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Sammendrag 

Når barn opplever dødsfall i nærmeste familie, viser forskning at deres sorg og 

sorgreaksjoner påvirkes av ulike sosiale relasjoner i barnas økologiske miljø.  Dette 

forskningsprosjektet har sett på hvilke tanker og holdninger barn i sorg kan møte fra 

skoleklassen, en viktig relasjon som foreløpig har fått lite fokus i forskning og faglitteratur.  

Forskningsspørsmålene for undersøkelsen var: 1) Hvilken forståelse har norske skoleelever 

om sorg og sorgreaksjoner?  2) Hvordan tror de at de bør forholde seg til en klassekamerat i 

sorg? 3) Hva tenker de om tilstedeværelse av sorg og sorgreaksjoner på skolen?  Disse 

spørsmålene ble utforsket gjennom kvalitative forskningsintervju med 13 elever, 4 jenter og 

9 gutter, i en femteklasse på Østlandet.  En relativt strukturert intervjuguide ble utviklet på 

bakgrunn av forskningsspørsmålene og faglitteratur.  Resultatene fremkom av en initial 

organisering av svarene fra intervjuguiden med påfølgende tematisk analyse av det 

transkriberte datamaterialet.  Deltakerne hadde stort fokus på at sorg medfører påtrengende 

tanker som klassekameraten burde forsøke å glemme.  De trodde at den beste støtten de 

kunne gi til en klassekamerat i sorg var å hjelpe vedkomne til å flytte tankefokuset bort fra 

sorgen og den som var død.  Dette kunne de oppnå gjennom å la være å snakke om noe som 

kunne bringe opp vanskelige eller vonde tanker og gjennom å leke mye med 

klassekameraten.  Det kan hende at deltakernes tanker om fordelen ved unngåelsesstøtte 

gjenspeiler holdningene til barns sorg i den norske kulturen.  Det viste seg videre at 

deltakernes tanker om en klassekamerats sorg og sorgreaksjoner i stor grad samsvarte med 

hva faglitteraturen sier om barns sorg, noe som viser at norske barneskoleelever kan ha gode 

forutsetninger for å forstå og ta hensyn til en klassekamerat i sorg.  Alle deltakerne mente at 

klassekameratene til et barn i sorg kunne bidra med hjelp og støtte som gjorde det lettere å 

forholde seg til skolehverdagen både på det faglige og relasjonelle plan.  Denne 

undersøkelsen kan bidra med ny kunnskap til fagpersoner om hvilke tanker og holdninger 

man kan vente å finne blant klassekameratene til et barn i sorg. 
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Forord 

Da jeg skulle bestemme meg for et område eller tema for denne masteroppgaven, var det liten 

tvil om at min personlige erfaring og interesser har hatt stor innflytelse på det endelige valget.  

Jeg har jobbet som gruppeleder for barn i sorg noen år, og synes dette er et viktig område for 

forskning.  Jeg har hørt en del fortellinger fra barn som synes det er vanskelig å forholde seg 

til sine klassekamerater etter at de mistet noen i nær familie.  Min personlige bakgrunn for 

denne oppgaven var derfor ønsket om å øke faglig forståelse for hvilke tanker og vurderinger 

som ligger til grunn for klassekameraters tilnærming til barn i sorg.   

Denne undersøkelsen har vært et selvstendig forskningsprosjekt.  Jeg har selv utviklet 

ideen bak prosjektet, utformet intervjuguide, foretatt intervjuene og analysert disse.  Men jeg 

har hatt god hjelp og støtte på forskningsferden fra min veileder, Astri Heen Wold på 

psykologisk institutt ved UiO.  Tusen hjertelig takk for all inspirasjon og rettledning! 

Jeg vil også spesielt takke deltakerne i undersøkelsen og deres klasseforstander og 

rektor.  Flottere femteklassinger skal man lete lenge etter!  Jeg gledet meg til hver dag jeg 

skulle få komme og snakke med en av dere. 

