

empati. Mentaliseringen kan bidra til en forståelse for at det kan være utfordrende å være rolig 

i forskjellige situasjoner (Swan og Riley, 2015).  

Informant 3 sa at det kan oppstå uro når klassen er på naturfagslabben hvor det er løsere 

rammer: 

Det er vanskelige situasjoner for de elevene som egentlig trenger å få sitte på plassen 

sin hele dagen. For ofte så er det sånn at de som er utfordrende, de evner veldig godt 

å sitte på sin egen plass og jobbe med sine egne ting. Men med en gang de skal flytte 

seg rundt så blir det vanskeligere. 

Informant 3 beskrev en forståelse av at noen elever blir urolige fordi de mangler de faste 

rammene som de trenger. Hennes forståelse er i tråd med Ogden (2015) sin. Han hevder også 

at faste rammer er viktig for elever og at mangel på dette kan bidra til mer uro. Informanten 

ser ikke kun en elev som ikke gjør det han/hun skal, men har en forståelse av årsakene til 

dette. Hun fortalte også at det kan oppstå uro når elevene er sultne:  

Når det begynner å nærme seg lunsj, de har ofte ikke spist frokost, da er de lettere 

sure og grinete. Da merker jeg at det lettere blir uro. 

Informant 3 fortalte at hun kan ha knekkebrød og nøtter for å gi til elevene dersom det er et 

behov for påfyll. Hun beskrev også lite søvn som en årsak til uro. Hun ser at det er ulike 

faktorer som gjør at elevene ikke klarer å holde konsentrasjonen oppe og har en forståelse av 

at det er vanskelig å prestere faglig og å være konsentrert dersom man ikke har de 

grunnleggende behovene dekket. Dette er i tråd med Maslow (1943) sin teori om 

«behovspyramiden», hvor han hevder at grunnleggende behov som mat må være dekket før 

mennesker kan oppfylle andre behov. Om informanten ikke hadde hatt den forståelsen, kunne 

hun ha håndtert situasjonen annerledes. Sannsynligheten for at hun hadde hatt med mat til 

elevene er nok liten.  
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Informant 1 hevdet at elevene trenger variasjon og at de er mer urolige de dagene de har mye 

teoretisk undervisning:  

Jeg ser det i hvert fall selv hvis det har vært mye teoretisk på en hel dag. Altså at det 

er veldig lite praktisk i løpet av en dag, så blir generelt alle mer urolige på slutten av 

en dag. […] Gjør at de blir mer ukonsentrerte og støyete på en måte. 

Hun sa at hun ønsker at elevene skal ha et praktisk fag hver dag. Informanten sa også at hun 

kunne lage oppgaver utenfor klasserommet, for eksempel å lage podcast i grupper, slik at 

elevene fikk et miljøskifte. Hun presiserte at hvordan skoledagen og timeplanen er strukturert 

har betydning for uro. Dette kan ses i sammenheng med hva Duesund (1995) skriver om 

trivsel og aktivitet og at Ogden (2015) hevder at det er en sammenheng mellom 

skoleprestasjoner, følelser og atferd. Fysisk aktivitet kan ha positiv påvirkning på uronivået. 

Informant 1 sitt utsagn kan ses på som en forståelse av elevenes atferd. Det kan være 

vanskelig å konsentrere seg med teoretiske opplegg lenge og det er kjent at variert og tilpasset 

undervisning er ønskelig (Bjørnsrud og Nilsen, 2008; Ogden, 2015). Informant 1 nyanserte 

dette ytterligere ved å poengtere at dette likevel ikke er noe alle elever trives med:  

Alt må ikke foregå i et klasserom […] Men det kan oppleves forskjellig også. Noen 

liker det og andre ikke. Noen som vil ha kontroll inne i klasserommet. 

Informanten fortalte at elevene har ulike behov for opplæringen. Selv om hun hevdet at de 

fleste liker varierte opplegg utenfor klasserommet, ser hun også elevene som ønsker å ha 

kontroll og trygghet ved å sitte på sin plass. Det kan tenkes at elevene opplever indre 

motivasjon dersom de får anvende metoder de trives med (Woolfolk, 2004). 

Informant 2 hevdet at elever kan være urolige som følge av manglende motivasjon:  

Det handler litt om hva de på en måte stiller som krav til seg selv om arbeidsinnsats, 

og. At det skal ikke så mye til for å få gode karakterer, tenker de. Så de liksom er ikke 

noe flinke til å presse seg, de har ikke den indre motivasjonen, da. For det henger også 

sammen med at hvis de vil jobbe og få gode karakterer, så vil dem være mer 

konsentrerte og fokuserte på de arbeidsoppgavene de skal drive med. 

Informant 2 forstår at elevene kan tenke at det er en liten nytteverdi av å arbeide hardt for noe 

som de opplever at de ikke trenger. Dette kan ses i sammenheng med hva Woolfolk (2004) 
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skriver om ytre og indre motivasjon. Elevene kan ha ytre motivasjon fordi de vil ha gode 

karakterer, men ettersom at de ikke anser dette som utfordrende, er motivasjonen liten. 

Informanten sa at de ikke hadde indre motivasjon, men i likhet med Woolfolk (2004), ønsker 

hun at at læringen skal være motiverende i seg selv. Informanten sa videre:  

Og kanskje finne noen motivasjon fordi hvis de er motiverte til å gjøre noe så vil jo 

tidsbruken deres endres litte granne. 

Informant 2 fortalte videre at elevene også må oppleve mestring for å være motiverte:  

For hvis, jeg skjønner jo at hvis en elev aldri får til noe så gidder man ikke å forsøke 

lenger. Det er jo helt naturlig; menneskelig det. 

Informant 2 viste forståelse for elevenes atferd ved at hun sa at elevene blir mer urolige fordi 

de ikke er motiverte for arbeidet. Dette er i tråd med hva Bandura (1997) hevder om self-

efficacy. Det kan tenkes at de kjeder seg og blir urolige fordi de ikke har en forventning om 

mestring. Dersom informanten kun hadde sett at eleven(e) var urolig(e) uten å reflektere rundt 

årsakene, så ville hun kanskje ikke ha forsøkt å motivere elevene. Uroen kunne muligens i 

større grad ha vedvart, sammenlignet med om hun tar tak i det som utløser atferden. For å 

fremme motivasjon, la hun stor vekt på å skape trivsel, ha realistiske forventninger og å 

differensiere. Ogden (2015) og Nordahl et al. (2005) hevder også at dette er viktig for 

elevenes motivasjon, skoleprestasjoner og læringsmiljø. 

Informant 3 sa også at hun merker at det oppstår uro når de faglige temaene blir for 

vanskelige: 

Også er det jo selvfølgelig noen fag, temaer som er tyngre. Når temaene er tyngre og 

de svake elevene; når jeg sliter med å vinne de, så kan jeg oppleve uro. […] Når et 

tema er såpass abstrakt at de, hvis man skal begynne å prate om den proksimale 

vekstsonen og sånt noe, at det er egentlig utenfor deres evne. 

Likevel, sa informant 3 at hun ikke differensierer faglig, som er i motsetning til hva informant 

2 anså som nødvendig. Hun sa at hun ikke vil skape underytere og begrunner det slik:  

Det blir litt sånn i forhold til hva Thomas Nordahl sier og at vi har en tendens til at vi 

legger lista for lavt. Ikke sant. Vi bruker ikke medfølelse egentlig, vi bruker medynk for 

de vi regner som stakkarer. Om de er faglig svake eller om de er sosialt svake eller 
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hva de er, så synes vi så synd på dem at vi ødelegger dem og gjøre den til underytere, 

da kanskje. Så nei, men jeg tilpasser ved at jeg heier mer på noen enn andre, kanskje. 

Informant 3 fortalte videre at hun ikke hjalp de elevene som kunne klare oppgaven selv, men 

fokuserte på å hjelpe de hun visste trengte hjelp, men som ikke ba om det. Dette kan ses på 

som differensiering fordi hun gir elevene hjelp i ulik mengde. Videre mente hun at alle 

opplevde mestring fordi alle klarte oppgaven, med eller uten hjelp. Dersom dette er tilfellet 

har hun forstått elevene innenfra og funnet en måte alle får dekket sine behov på, ved å ha like 

oppgaver til alle. Man kan likevel stille spørsmål ved om dette er tilfellet. Det kan også tenkes 

at det er et eksempel på en manglende forståelse av elevenes behov. Opplever man mestring 

dersom man alltid trenger hjelp med å løse oppgaven? Ut ifra hva Nordahl et al. (2005) 

anbefaler så kan det tyde på at informant 3 har misforstått poenget om underytere. Man skal 

ikke ha for lave forventninger, men ikke for høye heller. Nordahl hevder at man skal ha 

realistiske forventninger. Man kan stille spørsmål ved om man har realistiske forventninger 

dersom eleven alltid trenger hjelp for å løse oppgaven. Det kan argumenteres for at hun heller 

skaper underytere selv, fordi eleven lærer kanskje ikke å løse oppgaver på egenhånd, men at 

han/hun alltid trenger hjelp for å få til noe. Det kan bidra til lave mestringsforventninger og 

manglende motivasjon (Bandura, 1997). Dette er igjen ansett som risikofaktorer for uro 

(Damsgaard og Kokkersvold, 2011; Ogden 2015). Dersom manglende differensiering og 

mestring er en årsak til uro, vil informanten i dette tilfellet ikke «se eleven innenfra». Dersom 

informant 3 hadde hatt en forståelse for at oppgavene ikke var godt nok tilpasset elevenes 

evne, kunne hun ha gjort noe med dette for å minske uroen og fremme læring. Slik sett kan 

manglende mentalisering bidra til at man ikke tar tak i primærproblemet, men det sekundære. 

Lærerne fortalte ved flere eksempler at de forsøker å forstå årsakene til den urolige atferden 

og tilpasse deretter. Det kan være positivt fordi det kan tyde på at lærerne forsøker å tilpasse 

seg selv og opplæringstilbudet etter elevenes evner og forutsetninger, slik opplæringsloven 

(1998, §1-3) hevder at elever har rett til. En utfordring kan være at mentalisering er ikke en 

løsning for å fjerne all urolig atferd. Problemene forsvinner ikke dersom man forstår 

behovene til elevene. Læreren har fortsatt en jobb med å differensiere og tilrettelegge for alle 

og i en stor gruppe på nesten 30 elever, vil man trolig aldri kunne dekke alles behov og ønsker 

100%. Det er også slik at opplæringsloven (1998, §5-1) sier at opplæringstilbudet skal være 

tilfredsstillende, ikke nødvendigvis optimalt. Derfor vil muligens noen elever alltid kunne 

være urolige i ulik grad. Likevel, kan det tenkes at eksplisitt mentalisering vil kunne være et 
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hensiktsmessig verktøy. Det er fordi man sannsynligvis vet mer om utfordringer, muligheter 

og hva som kan være lønnsomme tiltak. 

Å se bak den umiddelbare atferden  

Det kan være at noen elever syns mer; de elevene som «alltid» virker urolige og viser urolig 

atferd av «moderate»-karakter (se punkt 2.1.1 for redegjørelse av klassifisering). Likevel, er 

det ikke nødvendigvis kun de elevene som er urolige, eller at det er de som har «startet» 

uroen. Informant 1 fortalte om dette da hun omtalte hennes opplevelse av årsaker til uro i 

klasserommet: 

Jeg tror en ting er at det kan være enkeltelever eller det kan være elementer rundt de 

elevene som vanligvis sliter med å konsentrere seg som gjør at de fyrer seg opp på en 

måte. Det må ikke nødvendigvis være den spesifikke; én spesifikk elev. Det kan og 

være mange elementer som spiller på at det blir sånn. 

Informant 1 pekte på at det kan være flere årsaker til urolig atferd og at elever kan skape uro 

uten å være den som lager lyd. Hun vektlegger at det er viktig å forstå hvorfor denne 

uønskede atferden oppstår:  

Fordi det at det er en elev eller flere som er urolige, så trenger det ikke nødvendigvis å 

være den. Eller liksom man må finne en løsning, da. Og da er jo måten du tilnærmer 

deg på viktig. Du kan ikke gå til angrep på en måte og si: «Nå må du sitte rolig!» Og 

sånn, ikke sant. Man må finne andre veier inn eller finne, se, hva er det som gjør det, 

liksom. 

Det å gå til angrep kan stå i kontrast til å etablere gode relasjoner slik Nordahl et al. (2005) 

vektlegger viktigheten av. Det kan lede til eskalering av den urolige atferden (Ogden, 2015). 

Informant 2 var også opptatt av å forstå hva som forårsaker uro og hennes svar er i tråd med 

hva informant 1 fortalte. Informant 2 sa:  

Du har klassen som på en måte sammen er urolige med mye småprat og sånt noe, 

også enkeltelementer som kan skape det. Men det er jo ikke nødvendigvis bare de 

enkeltelementene, men de har noen triggere rundt seg som setter i gang. Du har på en 

måte, hva skal jeg kalle dem? Løse kanoner. Men som på en måte ikke hadde trengt å 
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bli det, men de har folk rundt seg som vet å trykke på de rette knappene og som da 

stadig utløser eksplosjoner da, hos disse elevene. 

Det er minst like viktig å se situasjonen rundt. Hva er det som gjør at de oppstår, disse 

situasjonene? […] Disse elevene starter jo ikke nødvendigvis selv. […] De må fortelle 

litt om hva som skjedde her. […] Man må ha tiden til å sette seg inn i hva som har 

skjedd og høre den personen sin versjon også. 

Informant 2 sa at det er elevene som bråker mest som lærere som regel ser, men at det var 

viktig å finne ut hvem som «utløser eksplosjonene» og hvordan disse elevene opererer. Man 

kan se på elevene som stadig opererer som elever med urolig atferd av «moderate»-karakter, 

mens de som starter dem som elever med «minor»-karakter fordi de også er med på å øke 

uronivået i klasserommet. Slik sett kan det ses på som viktig å ta tak i alle elevene involverte 

for å minske forekomsten av urolig atferd, slik informant 2 beskrev.  

Informant 1 og 2 sine utsagn kan ses på som eksempler på eksplisitt mentalisering. De 

reflekterte rundt hva årsakene til elevenes atferd var og vektla viktigheten av å se alle sider av 

en sak. Informantene ga mening til elevenes atferd. Dette kan være viktig for at elever ikke 

blir stigmatisert og stemplet som «urolige elever», slik Damsgaard (2003) hevder at kan skje. 

Ved at læreren «ser bak atferden», kan det fungere som en beskyttelsesfaktor ved at eleven 

kan føle seg sett og forstått. Man kan kanskje unngå at elevene får et negativt selvbilde eller at 

de blir sett ned på av medelever eller andre lærere.  

Slik som informantene sa, så kan man reagere med å kjefte på eleven som ikke viser ønskelig 

atferd i klasseromskontekst. Det kan være et tegn på en mindre god mentaliseringsevne eller 

at man ikke er opptatt av å forstå elevenes atferd. Det vil kunne bidra til at eleven blir en 

«selvoppfyllende profeti» ved at han/hun anser seg selv som en urolig elev og derfor viser slik 

atferd (Damsgaard, 2003). Kanskje de lærerne «krever» i større grad at alle elever skal klare å 

regulere seg selv og «passe inn» i fellesskapet uten store tilpasninger. Likevel er tilpasset 

opplæring noe elevene har rett til (opplæringslova, § 1-3). Man kan derfor stille spørsmål ved 

om eksplisitt mentalisering hos lærerne er et krav i jobben. Kan lærerne tilpasse opplæringen 

etter elevenes evner og forutsetninger dersom han/hun ikke kjenner elevene eller forsøker å 

forstå dem? Det kan se ut til at det å forstå elevenes atferd, for eksempel hva som kan utløse 

urolig atferd (risikofaktorer) er nødvendig for å oppfylle kravene opplæringsloven stiller 

angående tilpasning og differensiering. Dette er i tråd med Swan og Riley (2015) sitt syn. De 



45 

 

hevder at mentalisering hos lærere og å øke læreres mentaliseringsevner er et «core 

requirement» (s. 227).  

Kommunikasjon med elevene  

Læreren kan også spørre elevene direkte om hvordan de ønsker at urolig atferd skal bli 

håndtert og få handlingsalternativer fra dem. Dette går også inn under kategorien «eksplisitt 

mentalisering» (Duesund og Skårderud, 2014). Informantene 1, 2 og 4 fortalte at de alltid 

lager regler for atferd sammen med elevene (elevmedvirkning), slik at de oppfatter reglene 

som rettferdige og får et eierforhold til dem. Informant 3 spurte alltid elevene når de skulle 

gjøre noe nytt hvordan de mente at man skulle oppføre seg i ulike situasjoner. Læreren kan 

også spørre om det er noe han/hun kan gjøre annerledes for at elevene skal være mindre 

urolige eller for å se hva de synes om uronivået i klasserommet. Derved kan læreren få en økt 

forståelse av seg selv og elevene. Flere av informantene sa at de kunne spørre elevene i 

klasserommet eller under samtaler med dem enkeltvis. Informant 3 sa at hun hadde spurt 

elevene om deres syn i tilfeller hvor hun syntes at det har vært mye uro. Hun fortalte at: 

Det hender der at jeg går ut med hodepine. Også har jeg dårlig samvittighet for resten 

av klassen fordi jeg har akseptert mer enn jeg ville, da. For å slippe å ty til de ytterste 

konsekvensene. Men så har jeg sjekket med klassen i etterkant og de opplever at jeg 

jobber med uro. Og de opplever at, de sier at de ikke opplever det på samme måten 

som jeg opplever det. Så det er nok jeg som klasseleder som kjenner mer på uroen enn 

de kjenner på den. Og det er jo betryggende i hvert fall.  

Man kan stille spørsmål ved hvorvidt elevene er ærlige, enten om de ikke tør å si til læreren at 

det var for mye bråk, eller om de ikke vil. Det kan tenkes at elevene også liker å ha litt frie 

rammer. Likevel, kan det ses på som positivt at læreren spør elevene om deres opplevelse av 

uro og at hun er opptatt av deres meninger. Hun vil trolig få en større forståelse av elevene 

ved å lære mer om deres tanker og erfaringer ved deres medvirkning. Det kan ha positiv 

påvirkning på læringsmiljø og elevers motivasjon (Pintrich og Schunk, 2002) og lærerens 

mulighet til å tilpasse opplæringen (Bjørnsrud og Nilsen, 2008).  
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Har lærerne ulik evne til å forstå elevenes atferd?  

Alle lærerne ga eksempler på at de ser bak urolig atferd og forsøker å forstå hvorfor den 

oppstår. De reflekterte rundt mulige årsaker og pekte på at noen kan ha det vanskeligere enn 

andre og at det er «naturlig» at man er mer urolig (eksplisitt mentalisering). Likevel, kan det 

tenkes at informantene har ulik grad av mentaliseringsevne ettersom at noen pekte på flere 

årsaker enn andre og gikk mer i dybden (se punkt 4.1.5). Det kan tenkes at lærerne som 

nevner mange årsaker og som diskuterer de forskjellige med flere perspektiver, har en bedre 

mentaliseringsevne enn de lærerne som prater om færre årsaker og gir mer «overflate» 

informasjon. De informantene har kanskje i større grad reflektert rundt flere perspektiver, og 

kanskje ser «seg selv utenfra» og «elevene innenfra» i større grad enn de informantene som 

hadde en enklere forklaring. Min opplevelse var at de informantene som refererte til mange 

årsaker også mente at faktorene påvirket hverandre og var i samspill. De andre nevnte i større 

grad enklere forklaringer som for eksempel mat eller søvn.  

Likevel, kan man trolig ikke trekke slike konklusjoner på bakgrunn av noen intervjuer. Det 

kan være flere årsaker til at informantene sa det de gjorde og det er ikke sikkert at jeg har fått 

nok informasjon for å beskrive deres fulle forståelse. Informantene har sannsynligvis best 

tilgang til sin livsverden. I tillegg må det poengteres at jeg ikke vet hva som er «riktige» svar 

og ikke. Det kan også tenkes at det tidvis er enkle forklaringer på atferd, hvor man ikke 

trenger å tillegge atferden noen «større mening», slik Lorentzen (2018) beskriver.  

Samtidig kan man på bakgrunn av intervjuene peke i retning av ulike fenomener. Det kan 

argumenteres for at noens syn er mer i tråd med hva flere forskere hevder at er årsakene til 

uro i skolen. Befring og Duesund (2012) hevder at man må ha et individ- og systemperspektiv 

og at man må se årsakene i sammenheng. Informant 1 og 2 kan ses på som å være nærmest 

den forståelsen, pluss at de nevnte flest årsaker og diskuterte mer i dybden enn de to andre 

informantene. Likevel betyr ikke det at de har en bedre mentaliseringsevne, det kan også tyde 

på at de holder seg mer oppdatert på faglitteratur. Samtidig kan det tenkes at det også kan ses 

på som evne til mentalisering. Det er mulig at de tenker at kunnskap er av betydning for hvor 

god lærer man er, og slik sett vurderer det som viktig å være oppdatert på ny forskning. Det 

må likevel poengteres at alle informantene hadde flere eksempler på eksplisitt mentalisering 

og at svarene ikke er helt sammenlignbare fordi oppfølgingsspørsmålene var noe ulike og 

derfor fokusområdene var litt forskjellige.  
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Er eksplisitt mentalisering “nok” for å forstå elevenes atferd?  

Man kan også stille spørsmål ved om lærere kan forstå elevers atferd fullt ut ved eksplisitt 

mentalisering. Implisitt mentalisering vil også spille en rolle, men man vil da handle på 

bakgrunn av erfaring og intuisjon og det skjer ubevisst. Ved refleksjon vil lærere kunne gi 

mening til atferd, men det betyr ikke at man gir den «riktige» meningen. Dersom man tolker 

atferden «feil» kan det påvirke hvordan man håndterer uro. Dersom man tenker at en elev er 

urolig som følge av en diagnose som for eksempel ADHD, så vil medisinering kunne være en 

måte å håndtere uroen på (Hulme og Snowling, 2009). Skulle det vise seg at eleven er urolig 

som følge av vanskelige forhold i hjemmet, vil ikke dette tiltaket ha den tilsiktede effekten, 

men det vil også kunne være skadende på barnet på andre områder fordi eleven får medisin 

han/hun ikke har behov for (Dalsgaard, Nielsen og Simonsen, 2014) Mentalisering kan bidra 

til at lærere kan håndtere uro på en annerledes måte, men det er ikke gitt at det blir på en 

bedre måte enn tidligere. 

Skårderud (2016) hevder at sinnene bare er delvis tilgjengelige for oss. Lærere har ulik grad 

av mentaliseringsevne som vil ha betydning for hvor nøyaktig de vil kunne tolke atferd. Det 

kan tenkes at i tillegg til god eksplisitt mentaliseringsevne, så må lærerne ha en god relasjon 

til elevene for at de skal kunne tolke atferd nøyaktig og se så store deler av sinnet som mulig. 

Likevel kan man vurdere hvor mye atferd man må tolke riktig for å kunne gi elevene et 

forsvarlig opplæringstilbud og for å fremme et godt læringsmiljø. Lærere tilpasser for nesten 

30 elever og informantene beskrev at man kan ha en like nær relasjon til alle. Samtidig mener 

alle lærerne at de håndterer uro på en god måte. Derfor kan det tenkes at lærerne må kjenne 

elevene i noen grad, men det er kanskje ikke et krav om en nær relasjon til alle i klassen eller 

en perfekt eksplisitt mentalisering for å kunne etablere et godt læringsmiljø. Samtidig kan 

begge deler bidra til et godt læringsmiljø.  