Tusen takk til venner og familie som har vist forståelse for at denne forskningen har 

medført kutt i den sosiale kalenderen.  Vi får ta igjen det forsømte nå i sommer.  Til slutt vil 

jeg takke alle dere som har oppmuntret meg gjennom å vise interesse for forskningstemaet.  

Jeg håper dere får glede og nytte av kunnskapen denne forskningen frembringer. 

For de av leserne som ikke har erfart å snakke med barn om sorg, inkluderer jeg et dikt 

skrevet av en tolvåring som har opplevd å miste en hun var glad i. 

Tanker om sorg 

Sorg er tårer i øynene. 

Sorg er alle løgnene som folk snakker om. 

Sorg er trist og vond. 

Sorg er sinne, sorg er minner. 

Sorg kan være alt. 

av Berit Sandnes Halvorsen, 12 år 

(Moen, 2002) 

 

 

 

Jessheim, april, 2011 

 

 

Kjerstin Rastad 
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Innledning 

Det er liten tvil om at død og sorg er en naturlig del av livet, og dermed vil også barn rammes.  

Anslagsvis 3000 barn i Norge opplever hvert år at én av foreldrene dør (A. Dyregrov, 2006b; 

Ekvik, 1991).  Når slike tragedier inntreffer, er det viktig at de barna det gjelder får den 

hjelpen og støtten de trenger, det være seg fra faglærte eller fra medmennesker i barnets 

sosiale nettverk (Bugge & Røkholt, 2009; K. Dyregrov & Dyregrov, 2007).  Bronfenbrenners 

(1977) teorier om hvordan et individ gjensidig påvirkes av sine sosiale relasjoner i ulike 

miljøsettinger, som igjen inngår i større sosiale sammenhenger, har stor innflytelse på 

hvordan psykologer og andre fagpersoner forstår barns utvikling.  Barn påvirkes direkte 

gjennom sosiale relasjoner, men også indirekte av politiske, kulturelle og samfunnsmessige 

omstendigheter (Bronfenbrenner, 1977).  Skoleklassen utgjør en kompleks miljøsetting for 

barn i sorg.  Forskning viser at relasjonen mellom barn i sorg og deres klassekamerater ofte 

kan være en svært viktig støtte for barn i sorg (Bugge & Røkholt, 2009; A. Dyregrov, 2010).  

Men noen av disse barna opplever også at relasjonen til klassekamerater på ulike vis blir 

vanskeligere etter tapet, hvilket kan gjøre sorgen mer besværlig (Bugge & Røkholt, 2009; A. 

Dyregrov, 2010).  Til tross for at relasjonen til klassekamerater har stor betydning for barn i 

sorg, er kunnskapen om disse relasjonene ensidig.  Det er svært mangelfull kunnskap om og 

forskning på tankene og reaksjonene til klassekamerater av barn i sorg.  Fokuset ligger på den 

eller de som er direkte berørt av et dødsfall.  Denne mangelfulle forskningen kan medføre at 

fagpersoner har begrenset kunnskap om hva klassekamerater til et barn i sorg kan tenke og 

føle om situasjonen, og hva de selv tror at er en god tilnærming til å ivareta han eller hun i 

sorgen.  Ønsker man å forbedre det sosiale støtteapparatet til barn i sorg er det vesentlig å ha 

en forståelse også for de barna som utgjør deres daglige sosiale nettverk.  Dette 

forskningsprosjektet vil omhandle klassemiljøet til skolebarn i sorg.  Den vil undersøke hvilke 

tanker man kan finne blant vanlige norske skoleelever om det å ha en klassekamerat i sorg.  

Hva tenker de om sorg og sorgreaksjoner?  Hvilken forståelse har de for sorgens innvirkning i 

klassekameratens liv?  Ser skolebarn for seg at de på noen måte kan hjelpe en klassekamerat i 

sorg?  Hvordan bør i så fall den sorgstøtten arte seg?  Hva tenker de om mulige forandringer i 

klassekameratens væremåte?  Hvordan tror skolebarn at klassen best kan ivareta en medelev i 

sorg?  