4.1.2 Å se seg selv utenfra 

Læreren kan reflektere rundt egen atferd. Bevissthet om egne følelser og atferd kan være 

sentralt for å forstå hvordan man håndterer uro i klasserommet. Ved god eksplisitt 

mentalisering kan man håndtere uro på en annerledes måte ved at man kan få større innsikt i 

egne reaksjoner, styrker og svakheter. Lærerne kan arbeide med å tilpasse seg etter behov for 

å minske forekomsten av uro og for å bidra til et godt læringsmiljø (Duesund og Skårderud, 

2014). 
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Lærernes opplevelse av sin påvirkning på uronivået i klasserommet 

Alle informantene sa at de kunne være årsak til at uro oppsto. Dette kan ses på som eksplisitt 

mentalisering fordi lærerne «ser seg selv utenfra» ettersom at de er bevisste på at egen atferd 

også påvirker læringsmiljøet og uronivået. Informant 1 sa: 

En ting er jo på en måte den uroen som kommer på bakgrunn av de 

undervisningsoppleggene man har og hva de kan skape. […] Som regel henger det 

sammen med at man har en god plan for undervisningsøkta si. Som man følger, men 

altså er det jo umulig å følge den komplett. Men jo mer man går inn og jo mindre 

struktur og plan man har på det, jo mer uroelementer blir det ofte. […] Hvis du går 

inn i en klasse og er litt uforberedt fordi det har oppstått mange andre ting plutselig 

og må ta ting mer på sparket, så kan det ofte være preget litt av det da, kan du si. Og 

det igjen kan gjenspeile i det, og da er det hvor hardt man skal gå inn på en måte fordi 

man vet at man har litt skyld i det selv. 

Informant 1 fortalte at uro kan oppstå dersom hun er uforberedt og ikke har planlagt godt nok. 

Hun «ser seg selv utenfra» ved å se egne svakheter og hvordan det kan påvirke uronivået. 

Videre fortalte hun at denne forståelsen har betydning for hennes håndtering av uro ved å si at 

hun ikke alltid slår like hardt ned på uroen fordi hun forstår at hun har hatt en negativ 

påvirkning på læringsmiljøet. Hun fortalte videre:  

Det er jo litt forskjellig aksept kanskje blant mange på, i hvert fall selv, synes jeg, hvor 

stor del man aksepterer uro. Hvor grensen går for hva som er på en måte akseptabelt 

og ikke da. Og når terskelen blir for lang. Og da har det vært av erfaring at jeg 

spesielt har nok en veldig høy terskel for det. […] Ja, for jeg blokker det ut på en måte 

litt. Også tar man det litt sånn der og da. Som igjen ikke nødvendigvis vil være 

positivt. Det kan også liksom bli dumt for elevene og en ting man må være obs på.  

Her reflekterte informanten også over egen atferd og sa at dersom hun aksepterer mer uro, vil 

det kunne være negativt for læringsmiljøet og elevene. Informant 1 fortalte etterpå om ulike 

måter hun kunne håndtere uroen på:  

Viser det seg at det blir for mye uro så ville jeg kanskje vurdert at man må finne en 

alternativ måte å gjøre undervisningsopplegg på for å skape variasjon. Eller så ville 

jeg sett på sitteplasseringen i klasserommet mitt, på en måte. Hvordan man kan få til 
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god arbeidsro og samarbeid samtidig. […] At du må klare å finne, som lærer, 

relevansen for elevene dine. […] Hvis du bare hele tiden kjører de samme løpene hele 

veien så blir det fort kjedelig, ikke sant. […] Så man må være lysten på å ta til seg og 

prøve ut. Man kan ikke bare si at dette gjorde jeg for 20 år siden så da funker det i 

dag, ikke sant. For det går ikke. Også bare tenk med teknologi i tillegg så må du tørre, 

liksom. Å hive deg på det. Å ta de, å ta det som kommer.  

Informant 1 pekte på flere måter å håndtere uro på: skape variasjon, bidra til samarbeid og 

arbeidsro, vise relevans for fagene og temaene til elevene, holde seg oppdatert og å tørre og 

prøve ut nye ting. Dette er flere av de samme tingene som Nordahl, et al. (2005) anser som 

viktige. Senere nevnte hun flere:  

Vise at du er trygg i rollen din. […] Hvis du går inn og viser at du er litt nervøs så kan 

fort elevene utnytte det på en måte. […] Ikke gi uttrykk for at du mister kontrollen, på 

en måte, eller har mistet, eller føler at du ikke har kontroll. For ro er veldig viktig. 

[…] Stress vises jo til en viss grad, da. En ting er hva du føler inni, men hva du utviser 

er noe annet. Du skal fremstå som litt rolig og behersket, da. Det er viktig i 

tilnærmingen. […] Hvis du har en struktur så vil elevene på en måte adoptere i det. I 

større grad. Enn om du går inn med et mer bomsete innskritt.  

Informant 1 vektla viktigheten av trygghet, kontroll, ro og beherskelse (eller selvregulering). 

Dette anser også Nordahl, et al. (2005) som viktig. Hun sa også at atferden hennes kan ha en 

«smitteeffekt». Duesund og Ødegård (2018) hevder at elevers atferd kan smitte over på 

hverandre. Ettersom at det er umulig ikke å kommunisere (enten verbalt eller med 

kroppsspråk), så er elever og lærere i et kontinuerlig samspill i klasserommet (Ulleberg, 

2014). Det kan også tenkes at lærerens atferd kan ha smitteeffekt på elevene, slik informant 1 

hevder. I likhet med informant 1, pratet også informant 2 om at det var viktig å fremstå som 

trygg. Det var fordi at: 

den usikkerheten plukker jo elevene opp på relativt kjapt og på en måte kan misbruke 

litt og det setter dem i litt vanskelige situasjoner, da. Så man må ha evnen til å ta 

avgjørelser å stå ved det også. Ikke være redd for å på en måte være streng; være redd 

for å bli upopulær fordi at du er den strenge. […] Det får du bare gjøre. Du skal jo 

ikke være venn med dem. Du skal være en veileder, en som hjelper dem å ta de riktige 

valgene. […] Du må fremstå som trygg, ikke du kan ikke, eller jeg skal ikke si: «ikke 
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vike». Det er klart at noen ganger så må du innse at «okay, jeg misforsto litt hva som 

skjedde eller noe sånt».  

Informant 2 fortalte at hennes atferd påvirker elevenes atferd. I kontrast til informant 1 som 

pratet om smitteeffekten, pratet informant 2 om at elevene kan utnytte og sette usikre lærere 

på prøve ved å teste grenser. På grunn av hennes forståelse av egen- og elevenes atferd, vektla 

hun viktigheten av å være trygg og streng i de situasjonene hvor det var nødvendig. Informant 

2 ga også et eksempel på hvordan hun har endret atferden sin fordi hun hadde reflektert rundt 

betydningen av ordet: «streng»:  

Det å være streng … Da jeg begynte som lærer så forvekslet jeg streng og sur. Så jeg 

gikk rundt uten å smile det første halvåret omtrent, antakeligvis. For at jeg ville at de 

skulle synes at jeg var streng. Men jeg var egentlig bare sur et halvt år, men så 

kommer du forbi det da og begynner å utvikle deg. Og så lar du dem på en måte se din 

personlighet og. Og det er viktig at de føler at de kjenner deg litt og, for du kan ikke 

forvente at du skal gi av deg selv samtidig som at du holder alt lukket. Du blir ikke et 

menneske for dem da, bare en streng lærer. Men det den strengheten handler om er 

egentlig forutsigbarhet. At de vet litt hva de kan forvente. […] For hvis du er veldig 

lukket, så åpner ikke det for en relasjon mellom dere.  

Her viste informant 2 til at hun før var sur fordi hun ønsket å være streng. Etter hun fikk 

erfaring og «så seg selv utenfra», innså hun at det ikke var det å være sur som lå i betydningen 

av å være streng. Det var forutsigbarhet; elevene vet hva de kan forvente av læreren. Ogden 

(2015) vektlegger i likhet med informant 2 viktigheten av forutsigbarhet for elevene. Her kan 

det se ut til at refleksjon rundt egen atferd påvirket hvordan hun håndterer uro. Hun fortalte 

også at hun byr mer på seg selv i samhandling med elevene og kan bruke humor. Hun 

begrunnet dette ved å si at:  

Men det er klart at det handler om klasseledelse å gjøre, og lærerens evne til å få 

kontakt med klassen. Det er jo en kjent sak at relasjoner og å bygge relasjoner med 

enkeltelever er viktig. Det er vesentlig. For hvis du har en god kontakt med en elev, så 

vil den personen være i posisjon til at den gidder å høre på deg. […] De vil være åpne 

mot å samarbeide med en lærer som hører dem og som ser dem.  
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Hennes uttalelse kan ses på som et eksempel på at eksplisitt mentalisering har påvirket 

hvordan hun håndterer uro. Forutsigbarhet, klasseledelse og relasjonsbygging er måter å 

håndtere uro på som er i tråd med hva Ogden (2015) og Nordahl, et al. (2005) hevder at er 

sentralt. Informant 2 pekte på viktigheten av å ha et godt læringsmiljø med begrunnelsen at 

uro påvirker alle i et klasserom:  

Man kan jo miste konsentrasjonen og komme litt ut av det man driver med. Hvis uroen 

forstyrrer meg, så forstyrrer den også hele klassen. […] Det er mye som henger 

sammen her, for å få uro til å bli kontrollert, da.  

Informant 2 omtalte deretter sin forståelse av årsakene til den urolige atferden til elevene, men 

også hvordan hun kan justere sin atferd og sine forventninger for å bidra positivt til 

læringsmiljøet. Hun fortalte at uro ofte oppsto fordi:   

Ofte vil det være at de kanskje ikke mestrer oppgaven. Ikke er helt i form og sånn. 

Forskjellige grunner som gjør at de ikke orker eller gidder å begynne med ting, så da 

prøver man å hjelpe dem inn i oppgaven og gi dem litt tilrettelegging. Det er jo ofte de 

svake. Det er veldig sjeldent at det er de sterke elevene som lager mest uro. Så da blir 

det å hjelpe dem sånn at de kan føle at de klarer noe også kan man kanskje senke 

forventningene om hva du forventer at de skal klare også. Så det ikke skal føles som at 

oppgaven de egentlig har blitt gitt er for stor. Hvis den oppleves, som liksom, 

uoverkommelig så kommer den ikke til å orke å engang begynne. Så da for man ta 

noen skritt av gangen og gjerne si at: «Okay, men start med det så kommer jeg tilbake 

om to minutter», eller et eller annet sånn.  

Informant 2 pekte på flere mulige årsaker til at elevene ikke vil jobbe og er mer urolige. Det 

handler om «å se andre innenfra», men hun ser også hennes rolle i dette. Informant 2 sa at hun 

noen ganger må senke forventninger for at elevene skal være motiverte. Informanten sa også 

at det var sammenheng mellom elevenes motivasjon og uro og mellom mestringsfølelse og 

uro (Referert til og sitert under punkt 4.2.1 og under «å se elevene innenfra»). Ettersom at 

informanten sa at hun tidvis må senke forventningene sine, kan det tenkes at de er for høye. 

Dette kan ses i sammenheng med Bandura (1997) sin teori om mestringsforventninger. 

Elevene har større sannsynlighet for å være motiverte til å løse en oppgave dersom de tror at 

de skal klare oppgaven. Skaalvik og Skaalvik (2015) vektlegger at lærere kan tilpasse 

opplæringen for å fremme elevers motivasjon. Det kan se ut til at det er dette informant 2 
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prøvde på. Ved å være bevisst på dette, kan læreren senke forventningene, slik informant 2 

her fortalte. Dette kan ses på som et eksempel på eksplisitt mentalisering fordi læreren 

reflekterer rundt egen atferd og justerer den.  

Informant 3 fortalte også at hennes undervisningsopplegg noen ganger kunne være en årsak til 

at uro oppsto. Derfor vektla hun viktigheten av å være en ydmyk fagformidler: 

Med ydmyk fagformidler så mener jeg det at jeg må akseptere at kanskje ikke plan-a 

for undervisningen min fungerer og at det ikke er elevene sin skyld. Men at det er jeg 

som må gjøre om på det, at jeg evner å gjøre det om også underveis i undervisningen 

min. Å stoppe opp å si: «Nå skjønner jeg at dette ble for kjedelig eller dette ble alt for 

langt over dere. Nå lander vi litt også starter vi litt på nytt her nå.»  

Man kan stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å si til elevene at nivået deres er langt 

under det oppgavene krever. Derfor kan man også vurdere om lærerens evne til å «se elevene 

innenfra» er noe svekket ved dette eksempelet. Det kan oppleves som lite motiverende for 

elever og det kan påvirke deres mestringsforventninger negativt. Dersom læreren ikke tror at 

elevene kan klare det, hvorfor skal de selv tro det? (Bandura, 1997). Dette kan også stå i 

kontrast til hva Befring (2014) hevder at er viktig for å bidra til mestring: positiv 

tilbakemelding, oppmuntring og anerkjenning. Likevel er det et eksempel på at informant 3 

«ser seg selv utenfra» ved at hun forstår at hun kunne ha gjort noe annerledes. Hun sa at hun 

må tilpasse seg og undervisningsopplegget sitt bedre, slik at det er tilpasset elevenes 

forutsetninger og at de opplever oppgavene som spennende og/eller nyttige. Slik sett kan 

refleksjonen påvirke hennes håndtering av uro. Informant 3 sammenfattet ved å si at en årsak 

til uro kan være at: 

 Jeg som lærer ikke klarer å tilpasse akkurat det, da. Og evner og vinne dem.  

Informant 3 pekte på at hun kan påvirke uronivået dersom hun ikke tilpasser godt nok og 

«vinner» elevene. Hun sa videre:  

Jeg forebygger uro nettopp ved å vite at det kan bli uro. At jeg må hele tiden være 

bevisst på: «Hva er det jeg skal gjøre nå? Hva er utfordringene med det?» […] Men 

aller mest det å vite om: «Hvilke elever er det jeg har i klasserommet mitt og hva skal 

jeg gjøre for å holde de der hvor jeg trenger å ha dem?» 
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Informant 3 fortalte at hun bevisst reflekterte rundt ulike problemstillinger for å finne 

handlingsalternativer. Hun forsøker å forstå elevene innenfra ved å reflektere rundt hvem de 

er og hvilke behov de har, men informanten reflekterer også rundt sin egen rolle. Informant 3 

funderte over hvordan hun kunne tilpasse seg for å få elevene til å gjennomføre 

undervisningsopplegget. Ettersom at hun sa at hennes tidvis manglende tilpasning er en årsak 

til uro i klasserommet, så kan det tenkes at hun anser god tilpasningsevne som en 

forebyggende faktor for uro. Det er også fordi det er slik hun fortalte at hun forebygger uro. 

Hun sa videre at hun hadde noen hjelpemidler for å «vinne elevene»:  

 Jeg prøver å bruke mye humor og engasjement. Jeg spiller mye på meg selv.  

Informant 3 var opptatt av å holde engasjementet til elevene i live, blant annet fordi hun 

hevdet at det kunne forebygge uro. Hun har reflektert rundt årsaker til uro og hvordan hun 

selv kan tilpasse sin atferd for å øke sannsynligheten for at elevene er engasjerte og motiverte. 

Dette gjør hun blant annet ved å være humoristisk og engasjert selv. Dersom hun ikke hadde 

mentalisert eksplisitt, kunne hun ha håndtert uro på en annen måte. Ettersom at hun har funnet 

håndteringsmetoder som hun har prøvd ut og mente at fungerte godt, så gjør hun det på denne 

måten. Forskere anser også faglig engasjement og motivasjon som sentralt for å minske 

forekomsten av uro i klasserommet (Nordahl et al, 2005; Skaalvik og Skaalvik, 2015). Slik 

sett er informantens syn i tråd med hva disse forskerne også hevder om engasjement og 

motivasjon. På tross av at informant 3 hevdet at tilpasning var viktig, så differensierer hun 

ikke faglig. Elevene får samme oppgaver. (Dette vil bli drøftet senere i kapittelet.) Slik sett 

kan det tenkes at hun vektlegger å tilpasse atferden sin i form av entusiasme for å fremme 

engasjement hos elevene, fremfor å lage ulike undervisningsopplegg.  

Informant 4 fortalte at lærere også kan skape uro og ga et eksempel som omhandlet elevenes 

mobiler. Hun sa at de har en regel om at elevene skal legge telefonene i «mobilskapet» på 

morgningen, slik at de ikke har telefonen tilgjengelig. Dette er fordi elevene ikke skal bli 

distraherte og fordi at mobilene kan skape uro. Informant 4 sa:  

Men av og til så skaper man uro selv. Sånn som i går. Da hadde jeg glemt å sjekke det 

der skapet. Også begynte jeg når de satt og jobbet: «Ja, hvor er telefonen din?» Og 

ikke sant, det skapte … Da var det jeg som skapte den uroen. Og etter det så var det 

vanskelig å få dem ned igjen. Så det er sikkert en årsak til at man gjør det i starten av 

en time.  
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Informant 4 hadde reflektert over at dette var en dårlig måte å håndheve mobilregelen på, 

fordi hun skapte uro. Derfor hadde hun bestemt at hun måtte håndtere slike situasjoner på en 

annen måte, ved å huske og gjøre det på starten av dagen.  

Slik som informant 4 her eksemplifiserte, så kan man også evaluere sin egen håndtering av 

ulike situasjoner i etterkant. Neste gang man kommer i en lignende situasjon er det mulig at 

man kan håndtere uroen på en annerledes måte fordi man har reflektert rundt mulige 

handlingsalternativer. Informant 1 fortalte også om dette:  

Så kan man evaluere i ettertid: «Hvordan håndterte jeg denne situasjonen? Burde jeg 

ha gjort noe annerledes? Ikke sant. Og det, det gjør man oppi sitt eget hode. «Ja, det 

hadde vært bedre å løse det sånn.» Også kanskje prøver man det neste gang hvis det 

oppstår igjen, da. At man prøver å lære av det selv.  

Har lærerne ulik evne til å forstå egen atferd?  

Selv om alle lærerne sa at de selv kunne være en årsak til uro, reflekterte informantene rundt 

dette i ulik grad. Informant 4 nevnte sin rolle knyttet til uro kun én gang, mens det var et av de 

dominerende elementene ved intervju 1. Det kan tyde på ulik grad av mentaliseringsevne hos 

informantene. Dette er ikke urealistisk om det ses i sammenheng med at Skårderud (2014) 

hevder at mennesker har ulik evne til å se egne og andres sinn. To av informantene (1 og 2) 

pratet mye om sin rolle og hvordan de kunne gjøre tilpasninger for å minske forekomsten av 

urolig atferd. Det kan tenkes at de har en god eksplisitt mentaliseringsevne når det omhandler 

«å se seg selv utenfra», fordi de pekte på flere styrker og svakheter ved egen håndtering av 

uro. 

Informant 3 sa at hun kunne skape uro ved at hun ikke klarer å «vinne» elevene og at 

oppgavene kunne være for vanskelige. Likevel sa hun at hun ikke differensierte faglig, men at 

dette var bra fordi elevene opplevde mestring uansett (se sitat fra forrige delkapittel). Dersom 

elevene opplever mestring, er dette positivt. Likevel, kan det tenkes at hennes evne til å «se 

seg selv utenfra» her kan være noe manglende, fordi mangel på faglig differensiering strider 

imot hva forskere (Damsgaard og Kokkersvold, 2011; Ogden 2015; Nordahl et al., 2005), de 

andre informantene (1, 2 og 4) og opplæringsloven (1998, §1-3) hevder at er viktig for et 

forsvarlig opplæringstilbud for elevene. Der blir differensiering fremmet som en 

nødvendighet. Man kan stille spørsmål ved om det er elevene som opplever mestring, eller 



55 

 

læreren. Informant 3 kunne hjelpe de svakeste elevene med å klare oppgaven, men lærer de 

nok eller får de mestringsfølelse da? Det kan tenkes at læreren i dette tilfellet ikke evner å 

forstå elevenes behov eller å «se seg selv utenfra». Likevel kan man ikke trekke slutninger 

angående dette, fordi det ikke er undersøkt om elevene faktisk opplever mestring eller ikke. 

Intervjuet var ute etter å fange opp lærernes opplevelse av uro og erfaringer med å håndtere 

den, ikke å «verifisere» svarene deres.  

Informant 4 nevnte kun et eksempel hvor hun selv hadde skapt uro: da hun samlet inn 

telefonene til elevene mens de arbeidet. Det kan tenkes at hun ikke har reflektert over alle 

situasjoner hvor hun også kan påvirke uronivået og læringsmiljøet negativt, eller at hun ikke 

ønsket å dele disse under intervjuet. Ut ifra hva informant 1 og 2 nevnte av ulike ting de kan 

gjøre som påvirker uronivået negativt, kan det tenkes at det er flere ting informant 3 og 4 også 

kan gjøre. Alle informantene mente at de håndterer uro på en god måte, og dersom det 

stemmer, men at man også kan gjøre «feil», vil det kunne gjelde for informant 3 og 4 også. 

Dersom det er tilfellet og ut ifra resultatene fra intervjuene, kan det se ut til at informant 3 og 

4 har en mindre evne til å «se seg selv fra utsiden» enn informant 1 og 2 har. Likevel, er dette 

kun et utsagn fra hver informant og man kan trolig ikke trekke valide konklusjoner på 

bakgrunn av dette. I tillegg er det også mulig at informant 1 og 2 har overvurdert sine evner til 

å håndtere uro, ettersom at de fortalte om flere ganger de hadde håndtert situasjoner på en 

dårligere måte enn hva de i ettertid hadde ønsket.  

Profesjonalitet og uro 

Selv om lærerne (i ulik grad) ga eksempler på at de reflekterte rundt egen atferd, kan man 

stille spørsmål ved om det alltid er mulig å reflektere over egen atferd (eller elevenes) i et 

klasserom preget av uro. På den ene siden så må lærerne klare å reflektere til en viss grad, 

fordi man må ta avgjørelser og alt vil trolig ikke skje intuitivt (implisitt). Tidvis må man 

sannsynligvis stoppe å tenke over hva neste steg bør være. Informant 2 reflekterte rundt dette: 

Du vil finne ut hva som skjer, hva er det som skaper disse situasjonene. […] Du må 

tørre å gå inn i situasjoner, men samtidig så må du liksom lytte til hva som har skjedd. 

Du må være åpen, du kan ikke ha bestemt deg for hva som har skjedd her og hva du 

skal gjøre videre. Hvert tilfelle er unikt.  
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Når ingen tilfeller er like, slik informant 2 hevdet, må man ta stilling til hvordan man skal 

håndtere utfordringene som dukker opp. Slik sett kan det hende lærerne er flinke til å 

reflektere og å være bevisste på handlingsalternativer før de tar valg. 

På den andre siden er det ikke sikkert at dette alltid er mulig eller at refleksjonene blir like 

nyanserte hver gang. Lærere kan oppleve maktesløshet, frustrasjon, sinne, irritasjon og 

lignende dersom elever er urolige. Læreres mentaliseringsevne kan svekkes og de kan handle 

uprofesjonelt (Duesund og Skårderud, 2014). Informant 3 fortalte om erfaringer i tråd med 

hva Duesund og Skårderud (2014) hevder at er en mulig sammenheng mellom uro og 

profesjonalitet:  

Jeg kjenner jo at det er vanskelig å fortsette å være profesjonell. Og i hvert fall hvis du 

føler at du har lagt mye tid og energi i nettopp det jeg pratet om tidligere: å gjøre det 

praksisnært. Også tenker du at: «Søren, nå har jeg gjort alt jeg kan for å gjøre det bra 

også likevel forpurrer du!» Ikke sant. Da er det vanskelig å holde seg profesjonell, så 

jeg kjenner jo at det gjør noe med meg. Jeg blir sur og kanskje kortere og tverrere. Og 

litt urettferdig mot de andre som ikke har egentlig ødelagt, da. Jeg opplever det veldig 

sjeldent, altså. Men det er det jeg kjenner at det kan gjøre med meg. 