Det er viktig at forskere tar barn på alvor som viktige informasjonskilder, også når 

det gjelder vanskelige tema.  I denne undersøkelsen vil datainnsamlingen skje gjennom å 

snakke direkte med skolebarn slik at de selv kan få fortelle hva de tenker og føler.  Jeg har 
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ofte hatt samtaler med barn om sorg, og vet at de kan formidle tanker om dette temaet.  

Dessuten er et av kompetansemålene i læreplanen for faget religion, livssyn og etikk at barn 

etter 4. trinn på grunnskolen skal kunne ” uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt 

og gi respons på andres tanker” (Utdanningsdirektoratet, 2008).   

Relasjonene mellom et barn i sorg og andre barn kan ha stor betydning for 

sorgreaksjoner og bearbeidelse av sorgen (Bugge, Eriksen, & Sandvik, 2003).  En bedre 

innsikt i skolebarns utgangspunkt for å forstå og tilnærme seg en klassekamerat i sorg vil 

kunne være en ressurs for de som snakker med klasser som opplever sorg på nært hold.  Den 

kan bidra til bedre tilrettelegging av de ressursene som tilbys til skoler og skolebarn som 

berøres av sorg.  Videre vil lærere og fagpersoner kunne bruke denne kunnskapen som en 

veileder for hva de bør fokusere på i kommunikasjon med skoleklasser om sorg, 

sorgreaksjoner og tilnærming til andre som sørger.  Denne kunnskapen vil også kunne komme 

skolebarn i sorg indirekte til gode ved at fagpersoner har større forutsetning for å kunne 

oppdage og gripe inn når relasjonen til klassekameratene blir vanskelig. 

Målet med forskningen var å øke fagpersoners kunnskap om skolebarns generelle 

forståelse av sorg og sorgreaksjoner, deres tanker om tilnærminger til en klassekamerat i 

sorg og deres tanker om hvordan de ville reagert på sorgens manifestasjoner på skolen.  I et 

forsøk på å øke denne forståelsen, tar denne masteroppgaven utgangspunk i følgende 

forskningsspørsmål: 1) Hvilken forståelse har norske skoleelever om sorg og 

sorgreaksjoner?  2) Hvordan tror de at de bør forholde seg til en klassekamerat i sorg?  

3) Hva tenker de om tilstedeværelse av sorg og sorgreaksjoner på skolen? 

Sorg er et svært vidt begrep som kan forårsakes av mange typer tap.  I denne 

masteroppgaven er begrepet sorg avgrenset til å omfatte personlige erfaringer, reaksjoner, 

tanker og følelser som kan oppstå i forbindelse med dødsfall i nærmeste familie, nærmere 

bestemt, barns tap av foreldre.   

 Denne masteroppgaven er inndelt i fire hoveddeler.  I den første delen presenteres 

tidligere forskning og faglitteratur som er relevant for forskningsspørsmålene.  Den omtaler 

barns sorg, sorg i skolen og relasjonen til andre barn.  Del to er en beskrivelse av den 

vitenskaplige forskningsmetoden som ble benyttet for innsamling av datamaterialet og 

analysering av dette.  Denne delen reflekterer også over forskningens etiske hensyn.  

Deretter følger resultatdelen som presenterer forskningens funn basert på deltakersitater.  Og 

i den siste diskusjonsdelen blir disse resultatene og den benyttede metoden drøftet.  Denne 

delen trekker også frem mulige implikasjoner for fagpersoner og foreslår interessante fokus 

for fremtidig forskning. 
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Tidligere forskning og faglitteratur 

En litteraturanalyse dannet grunnlaget for de temaene og formuleringene som senere ble 

benyttet i intervjuene.  I denne delen av oppgaven presenteres eksisterende faglitteratur og 

tidligere forskning som er relevant for forskningsspørsmålene.  