Informant 3 fortalte at hun kan oppleve å håndtere situasjoner på en annerledes måte enn hva 

hun hadde ønsket i situasjoner hvor mentaliseringsevnen ikke er negativt påvirket av 

miljøfaktorer. Det kan være enklere å reflektere og å gå i dybden i problemstillinger dersom 

det er et godt læringsmiljø og elevene er konsentrerte, sammenlignet med når et klasserom 

preges av mye uro. Slik sett kan mentaliseringsevne påvirke håndteringen av uro, enten om 

den er god, dårlig eller tidvis svekket.  

Informant 2 sa også at hun kunne håndtere situasjoner på en annen måte enn det hun hadde 

ønsket på grunn av uro. Hun sa at det er viktig: 

At man har tiden til å sette seg inn i hva som har skjedd og høre den personen sin 

versjon også. For å kunne ta tak i det, men i hverdagen hvor ting er hektisk da blir det 

ofte til at man peker på han som lagde lyd, eller hun for så vidt, da. Også får den 

skylden. Også blir kanskje bare den konflikten større mellom lærer og elev, da.  

Informant 2 pekte her på situasjoner hvor det er uro, og læreren vil fortsette med det faglige 

opplegget. Man føler at man kanskje ikke har tid til å undersøke årsaken til uroen eller at man 
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«glemmer seg» om mentaliseringsevnen er svekket. Likevel, sa informanten at det er viktig å 

være rettferdig og undersøke situasjonen før man peker ut elever. Den refleksjonen kan bidra 

til at hun håndterer en lignende situasjon annerledes neste gang.  

En annen faktor som kan tas i betraktningen er om lærerne alltid ønsker, eller alltid har 

overskudd, til å undersøke ulike situasjoner og atferd. Informant 1 var inne på dette ved å 

vektlegge at lærere også er mennesker:  

Også er vi jo mennesker. Vi lærere og. Det er ikke alltid at man kanskje er, er der man 

ønsker hver eneste dag. Men man må prøve å etterstrebe det.  

Informant 1 beskrev at det kan være utfordrende å være den beste versjonen av seg selv hver 

dag. Informant 2 fortalte noe lignende da jeg spurte henne om det var vanskelig å være 

tålmodig:  

Det er en utfordring. Ehm, tidvis. Selvfølgelig, for du er jo et menneske oppi det hele 

også, som er påvirket av ditt eget liv og egne erfaringer. Og du kan ha en dårlig natt 

søvn og så skal du komme hit også er det første du møter på en som tester autoriteten 

din.  

Informantene 1, 2 og 3 var bevisste på at de tidvis kan ha forbedringspotensiale på å holde seg 

profesjonell i møte med uro. Likevel må det poengteres at dette kan ses på som eksempler på 

eksplisitt mentalisering fra informantenes side ved at de er bevisste på egne reaksjoner og «ser 

seg selv utenfra». Det kan tenkes at det kan bidra til at lærerne med økende erfaring kan 

håndtere situasjonen på en annerledes måte og klare å holde seg profesjonelle. Det kan skje 

ved at de for eksempel kan gjenkjenne følelsene sine og arbeide for å forbedre deres evne til 

selvregulering.  

Selv om man reflekterer rundt egen atferd, betyr ikke det nødvendigvis at man blir flinkere til 

å tilpasse seg eller flinkere til å håndtere uro. Gjennomføringsevne og mentaliseringsevne er 

ikke synonymer. Mentalisering er ikke en løsning på utfordringer, men et verktøy. Det kan 

tenkes at man har en større sannsynlighet for å kunne tilpasse seg mennesker og ulike 

situasjoner dersom man kan «se seg selv utenfra» og «se andre innenfra». Det bidrar muligens 

til en økt forståelse og at man kan tilpasse seg i større grad. Dette på bakgrunn av 

informasjonen man har som følge av refleksjonen. Dersom man har endringsvilje kan det 

tenkes at eksplisitt mentalisering kan påvirke hvordan lærere håndterer uro. Samtidig, dersom 
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man ikke gjør noe med de refleksjonene man har og fortsetter i samme spor, så vil eksplisitt 

mentalisering kanskje ha liten betydning for håndteringen av urolig atferd i klasserommet. 

4.2 Betydningen av læreres implisitte mentalisering 

for deres håndtering av uro i klasserommet  

Implisitt mentalisering skjer ubevisst og kan ses på som en magefølelse/intuisjon (Duesund og 

Skårderud, 2014) Mennesker tolker omgivelsene sine og man tilpasser seg andre personer og 

situasjoner. Ubevisst fanger vi opp signaler og tilpasser oss i tråd med dette (Skårderud, 

2016). Det var vanskeligere å fange opp læreres ubevisste mentalisering enn deres eksplisitte 

mentalisering. Det kan tenkes at det er nettopp fordi det er noe som skjer ubevisst og derfor 

vil det kunne være vanskelig å fange opp i en intervjukontekst. Det kan kreve stor grad av 

refleksjon og kanskje lenger tid til å vurdere dette, enn det man har under et intervju av denne 

varigheten. Det er mulig at det kunne vært lettere ved andre datainnsamlingsmetoder, for 

eksempel en kombinasjon av observasjon og intervju. Man hadde kunnet ha observert alt 

læreren gjorde i løpet av en time og deretter stilt spørsmål om hva som var bevisst/ubevisst. 

Likevel, fremkom det en del informasjon om implisitt mentalisering fra intervjuene. Ved 

spørsmålet: «Kan du beskrive viktigheten av intuisjon i din jobb som lærer?» reflekterte 

informantene i ulik grad rundt dette, hvor resultatene kan ses på som interessante med tanke 

på implisitt mentalisering. Ettersom at implisitt mentalisering kan ses på som en intuisjon, kan 

det tenkes at spørsmålet er dekkende for å undersøke denne kategorien. Noen av informantene 

syntes at intuisjon var krevende å forstå og da brukte jeg begrepet magefølelse. Min 

opplevelse var at intuisjonen både var påvirket av hvordan læreren forsto elevers atferd, men 

også sin egen. Derfor ble det ansett som unødvendig å dele opp i de to kategoriene som ble 

brukt ved eksplisitt mentalisering: «å se andre innenfra» og «å se seg selv utenfra». Implisitt 

mentalisering er derfor skrevet om uten å dele opp i disse kategoriene. 

Lærernes refleksjoner om intuisjonens betydning for håndtering av uro 

Alle informantene sa at intuisjonen kunne være viktig, men i ulik grad og i forskjellige 

situasjoner. Informant 2 og 4 sa at intuisjonen var viktig for å se om noen av elevene ikke 

hadde det bra. Informant 1 og 3 hevdet at magefølelsen var svært viktig i arbeidet som lærer, 

både for å avdekke psykiske utfordringer hos elever, men også for håndteringen av uro og det 
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generelle lærerarbeidet. Alle informantene nevnte i løpet av intervjuet at erfaring var viktig og 

at læreryrket ble mer håndterlig i takt med økende erfaring fordi man ble tryggere i rollen.  

Våre tidligere erfaringer påvirker hvordan vi tilpasser oss. Lærerne har opplevd flere ulike 

scenarioer i et klasserom og har opparbeidet seg erfaring. Tidligere erfaringer og refleksjoner 

kan bli en del av hvem du er og ulike ferdigheter kan bli internalisert. Ubevisst vil man kunne 

tilpasse seg situasjoner (Ødegård, 2019). Intuisjonen kan bli mer korrekt og/eller viktigere. 

Informant 1 var inne på dette og sa at intuisjonen var viktig og at: 

Du er jo avhengig av det i mange tilfeller. […] Det går jo litt av seg selv […] Også 

bygger man seg jo opp erfaring. Også vet man, selv om det er individuelle forskjeller 

og man ikke har kommet opp i like situasjoner, så begynner man etter hvert å finne ut 

hvordan man skal håndtere en sak eller de tingene som oppstår. 

Informant 1 fortalte at man generaliserer på bakgrunn av tidligere erfaringer og vet i større 

grad hva som fungerer og ikke. Hun poengterer at man ikke er ferdig utlært, men man er 

tryggere i rollen, stoler mer på seg selv og derfor vil mye skje automatisk.  

Informant 2 sa at hun ikke har tenkt så mye på betydningen av magefølelsen. Hun fortalte at:  

Jeg planlegger alltid timene mine godt. […] Jeg har alltid planlagt det. Ikke sånn at 

jeg står med manus og leser opp, men jeg har en veldig tydelig plan, da. Og jeg liker å 

repetere i forkant. Og jeg liker å holde meg innenfor en mal, eller ikke en mal, men 

hva skal jeg si, a? Høres jo kjempe kjedelig ut, men jeg liker å være forberedt er vel 

ordet jeg leter etter. Jeg liker å være forberedt, men du må jo være … Du må jo være i 

stand til å kunne endre på ting når det er nødvendig. 

Det kan tenkes at hun anså magefølelse som kontrasten til struktur og at det var et negativt 

ladet ord. Det kunne se ut til at hun mente at begrepet omhandlet å ta ting på sparket fordi hun 

refererte til at andre lærere kunne komme mer uforberedt fordi de er trygge på stoffet og kan 

ta ting som det kommer. Det er mulig ettersom at hun vektla i stor grad viktigheten av 

planlegging og det å være forberedt. Min tolkning av hennes kroppsspråk da jeg stilte 

spørsmålet om intuisjon var at hun synes at det var et rart spørsmål i sammenheng med uro i 

klasserommet. Ved intervjuer i fremtiden kan det tenkes at spørsmålet må omformuleres noe 

eller forklares nærmere, slik at spørsmålet blir riktig oppfattet. Da noen av informantene var 

usikre på innholdet i begrepet «intuisjon», sa jeg magefølelse. Likevel var inntrykket mitt at 
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magefølelse ble oppfattet på en lik måte som intuisjon av disse informantene. Dette er noe 

man kan reflektere over og muligens endre ved en ny anledning. En mulighet kan være å 

spørre om erfaringen deres som lærer har påvirket hvordan de håndterer uro. Da kan det 

tenkes at man kunne ha fått andre resultater.  

Informant 2 sa at det kan være vanskelig å være forberedt, men samtidig å kunne ta ting på 

sparket, særlig når man er uerfaren. Det blir lettere når man har opparbeidet seg erfaring:  

 For det her bygger på å ha erfaring med mange forskjellige ting. At du har en 

 verktøykasse med ting du kan bruke hvis du har behov for det. Men magefølelsen tror 

 jeg ikke, det er nok greit å ha den med, men jeg føler vel ikke at det er den som styrer 

 så mye av hverdagen min. 

Samtidig fortalte informant 2 at man skal følge magefølelsen når den kommer. Hun tenkte at 

intuisjonen ikke var så viktig ved det faglige arbeidet, men at den kan si noe om at elever kan 

ha det vanskelig. Man kan få en følelse av at en elev er trist eller ser annerledes ut og at man 

må tørre å spørre. Likevel sa informant 2 også at intuisjonen ikke fanger opp alt som den 

burde. Hun ga et eksempel hvor en elev hun hadde hatt tidligere opplevde omsorgssvikt, men 

at det ikke ble oppdaget. Selv om informanten ikke brukte et eksempel som omhandlet urolig 

atferd, kan det tenkes at spørsmålet om man alltid kan stole på magefølelsen også er relevant 

for uro. Dersom man alltid er i forkant av uroen og klarer å stanse den før den har eskalert, 

ville det sannsynligvis ha vært svært lite uro, noe som ikke er tilfellet ifølge informantene 

eller Duesund og Ødegård (2018). Slik sett kan det tenkes at intuisjonen kan være et verktøy; 

en hjelp for å håndtere uro, men at den ikke kan avdekke alt.  

I likhet med informant 2 så fortalte informant 4 også at magefølelsen kan avdekke om elever 

har det vanskelig. Hun sa at: 

Ja, altså når du er så mye i lag med ungdom så klarer du å se når det er noe som, noe 

 som plager dem for å si det sånn. Og klarer å se når det er noe som ikke stemmer. […] 

 Man ser det på hele eleven. At det er noe som ikke er som det skal. For som oftest så 

ser vi dem i det normale, ikke sant. 

Informant 4 fortalte at magefølelsen ofte stemmer. Samtidig sa informanten at intuisjonen 

ikke er så viktig med tanke på uro, fordi dersom elevene har det vanskelig blir de mer stille 

enn vanlig. Det blir ikke mer uro, men mindre. Det er mulig at denne læreren ikke har hatt 
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elever som utagerer som følge av for eksempel vanskelige hjemmeforhold eller lignende og 

derfor ikke anser det som viktig. I tillegg så var denne informanten opptatt av rutiner, 

forutsigbarhet og struktur, og i likhet med informant 2 så kan det tyde på at de anså 

magefølelse som et negativt ladet ord. Det er også mulig at de rett og slett ikke anser 

intuisjonen som sentralt for å håndtere uro. Informant 3, derimot, anså dette som helt 

avgjørende:  

Den intuisjonen … Jeg stoler nesten blindt på magefølelsen min. 

Hun sa at intuisjonen muliggjør at man kan lese situasjoner og få en følelse om at en elev ikke 

har det bra, for eksempel. Deretter kan hun reflektere over hvordan det kan påvirke 

dynamikken i klasserommet. Slik sett kan magefølelsen være en forløper for refleksjon og noe 

som setter deg på sporet av ulike ting. Intuisjonen kan hjelpe deg å fange opp ulike 

utfordringer. I starten var informant 3 mest opptatt av intuisjonens betydning for å fange opp 

vansker hos elevene, men da jeg stilte spørsmål om det hadde relevans for uro så sa hun at det 

hadde det. Så sa hun at det er lettest på starten av en time fordi hun raskt kan forstå om 

undervisningsopplegget hun har planlagt kommer til å fungere eller ikke. Deretter stoppet hun 

opp og tenkte en stund før hun sa:  

Jeg får det jo egentlig, jeg får det jo egentlig hele tiden når jeg tenker meg om nå. Men 

jeg tenker jo ikke så mye på det, ikke sant. Men jeg får jo hele tiden sånne tanker om 

jeg kan fortsette denne veien her, eller … For det som gjør at jeg endrer litt kurs i 

løpet av en time er jo nettopp intuisjonen som regel. Det er veldig sjelden det er en 

elev som sier: «Du, dette funker ikke så veldig bra for oss akkurat nå.» Det er jo jeg 

som leser situasjonen. […] Jeg tror egentlig at alle mennesker alltid gjør det, men vi 

er ikke så flinke til å være bevisste på det, da. 

Informant 3 fortalte at intuisjonen er avgjørende for å være i forkant av uro og for å begrense 

den og smitteeffekten den potensielt kan ha på resten av elevene i klassen. Hun fortalte at: 

Jeg merker at det er ekstremt vanskelig å hanke de inn igjen. Å klare og reengasjere 

de. Ikke sant. Så jeg må på en måte klare å være i forkant så jeg får holdt 

engasjementet. […] Og da er jeg nødt til å bruke alle sansene mine. For det å få tak i 

dem igjen, det er skikkelig tricky. 
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Dette er i tråd med hva Duesund og Ødegård (2018) og Befring (2012) skriver om 

smitteeffekt og å være i forkant; å forebygge uro. Det er enklere å være i forkant fordi det ofte 

krever mindre grep og færre elever er gjerne involverte i et tidlig stadium. Ettersom at 

informanten vektlegger viktigheten av intuisjonen for å være i forkant, kan det tenkes at god 

mentaliseringsevne kan bidra til at lærere kan anvende proaktive strategier.  

Et eksempel på intuisjon i klasseromskontekst kan være at læreren bytter aktivitet dersom 

man har en tanke om at uro kan bryte ut. Det kan være fordi elevene har arbeidet lenge med 

samme oppgave eller at man har bommet og at opplegget ikke var passende for elevgruppen. 

Elevene kan være slitne, frustrerte eller lignende. Læreren kan ha en følelse om at miljøet i 

klasserommet er annerledes enn det som er optimalt for sin arbeidssituasjon og for elevenes 

læring og utvikling. Etter at informant 3 hadde vurdert spørsmålet en periode så kom hun 

frem til at det som regel var intuisjonen som var årsak til at hun byttet aktivitet. Informant 1 

sa det ikke eksplisitt, men hun sa at den var viktig for valg hun tok som lærer. Med tanke på at 

dette intervjuet dreide seg om uro i klasserommet, er det mulig at hun mente for håndtering av 

uro. Likevel blir det kun tolkning, og kan derfor ikke bli betraktet som sikker kunnskap fordi 

jeg ikke fikk stilt oppfølgingsspørsmål i den situasjonen og sjekket antagelsen.  

Kan intuisjonen være viktigere for læreres håndtering av uro enn det man tror?  

Ettersom at alle lærerne var opptatte av å være i forkant og var tydelige på små grep de gjorde 

for å beholde roen i klasserommet, så kan det tenkes at intuisjonen er viktigere for deres 

arbeid enn hva informant 2 og 4 beskrev. Implisitt mentalisering skjer tross alt ubevisst og 

man må derfor reflektere for å kunne svare på dette spørsmålet. Lærerne fortalte blant annet at 

de kunne sende et blikk til eleven(e) som var urolig(e), ta en hånd på skulderen, bevege seg 

rundt i rommet eller å be direkte om oppmerksomheten og ro. Det kan tenkes at mye av dette 

skjer automatisk fordi lærerne er så vant til å gjøre det, at det kanskje har blitt en del av hvem 

de er som lærer. Dersom læreren opplever at en elev kan bli urolig, tenker læreren over for 

eksempel: «Skal jeg sende et blikk til denne eleven for at han/hun skal bli rolig»? Eller skjer 

dette automatisk? Hvis dette skjer automatisk vil man kunne argumentere for at intuisjonen er 

sentral, fordi uroen ikke har brutt ut og læreren har ikke reflektert klart over hvordan man kan 

forebygge den. Informant 3 var av den oppfatning at intuisjonen er vesentlig for læreryrket, 

men at mange ikke er bevisste på viktigheten av den, fordi man ikke har tenkt over saken.  



63 

 

Dersom dette er tilfellet, kan det tyde på en svakere mentaliseringsevne hos informant 2 og 4 

enn informant 1 og 3 i denne situasjonen? Samtidig anser alle lærerne seg selv som gode til å 

håndtere uro. Betyr det derfor at mentaliseringsevnen og «bevisstheten rundt det ubevisste» 

ikke er så viktig for lærerne og læringsmiljøet? Det kan tenkes at intuisjonen er viktigere for 

noen lærere enn for andre. To informanter anser den som nødvendig for håndtering av uro, 

mens de to andre mener den kan være viktig til andre formål, men at den ikke et viktig 

verktøy når det gjelder håndtering av uro. Lærere er mennesker og alle mennesker er 

forskjellige. Kanskje er det derfor intuisjonen blir vektlagt ulikt av lærere. Kanskje det snarere 

handler om hvem man er som person og at mange ulike personligheter kan være flinke lærere 

og flinke til å håndtere urolig atferd.  

Det kan også tenkes at erfaringer med intuisjonen er av betydning for hvorvidt man stoler på 

den og om man ser på den som et viktig redskap. Informant 2 fortalte at den en gang burde ha 

avdekket at en elev hadde vanskelige hjemmeforhold, men at den ikke gjorde det. Det er 

mulig at dersom informantene har flere eksempler på at magefølelsen ikke har stemt eller ikke 

har oppdaget det den burde, så vil man kanskje ikke ta valg basert på magefølelsen. Likevel 

fortalte informant 4 at intuisjonen ofte stemte selv om den ikke var viktig for håndtering av 

uro. Det er mulig at den ikke dukker opp i alle situasjoner og derav anses som mer sentral i 

noen tilfeller enn andre. Dersom dette stemmer, er det sannsynlig at informant 1 og 3, (som 

hevdet at intuisjonen var viktig for å være i forkant og for å håndtere uro), har gode erfaringer 

med å stole på magefølelsen og derfor mener den er av betydning for hvordan de håndterer 

uro i klasserommet.  

Man kan også stille spørsmål ved om magefølelsen alltid er riktig. Handler lærere alltid riktig 

på bakgrunn av «en følelse?» Hva om en lærer får en magefølelse på at uro snart bryter ut og 

derfor skifter aktivitet. Dersom følelsen ikke er korrekt, kan det tenkes at elevene kan bli mer 

urolige ved igangsetting av ny oppgave, om de var godt i gang og motiverte for den første 

oppgaven. Likevel, kan tidligere erfaringer og relasjoner til elevene påvirke lærerens 

intuisjon. Det kan tenkes at den derfor kan være til å stole på. Likevel er situasjoner 

forskjellige og det er ikke sikkert at tidligere erfaringer har gjort lærere rustet til å håndtere 

alle utfordringer som kan oppstå. Man kan stille spørsmål ved hva annet lærere kan stole på, 

hvis ikke intuisjonen. Skal man heller vente til man har «bevis» på at elever er urolige før 

man skal intervenere? Dette kan stå i kontrast til det å være i forkant, som anbefales av 

forskere at man skal være (Befring, 2012; Nordahl et al., 2005).  
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Det kan være mange årsaker til at lærere vurderer viktigheten av intuisjonen i ulik grad. 

Resultatene fra intervjuene tyder på at den kan ha ulik betydning fordi to lærere mener den er 

nødvendig og to mener at den ikke er så viktig for håndtering av uro. Ettersom at implisitt 

mentalisering er noe som skjer ubevisst og at man ikke nødvendigvis er bevisst på alt som 

foregår, så er det mulig at intuisjonen er viktigere enn det informant 2 og 4 tenker. Det kan 

være fordi den kanskje muliggjør det å være i forkant av uroen. Det faktum at de to 

informantene som anså intuisjonen som viktig, reflekterte lenger rundt spørsmålet hvor de 

stadig kom frem til at intuisjonen er «viktigere og viktigere» for håndtering av uro, kan styrke 

dette argumentet. Flere av lærerne pratet mye om erfaring under intervjuet og hvordan den 

gjorde det lettere å håndtere utfordringer. Skårderud (2016) hevder at erfaring kan påvirke 

våre forestillinger om verden, som igjen kan påvirke vår mentaliseringsevne. På grunn av 

dette, ønsket jeg å se om det kunne være en sammenheng mellom læreres erfaring knyttet til 

håndtering av uro og implisitt og eksplisitt mentalisering. 

4.3 Mulig sammenheng mellom læreres eksplisitte 

og implisitte mentalisering og hvordan de håndterer 

uro i klasserommet 

Eksplisitt mentalisering handler om å bevisst reflektere over egen og andres atferd for å gi 

mening til omgivelser og håndtere ulike situasjoner. Implisitt mentalisering handler om at vi 

ubevisst tilpasser oss andre mennesker og ulike situasjoner (Duesund og Skårderud, 2014). 

Det kan tenkes at jo mer erfaring lærere får, jo mer går automatisk. Det vil si, som ny i 

læreryrket vil eksplisitt mentalisering kanskje være mer dominerende enn for lærere med mer 

erfaring. Med økt erfaring og trygghet i lærerrollen kan mer og mer kanskje skje intuitivt 

(implisitt mentalisering). Lærere har muligens internalisert og generalisert situasjoner og 

ferdigheter slik at det blir en del av seg selv. Slik sett kan mer skje automatisk, uten at alle 

små avgjørelser skjer ved bevisst refleksjon (eksplisitt mentalisering). Nyutdannede lærere, 

derimot, har ikke den samme «banken» med erfaring, og derfor må de kanskje reflektere mer 

rundt ulike alternativer før de tar valg. Dette kan ses i sammenheng med at Ødegård (2019) 

hevder at øvelse kan bidra til at man kan bruke ferdigheter intuitivt.  