Barns sorg 

Barns sorg har historisk sett ofte blitt oversett eller avfeid som mindre omfattende enn 

voksnes sorg (Øvrebø & Riise, 2000).  Voksne trodde gjerne at dersom de unnlot å snakke 

med barna om sorgen eller om den som var død, ville barna raskt glemme det vonde (A. 

Dyregrov, 2010).  Denne tankegangen gjorde også at barn gjerne ble ekskludert fra ritualene 

som følger et dødsfall (Bugge & Røkholt, 2009).  De siste tiårene er det, både i Norge og 

internasjonalt, gjort mye og god forskning på barns sorg og sorgreaksjoner.  Dette har ført til 

en økt faglig forståelse og at barns sorg tas mer på alvor (Bugge & Røkholt, 2009; Corr & 

Balk, 2010).  Barns evne til å gå fra å være knust av sorg i det ene øyeblikket til å ville tulle 

og leke i neste øyeblikk, har ofte blitt misforstått og tolket som et uttrykk for at sorgen har 

liten effekt på barn (Bugge, m. fl., 2003).  Nå har vi en bedre forståelse av at barns sorg er 

ulik en voksens sorg.  For eksempel, blir voksne ofte værende i en følelse over lengre tid, 

mens barn går hyppig inn og ut av vonde følelser (Bugge, m. fl., 2003).  Barns sorg tas også 

mer på alvor ved at etterlatte nå blir rådet til å inkludere barn i ritualene som følger et dødsfall 

og forberedelsene av disse (Bugge & Røkholt, 2009).  Et resultat av fagpersoners økte 

kunnskaper om barns sorg, er at det har blitt utviklet gode ressurser for andre fagfolk og 

voksenpersoner som ønsker å hjelpe barn ved å lede dem trygt gjennom en naturlig 

sorgprosess (Andersen, Røkholt, & Bugge, 2008; Riely, 2003; Sorensen & Ahmad, 2008; 

Wolfelt, 2001).   

I Norge tar svært mye av faglitteraturen for seg barns sorg i krisesituasjoner, det være 

seg naturkatastrofer, traumer eller brå og uventet død (A. Dyregrov, 2003, 2010; A. Dyregrov 

& Dyregrov, 2008; K. Dyregrov & Dyregrov, 2007; Raundalen & Schultz, 2006; Simonnes, 

Bjåstad, Blindheim, & Strandkleiv, 1995; Skants, 2008).  Det er et fåtall norske 

fagpublikasjoner som fokuserer på barns sorg på et mer generelt grunnlag (Bugge, m. fl., 

2003; Bugge & Røkholt, 2009; A. Dyregrov, 2006a, 2006b; Ekvik, 2010).  Forfatterne av 

disse publikasjonene representerer tre av de viktigste kildene til forståelse av barns sorg i 

Norge.  A. Dyregrov representerer kunnskapen som stammer fra Senter for Krisepsykologi i 

Bergen, Bugge og Røkholt representerer erfaringer gjort ved Seksjon for sorgstøtte ved Ahus 

og Ekvik representerer sorgarbeid gjennom Den norske kirke.  Til tross for varierende 
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innfallsvinkler, er det enighet blant de tre fløyene om hva som kjennetegner barns sorg.  Alle 

påpeker at barns sorg gjerne varer mye lenger enn hva omgivelsene tror.  De bemerker også at 

det er store individuelle forskjeller på hvordan barn sørger og hvilke sorgreaksjoner det 

enkelte barn viser.  Likevel enes de om at noen vanlige sorgreaksjoner hos barn kan være 

sinne og oppmerksomhetskrevende adferd, redsel, sterke minner, sårbarhet, tristhet, uro i 

kropp og sinn, søvnproblemer, stillhet, lengsel og savn, ensomhet, skolevansker, problemer i 

sosiale relasjoner, skyld og behov for trygghet og forutsigbarhet.  I disse publikasjonene er det 

svært begrenset fokus på hvordan en ikke-norsk kulturell bakgrunn kan påvirke barns sorg og 

sorgreaksjoner.  Et flerkulturelt perspektiv er heller ikke vurdert eller diskutert i denne 

oppgaven på grunn av begrensninger på antall informanter og deres kulturelle bakgrunn.   