Tre av fire informanter (informant 1, 2 og 4) fortalte om hvordan erfaring har lettet arbeidet 

med å håndtere uro i klasserommet. Informantene fortalte at de er tryggere etter å ha 

opparbeidet seg mer erfaring og ga eksempler på at håndtering av situasjoner skjer mer 
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automatisk. Man håndterer mye ubevisst, for eksempel ved å være i forkant. Informant 1 sa at 

erfaringen hennes gjorde at: 

Du føler deg tryggere i rollen din da, i hvert fall. At det ikke blir gærent. […] Nå har 

jeg jobba fire år, liksom. Jeg merker stor forskjell på det første året hvor du går rundt 

og omtrent er svett hver time, ikke sant. Og du nå er roligere. Ja. Går inn og tenker at, 

men okay, jeg gjør det sånn jeg. Også gjør du det på en måte. Også stoler du mer på 

deg selv på at du gjør det sånn. 

Informant 1 følte seg tryggere i rollen som lærer etter hun har fått mer erfaring. Ut ifra sitatet 

kan det se ut til at mer skjer automatisk enn i starten, fordi hun sa hun var svett i starten, men 

at hun nå er roligere. Videre fortalte informant 1 at erfaring og kjennskap til ulike klasser også 

gjør håndteringen av uro lettere: 

Også får man mer erfaringer og så lærer man også å kjenne elevene bedre etter hvert 

som tiden går. Og da vet man også på en måte kanskje mer hva som fungerer for hver 

enkelt og for klassen som enhet, da. Og når man da også vet at dette skaper […] mer 

uro i den klassen, enn den klassen, så må man kanskje også tilpasse undervisningen 

eller oppleggene sine mer etter de spesifikke. 

Informanten sa at erfaringen med enkeltelever og klasser gjør at hun enklere kan differensiere 

etter behov. Det kan tenkes at dette også skjer ubevisst i klasserommet, fordi læreren har 

erfaring med elevgruppen og kjenner i større grad elevenes lyster og behov. Da kan hun 

sannsynligvis tilpasse seg mer hensiktsmessig enn dersom hun ikke hadde hatt disse 

erfaringene. Mer vil kunne gå automatisk som følge av at hun har mye kunnskap om elevene 

og hensiktsmessige metoder å anvende, enn hun hadde i starten hvor hun ikke kjente elevene. 

Da måtte hun kanskje i større grad reflektere rundt hva som er lønnsomt å gjøre for å 

tilrettelegge for best mulig læring og utvikling enn det hun må nå, etter fire år i læreryrket.  

Informant 2 vektla at erfaring har gitt henne flere alternativer; flere måter å håndtere ulike 

situasjoner på:  

Etter hvert når du får erfaring så på en måte har du noen forskjellige ting å spille på. 

Da vet du litt hva som funker og vet litt hvordan du må håndtere de situasjonene, da. 

[…] Du har en verktøykasse med ting du kan bruke hvis du har behov for det. 
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Informant 4 sa også at hun følte seg tryggere i rollen som lærer nå som hun har mer erfaring 

enn da hun startet i jobben: 

Men jo mer erfaring man får, og jo mer trygg man blir på det man holder på med i 

undervisningssituasjonen så er det også lettere. For da slapper man litt mer av på en 

måte. At man ikke går med skuldrene opp under ørene hele tiden og er stresset både 

med undervisning for at man kanskje føler at man ikke føler seg helt trygg og. 

Hun fortalte at hun håndterer uro på en litt annen måte nå enn hun gjorde da hun var ny. 

Informant 4 brukte et eksempel med anmerkninger:  

Fra starten av når man er lærer […] da har man så mye mer man skal ha kontroll på, 

at man er litt mer sånn der: «Ja! Da får du en anmerkning!» Haha. At man blir litt 

sånn der. Men etter hvert når man blir litt mer erfaren […]. Med masse erfaring så 

blir man litt mer rolig og avslappet. Man får en litt mer avslappet holdning til det. 

Informant 4 fortalte at dersom hun satt anmerkninger i dag så var det mer ekstrem oppførsel. 

Ellers så hun på «de små grepene» som mer hensiktsmessig. Herunder blikk, bevege seg rundt 

i klasserommet eller ved samtaler med elevene. Da hennes første reaksjon som nyutdannet var 

å heve stemmen og gi anmerkning, kan hun nå sende et blikk eller å si ifra på en rolig måte. 

Dette er i tråd med hva Ogden (2015) anbefaler: at man er rolig og behersket i utfordrende 

situasjoner. Dette henger også sammen med mentalisering og selvregulering (Skårderud, 

2016). Det kan tenkes at dette blir lettere når man får mer erfaring som lærer og slapper mer 

av, slik informantene 1, 2 og 4 her siktet til.  

Likevel, er det ikke nødvendigvis slik at mer skjer automatisk for alle lærere. Det kan tenkes 

at noen lærere er mer intuitive enn andre fra starten av og at noen lærer raskere enn andre. Det 

er mulig at noen trenger færre år med erfaring før de føler seg trygg i lærerrollen og føler seg 

rustet til å håndtere urolig atferd enn det andre er. Likevel kommer tre av informantene med 

eksempler på hvordan erfaring har lettet deres arbeid, så det kan tenkes at det vil være 

relevant for mange, hvis ikke alle.  

4.4 Oppsummering av de viktigste funnene  

Problemstillingen min i denne undersøkelsen var: «Hvordan kan læreres mentaliseringsevne 

påvirke hvordan de håndterer uro i klasserommet?» Jeg har forsøkt å belyse problemstillingen 
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ved å lage tre forskningsspørsmål som jeg har diskutert under punkt: 4.1, 4.2, og 4.3. I det 

følgende vil jeg oppsummere de viktigste funnene fra forskningsspørsmålene og 

problemstillingen i helhet.  

Hvordan kan læreres eksplisitte mentalisering påvirke hvordan de håndterer 

uro i klasserommet? 

Å se elevene innenfra 

På bakgrunn av utsagn fra intervjuene kan det se ut til at alle informantene reflekterer mye 

rundt elevenes atferd. Man kan se forskjeller i antall eksempler og grad av dybdeinformasjon 

fra informantene, men generelt tyder resultatene på at alle er opptatte av å «se elevene 

innenfra». Lærernes fortellinger om deres opplevelse av uro tyder på at mentalisering er av 

betydning for hvordan de håndterer uro. Hva de anser som årsakene til den urolige atferden 

kan påvirke deres handling i møte med uro i klasserommet. Jeg vil kort gi et eksempel fra 

hver informant.  

Informant 1 sa for eksempel at dersom det er mye teoretisk og tradisjonell tavleundervisning i 

løpet av en dag, kan hele klassen bli urolige. Hun forsøkte å løse dette ved å lage ulike 

undervisningsopplegg, for eksempel at elevene i grupper har et prosjekt hvor de skal lage en 

podcast om et tema de jobber med. Dersom årsaken til uro er mangel på motivasjon hos 

elever, forsøkte informant 2 å engasjere og motivere elevene. Informant 3 fortalte at det kunne 

bli uro dersom elevene var sultne. På grunn av det sa hun at hun hadde litt nøtter og 

knekkebrød til dem. Informant 4 sa at det kunne være andre ting enn læring som tok 

oppmerksomheten til elevene og at det kunne bidra til uro. Hun sa at det var viktig å fange 

oppmerksomheten deres før de startet undervisningen, slik at det var minsket sannsynlighet 

for at uro kunne oppstå.   

Alle informantene var opptatte av å være i forkant av uroen. Flere av lærerne var også 

opptatte av å undersøke situasjonene som skapte uro, i stedet for å peke ut enkeltelever. 

Informant 1 og 2 vektla at det ikke nødvendigvis var den eleven som man la merke til som 

skapte uroen. Alle informantene sa at de pratet med elevene om hvordan de skulle ha det på 

skolen. De anså elevmedvirkning som viktig her fordi elevene fikk et mer eierforhold til 

reglene, som gjorde det lettere for elevene å følge dem.  
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Informantenes rapportering slik oppsummert i de siste to avsnittene kan ses på som eksempler 

på eksplisitt mentalisering fordi lærerne har reflektert rundt elevenes atferd og årsakene til 

denne. Lærerne ga også eksempler på hvordan denne forståelsen har påvirket deres håndtering 

av uroen. Hvordan de håndterer uro, avhenger av situasjonen, slik eksemplifisert ovenfor. 

Å se seg selv utenfra 

Det var større forskjeller mellom informantene når det gjaldt å «se seg selv utenfra» enn ved å 

«se elevene innenfra». Informant 1 og 2 reflekterte mye rundt egen rolle og hvordan de selv 

kunne skape uro. Informant 3 reflekterte en del over egen atferd, mens informant 4 pratet lite 

om det. Dette kan tyde på ulik mentaliseringsevne hos informantene. Likevel eksemplifiserte 

alle fire at refleksjon rundt egen rolle kunne påvirke håndtering av uro.  

Informant 1 sa at undervisningsoppleggene kunne skapte uro dersom det var lite planlagt og 

manglet struktur. Det kunne bli mer uro dersom hun var uforberedt. Det påvirket hennes 

håndtering av uroen, fordi hun følte ikke at hun kunne slå hardt ned på det, ettersom at hun 

hadde skyld i det selv. Informant 2 fortalte at hennes atferd påvirket elevenes atferd. Dersom 

hun var stresset eller usikker kunne elevene utnytte dette og det kunne oppstå mer uro. Derfor 

var hun opptatt av å sette tydelige grenser og være rolig. Informant 3 sa for eksempel at 

hennes plan for undervisningsøkten kunne være for dårlig ved at nivået var for høyt eller at 

oppgaven var kjedelig. Dette påvirket hennes håndtering av uro ved at hun kunne si til 

elevene at de skulle gjøre noe annet. I tillegg sa hun at hun prøvde å være humoristisk og 

engasjert for at elevene skulle like oppleggene. Informant 4 sa at hun kunne skape uro, men 

nevnte kun et eksempel. Hun hadde skapt uro da hun samlet inn telefoner mens elevene 

allerede var i gang med oppgaver. Derfor sa hun at hun fremover skulle samle de inn på 

starten av timen.  

Informant 1, 2 og 3 sa at uro kunne påvirke deres profesjonalitet. Uro bidro til at de håndterte 

situasjoner på en mindre profesjonell måte Likevel, poengterte de at man må prøve å være den 

beste versjonen av seg selv. Bevisstheten rundt dette kan bidra til at de ved øvelse kan 

regulere seg bedre i konfliktfylte situasjoner.  
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Hvordan kan læreres implisitte mentalisering påvirke hvordan de håndterer uro 

i klasserommet? 

Informantene hadde ulike svar på viktigheten av intuisjon (magefølelse) for læreryrket. 

Informant 1 og 3 hevdet at intuisjonen var viktig og en stor del av hverdagen. Informant 2 og 

4 rapporterte at intuisjonen kunne være viktig i noen situasjoner, men at den ikke var viktig 

for håndtering av uro. Informant 1 sa at man generaliserer på bakgrunn av tidligere erfaringer 

og at håndtering av uro skjer mer automatisk. Informant 3 fortalte at hun nesten stoler blindt 

på intuisjonen og at den gjør at hun kan endre kurs i en time for å unngå at uro oppstår. 

Informant 2 sa at intuisjonen kunne hjelpe å avdekke at en elev har det vanskelig og at man 

skal stole på den når den kommer. Informant 4 sa at intuisjonen ofte stemte og at den kunne si 

at noe var galt. 

Et viktig drøftingsmoment kan være om intuisjonen er viktigere enn det man tror. Det er fordi 

det skjer ubevisst. For å kunne si noe om hvor viktig intuisjonen er, så må man være bevisst 

på når den anvendes og når den kan påvirke situasjoner. Et argument som styrker denne 

hypotesen er at de informantene som anså den som viktig, reflekterte mye rundt spørsmålet og 

kom frem til at den var «viktigere og viktigere». Begrepet «intuisjon» kan forstås på ulike 

måter. Det så ut til at informantene som ikke anså den som viktig, mente at intuisjon var 

synonymt med å være uforberedt. Det kan ha påvirket svarene. Likevel, er det mulig at 

intuisjonen ikke påvirker læreres håndtering av uro like mye. Lærere kan være bevisst på 

intuisjonens betydning i ulik grad og kan stole på den i ulik grad.  

Er det en sammenheng mellom læreres eksplisitte og implisitte mentalisering 

og hvordan de håndterer uro i klasserommet? 

Informant 1, 2 og 4 fortalte at håndtering av uro har blitt enklere etter at de har opparbeidet 

seg erfaring. De føler seg tryggere i utfordrende situasjoner og i lærerrollen generelt. 

Håndtering av uro skjer mer automatisk og de kan i større grad være i forkant. Som 

nyutdannet måtte de reflektere mer over handlingsalternativer, men nå skjer det mer intuitivt. 

Det kan se ut til at implisitt mentalisering blir viktigere i takt med økende erfaring.  

Likevel, er det ikke sikkert at dette er tilfellet for alle lærere. Informant 3 pratet ingenting om 

dette. Det betyr ikke at erfaring ikke er av betydning for henne, men det kan tenkes at hun 

anser det som mindre viktig enn de andre ettersom at hun ikke nevnte det. Det er også mulig 
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at noen lærere er mer intuitive og lærer fortere enn andre. Slik sett kan ulike deler av 

mentalisering (eksplisitt og implisitt) være av ulik relevans hos lærere.  

Hvordan kan læreres mentaliseringsevne påvirke hvordan de håndterer uro i 

klasserommet? 

Et hovedfunn ved resultatene er at mentalisering ser ut til å være stor del av læreres hverdag, 

selv om begrepet ikke blir anvendt mye i skolesammenheng. Mange av lærernes utsagn kan 

ses på som eksempler på eksplisitt og implisitt mentalisering. Lærerne ga flere eksempler på 

hvordan deres årsaksforklaringer påvirket hvordan de håndterte ulike utfordringer relatert til 

uro. Hva man anser som årsakene til uro og hvordan man forstår atferd kan påvirke tiltak og 

håndtering. I tillegg antyder funnene at erfaring som lærer kan bidra til at en større del av 

læreres håndtering av uro skjer intuitivt (implisitt) og at man kan være i forkant for å begrense 

uroen og den potensielle smitteeffekten.  

Målet med denne oppgaven har ikke vært å hevde at mentalisering fører til at lærere håndterer 

uro på en god måte. Man kan drøfte hvorvidt man er enige i lærernes forklaringer eller ikke, 

men denne undersøkelsen var ute etter informantenes livsverden; hvordan lærere opplever uro 

i klasserommet og hvordan de håndterer det. Mentalisering blir ikke her fremmet som en 

løsning, men et verktøy. Formålet har vært å belyse og drøfte at mentalisering kan påvirke 

forståelsen man har av uro og at mentalisering kan bidra til at man kan håndtere uro på en 

annerledes måte. Det er ikke gitt at det blir gjort bedre. Lærere kan gi «feil» mening til atferd, 

som kan påvirke håndteringen negativt, ved at lite hensiktsmessige tiltak blir implementert. 

For at mentalisering skal gi en positiv påvirkning på håndtering, så må man også ha en 

gjennomførings- og tilpasningsvilje. Det hjelper ikke å ha informasjon om utfordringer og en 

forståelse av egen og/eller andres atferd dersom man ikke gjør noe videre. Uroen forsvinner 

ikke av seg selv fordi lærere har en god mentaliseringsevne. Likevel, kan det tenkes at 

refleksjon, intuisjon og erfaring kan bidra til at man er mer rustet til å håndtere utfordringene 

som oppstår relatert til uro. 
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5 Avslutning 

Masteroppgaven inneholder fem kapitler. I det første kapittelet redegjorde jeg for oppgavens 

bakgrunn, tema og formål samt problemstilling og forskningsspørsmål. I kapittel 2 redegjorde 

jeg for mitt teoretiske rammeverk hvor hovedtemaene var: «uro i skolen» og «mentalisering». 

Kapittel 3 inneholdt metodevalg, herunder kvalitativ metode, semi-strukturert intervju, utvalg, 

analysetilnærming, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet og etiske hensyn. I kapittel 4 

presenterte jeg resultatene og drøftet problemstillingene samt oppsummerte de viktigste 

funnene. I dette kapittelet vil jeg komme med noen avsluttende betraktninger og forslag til 

fremtidig forskning. 

5.1 Avsluttende refleksjoner og forslag til fremtidig 

forskning  

I denne teksten har jeg drøftet om læreres mentaliseringsevne har betydning for hvordan de 

håndterer uro i klasserommet. På grunn av oppgavens omfang har jeg ikke kunnet gå i dybden 

på alle interessante temaer. Helt til slutt vil jeg peke på noen aspekter som hadde vært 

spennende å undersøke videre.  

Det er mulig at økt fokusering på mentalisering i skolen kan bidra til at man håndterer uro på 

en annerledes måte. Ved at man bevisst reflekterer rundt alle årsaker til uro, kan det hende at 

man kan iverksette hensiktsmessige tiltak. Dette kunne særlig vært interessant når det gjelder 

temaet: «profesjonalitet og uro». Dersom man reflekterer over hva uro gjør med en selv kan 

man bli mer bevisst på egne reaksjoner og arbeide for å være mer profesjonell. Man kan også 

drøfte sammen med kollegaer og eventuelt observere hverandre. Det kan tenkes at det kan 

bidra til at mentaliseringsevnen opprettholdes i større grad og man kanskje kan regulere seg 

bedre i konfliktfylte situasjoner.  

Kan anvendelse av mentaliseringsbegrepet i skolen bidra til økt bevissthet rundt det 

ubevisste? Ettersom at implisitt mentalisering er noe som skjer ubevisst, så er det mulig at 

lærere gjør mange ting de selv ikke er bevisste på. Bevissthet rundt dette, på godt og vondt, 

kan bidra til at lærere kan håndtere uro på en annerledes måte enn hva de kunne ha gjort 

dersom de ikke hadde mentalisert. Betydningen av intuisjonen for læreres håndtering av uro 

og for læreryrket generelt, hadde vært interessant å undersøke videre. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv  

Vil du delta i forskningsprosjektet 

Teachers’ Skillful Coping with Disruptive Behavior in Norwegian and American Classrooms 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å 

undersøke hvordan lærere håndterer uro i skolen. Denne studien er en 

masteroppgave som er en del av et større prosjekt. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 

Formålet med studien er å undersøke hvordan lærere håndterer uro i skolen. Her inngår 

strategier for håndtering av urolig atferd, tilnærming til undervisning, samt hva lærere sier om 

egne ferdigheter relatert til sin praksis.  

Prosjektet undersøker følgende problemstillinger:  

1. Hvordan kan læreres mentaliseringsevne påvirke uro i klasserommet?  

2. Hvilke ferdigheter anvender lærere når de håndterer uro i skolen?  

Studien er et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for spesialpedagogikk er ansvarlig for prosjektet. 

Prosjektet vil være et samarbeid mellom forskere ved University of California, Berkeley og 

Institutt for spesialpedagogikk ved UiO.  

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Utvalget i studien består av lærere i ungdomsskole og videregående skole. 10 norske lærere 

vil få henvendelse om å delta i prosjektet. 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Prosjektets metode er todelt. Informanter som samtykker vil bli intervjuet. Disse opptakene 

vil tas opp med diktafon. Dette vil ta ca. 45 minutter.  

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
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Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Tilgang til datamaterialet vil bli begrenset til Postdoktor Magnar Ødegård og 

masterstudent Therese Wirén. 

• Datamaterialet for intervjuer vil bli kryptert og lagret på fysisk isolert maskinvare ved 

Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Datamateriale fra spørreskjemaundersøkelsen vil 

bli lagret i låst skap ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. 

 

Deltakere i prosjektet vil ikke kunne bli gjenkjent i publikasjoner fra prosjektet. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Masteroppgaven er en del av et større prosjekt som etter planen skal avsluttes 01.11.2021. 

Opptakene vil bli oppbevart frem til 01.11.2022 på grunn av videre forskning fordi dataene vil 

være relevante for hele prosjektet. Etter dette vil opptakene bli slettet. 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk har NSD – Norsk senter 

for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 

samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo ved Therese Wirén, 

(therese.wiren@hotmail.com, +4741578568) eller Magnar Ødegård, 

(magnar.odegard@isp.uio.no, +4790629218).  

• Vårt personvernombud: Maren Magnus Voll, personvernombud@uio.no 

mailto:therese.wiren@hotmail.com
mailto:magnar.odegard@isp.uio.no
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• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Therese Wirén 

Masterstudent 

 

 

Magnar Ødegård 

Prosjektansvarlig     

(Forsker) 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Teachers’ Skillful Coping with 

Disruptive Behavior in Norwegian and American Classrooms og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

01.11.2022 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

mailto:personvernombudet@nsd.no
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Vedlegg 2: Intervjuguide  

Intervjuguide  

 

Dette intervjuet skal handle om dine tanker angående uro i skolen. Uro i skolesammenheng 

kan defineres slik: «Enhver atferd som oppfattes som tilstrekkelig forstyrrende for 

undervisningen, som å distrahere lærere og/eller medelever fra læringsaktiviteter». 

 

Spørsmål om din opplevelse av uro i timen 

1. Kan du beskrive din generelle opplevelse av uro i timen?  

2. Hva tror du er årsakene til at elever er urolige i timen?  

3. Hvordan kan man forebygge uro i timen?  

 

Spørsmål om hvordan du håndterer uro 

4. Dersom uro påvirker din undervisning, kan du beskrive hvordan?  

5. Hva gjør du når uro oppstår?  

6. Hvordan vil du evaluere dine egne ferdigheter knyttet til håndtering av uro?  

7. Hva tror du er den beste måten å tilnærme seg uro på? 

 

Spørsmål om læreryrket  

8. Hva tror du er det viktigste aspektet ved din jobb som lærer?  

9. Hva vil du si er den viktigste ferdigheten å ha som lærer, og hvorfor?  

10. Kan du beskrive viktigheten av intuisjon i din jobb som lærer?  

 

Spørsmål om klasseledelse  

11. Hvordan etablerer du regler for atferd i ditt klasserom?  

12. Hvordan tror du dine elever oppfatter reglene?  

13. Kan du beskrive hvordan du etablerer gode relasjoner til elever?  

14. Kan du beskrive utfordringer du møter i etableringen av gode relasjoner til elever?  
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Vedlegg 3: Godkjennelse fra NSD 

NSD sin vurdering 

 

Prosjekttittel 

Teachers' skillful coping with disruptive behavior in schools 

Referansenummer 

667279 

Registrert 

13.12.2018 av Therese Wirén - therewir@student.uv.uio.no 

Behandlingsansvarlig institusjon 

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for 

spesialpedagogikk 

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat) 

Magnar Ødegård, magnar.odegard@isp.uio.no, tlf: 90629218 

Type prosjekt 

Studentprosjekt, masterstudium 

Kontaktinformasjon, student 

Therese Wirén, therese.wiren@hotmail.com, tlf: 41578568 

Prosjektperiode 

01.12.2018 - 31.05.2019 

Status 

07.01.2019 - Vurdert 

 

Vurdering (1) 
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07.01.2019 - Vurdert 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 

samsvar med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som 

er dokumentert i meldeskjemaet med vedlegg den 07.01.2019. Behandlingen kan 

starte.  

 

MELD ENDRINGER  

Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å 

melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi 

om hvilke endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.  

 

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET  

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger. Prosjektet skal 

avsluttes 31.05.2019, men datamaterialet skal lagres for videre forskning ved UiO 

frem til 01.11.2022.  

 

LOVLIG GRUNNLAG  

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 

personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i 

samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og 

utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke 

tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, 

jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

 

PERSONVERNPRINSIPPER  

NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 

prinsippene i personvernforordningen om:  

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får 

tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen  
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- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 

uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål 

 - dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er 

adekvate, relevante og nødvendige for formålet med prosjektet  

- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 

nødvendig for å oppfylle formålet  

 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER  

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende 

rettigheter: åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), 

sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20).  

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta 

oppfyller lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har 

behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned.  

 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER  

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 

riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer 

og/eller rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 

personopplysningene er avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Belinda Gloppen Helle Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 

(tast 1) 