Sorg i skolen 

 Mange mennesker kvier seg for å snakke om eller tenke på død og sorg.  Noen forskere har 

derfor spurt seg om dette kan føre til at voksne, i et misforstått ønske om å skåne dem, lar 

være å snakke med sine barn om slike vanskelige tema (Lowton & Higginson, 2003; 

Raundalen & Schultz, 2008).  Forskning viser derimot at en økt forståelse av døden minker 

barns dødsangst (Markell, 2010; Slaughter & Griffiths, 2007).  Det er derfor mange eksperter 

på området som mener at død og sorg burde inngå som en større del av pensum for barn i 

skolen.  De ser for seg at barna gjennom et slikt fokus får mulighet til å reflektere over egne 

følelser, lære strategier for å håndtere eventuell egen fremtidig sorg, lære å kommunisere om 

temaet både med voksne og andre barn og lære at man ikke behøver å være alene om 

vanskelige tanker ved å få kunnskap om hvilke ressurser som er tilgjengelige i samfunnet 

(Aspinall, 1996; Markell, 2010; Wass, 2004). 

Flere internasjonale artikler skrevet av anerkjente forskere i feltet viser til at død og 

sorg som tema sjelden blir snakket om i klasserommet før klasser opplever at en eller flere 

elever selv rammes av dødsfall (Aspinall, 1996; Markell, 2010; Wass, 2004).  Internasjonal 

forskning på forhold i skolen kan ikke nødvendigvis overføres til den norske skolen.  Som 

tidligere nevnt, er temaet sorg inkludert i læreplanen for norske elever.  Kvaliteten eller 

kvantiteten på denne undervisningen er derimot ikke utforsket.  I mangel av vitenskaplige tall, 

har jeg forhørt meg litt blant lærere og fagpersoner rundt forekomsten av død og sorg som 

tema i norske klasser som ikke har opplevd at en elev har mistet noen i nærmeste familie.  Det 

kan se ut som om dette heller ikke snakkes mye om i den norske skolen.  Norsk faglitteratur 

og forskning på sorg i skolen har fokusert på tiden etter at en krise har oppstått.  Spesielt 

innen pedagogikk, er det utarbeidet god hjelp rettet til lærere som opplever at en elev i klassen 

mister noen de var glad i.  Slike publikasjoner gir mange gode råd om hvordan læreren bør 
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snakke med klassen om hva som har skjedd, og om hvordan alle elevene kan inkluderes i en 

minnestund, eller de kan skrive et brev til eleven i sorg (A. Dyregrov & Raundalen, 1994; 

Ekvik, 1991; Glimsdal, 1990; Raundalen & Schultz, 2006; Ropstad & Tønnessen, 1998; 

Samdal, 1997; Værholm, 2004).  Når det gjelder tiden etter den akutte krisen, er fokuset stort 

sett kun rettet mot hva læreren kan gjøre for å hjelpe og støtte barnet i sorg.  Det er skrevet 

svært lite om eller for de elevene i klassen eller på skolen som ikke er direkte berørt av et 

dødsfall.  Disse barna omhandles stort sett i relasjon til hvordan deres adferd kan ha 

innvirkning på barnet i sorg. 

Det er gjennomgående enighet blant fagpersoner om at et barns sorg har stor 

innflytelse både på det akademiske og relasjonelle plan i skolen (Brunstad & Evenshaug, 

2005; Bugge & Røkholt, 2009; Corr & Balk, 2010; A. Dyregrov & Raundalen, 1994; J. 

Worden, 2004).  For eksempel, kan spontane og forstyrrende minner, eller andre påtrengende 

tanker, gi nedsatt konsentrasjon og læringskapasitet.  Mange lar seg også lett distrahere for å 

unngå disse minnene og tankene.  Barn som lever i en hjemmesituasjon med mye sorg påtar 

seg ofte flere ansvarsoppgaver i hjemmet.  Et resultat av dette kan være at barnet får redusert 

tid og energi for skolearbeid.  Sorgreaksjoner som sinne, uro i kroppen og 

oppmerksomhetskrevende adferd kan føre til at barnet etter en tid blir stemplet som en 

vanskelig elev eller uinteressert i akademisk læring.  Mange fagpersoner påpeker at skolen 

bør få være et fristed for barn i sorg.  De mener at barn, på lik linje med voksne, har behov for 

noen tidspunkt der livet fortsetter som før, og de kan legge bort sorgen (Samdal, 1997). 

Relasjonen til andre barn  

Gode venner er svært viktige som hjelp og støtte til barn i sorg, etter hvert som barna nærmer 

seg ungdomsalderen blir ofte venner ansett som den mest betydningsfulle samtalepartneren 

(A. Dyregrov, 2010).  Når det gjelder sørgende barns relasjoner til sine klassekamerater, 

finnes det forskning og faglitteratur som beskriver de sørgende barnas tanker om hvordan 

disse relasjonene påvirkes (Bugge, Grelland, & Schrader, 2006, 2007; Bugge & Røkholt, 

2009; A. Dyregrov, 2010; Ranheim & Michelsen, 2002; Waisanen, 2004).  Noen barn i sorg 

ønsker ikke lenger så mye kontakt med vennene sine.  Disse barna føler ofte at de selv har 

forandret seg mye og de føler seg gjerne mer modne enn sine jevngamle (Bugge & Røkholt, 

2009).  Det hender at barn i sorg trekker seg unna klassekamerater fordi de ikke føler seg 

forstått av disse (Bugge & Røkholt, 2009).  Noen barn kan føle at sorgen overskygger alt og at 

forstyrrende minner og tanker kan gjøre det vanskelig å delta i lek eller andre aktiviteter 

(Ranheim & Michelsen, 2002).  Dette kan føre til at de tilsynelatende trekker seg unna venner 

og klassekamerater (Ranheim & Michelsen, 2002).  Noen barn opplever at sorgen frarøver 



6 
 

dem motivasjonen til å gjenoppta tidligere aktiviteter, og at de som følge av det mister 

relasjoner (Ranheim & Michelsen, 2002).  Men det er ikke alltid relasjonene svekkes som et 

resultat av at barnet i sorg selv velger å trekke seg unna.  Mange barn i sorg føler at deres 

venner ikke klarer å forstå hva tapet innebærer, og at vennene ofte trekker seg unna (Bugge & 

Røkholt, 2009).  Noen erfarer at de rundt ikke vet hva de skal si, og dermed enten velger ikke 

å si noe som helst, eller de kommer med kommentarer som minimaliserer tapet eller oppleves 

som upassende råd og oppmuntring (A. Dyregrov, 2010).  Noen opplever også at venner 

trekker seg unna fordi de ikke forstår eller de blir skremt av sorgreaksjoner (A. Dyregrov, 

2010).  Noen barn i sorg har opplevd at andre utnytter deres følelsesmessige indre kaos for å 

få de reaksjonene de søker gjennom mobbing (Bugge & Røkholt, 2009).   

A. Dyregrov (2010) skriver om forskjellen mellom gutters og jenters vennskap.  Han 

viser til forskning som har konkludert med at jenters vennskap ofte oppleves som mer intime, 

personlige og støttende enn gutters vennskap, som ofte utvikles på bakgrunn av felles 

aktiviteter.  Selv konkluderer han med at ”Det antas at jenter gjennom sine ’nærmere’ 

vennskap utvikler mer kompetanse for å kunne forstå og støtte en venn i krise enn gutter, og 

jenter kjenner omsorg for en større sfære av mennesker enn gutter” (A. Dyregrov, 2010, s. 

79).  Det er gjort mye forskning på kjønnsmessige forskjeller i empati hos barn.  I samsvar 

med annen forskning finner Garaigordobil (2009) at jenter skårer signifikant høyere enn 

gutter på empati.  Dette funnet er basert på en ANOVA av resultatene fra 12 ulike 

evalueringsinstrumenter som ble besvart av 313 deltakere i alderen 10 til 14 år.  Direkte 

forskning på hvordan klassekameratene til et barn i sorg opplever situasjonen er fraværende.  

På midten av 90-tallet ble det imidlertid skrevet en hovedoppgave i psykologi ved 

Universitetet i Bergen, som omhandlet 138 ungdomskoleelevers tanker om hva slags støtte de 

ville ønske å motta eller selv gi dersom de opplevde en venns dødsfall (Antonsen & Pilø, 

1995).  Undersøkelsen skilte mellom involveringsstøtte, at de rundt aktivt involverte seg i 

sorgen gjennom samtaler, omsorg og tilstedeværelse, og unngåelsesstøtte, skape avstand til 

sorgen, distraksjon gjennom aktiviteter og humor og normalisering.  Antonsen og Pilø (1995) 

fant at jenter, i signifikant større grad enn gutter, foretrekker å gi involveringsstøtte, mens 

gutter heller ønsker en aktiv unngåelse.   

Etter å ha satt meg inn i hvilken faglitteratur som finnes om barn i sorg, sorg i skolen 

og relasjonen til andre barn, har jeg tro på at den forestående forskningen vil kunne 

frembringe resultater som tilfører fagpersoner ny kunnskap om forståelsen og reaksjonene til 

de barna i en klasse som ikke selv er direkte berørt av et dødsfall, men som opplever at en 

klassekamerat mister én av sine foreldre. 
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Metode 

Denne delen gir en beskrivelse av den vitenskaplige forskningsmetoden som ble benyttet for 

innsamling av datamaterialet og analysering av dette.  Det reflekteres også over refleksivitet 

og forskningens etiske hensyn.   

Datainnsamling 

Kvalitativt forskningsintervju.  Forskningsspørsmålene vil utforskes gjennom en 

kulturspesifikk og ideografisk kvalitativ metode (Malterud, 2001; Ponterotto & Grieger, 

2007).  En kvalitativ metode er godt egnet for forskning på fenomen som er lite utforsket og 

der det ikke foreligger tidligere teorier (Morrow, 2007).  Datainnsamlingen vil skje gjennom 

kvalitative forskningsintervjuer.   Denne metoden har tidligere blitt kritisert av 

forskningsmiljøer for å være impresjonistisk, partisk, hverdagslig, ubetydelig, ikke 

generaliserbar, idiosynkratisk, subjektiv og kortsiktig (Cohen, Morrison, & Manion, 2000).  

Likevel mener jeg at et kvalitativt forskningsintervju er den best egnede metoden for denne 

forskningen.  For å kunne si noe om hva skolebarn kan tenke om en klassekamerat i sorg, er 

det naturlig å ta utgangspunkt i hva de selv uttrykker av tanker rundt forskningsspørsmålene.  

Det ble vurdert å benytte fokusgrupper, men det ville trolig bli vanskeligere å holde på 

konsentrasjonen over lengre tid med flere barn samlet.  Dessuten ville barna sannsynligvis 

påvirket hverandres utsagn og frimodighet.    

Refleksivitet.  Hvilket vitenskapsfilosofisk utgangspunkt, eller paradigme, jeg som 

forsker identifiserer meg med, vil unektelig influere prosjektets forskningsspørsmål, 

metodologi og tolkning av data, blant annet i form av hva som søkes og hva som vektlegges 

(Creswell, Hanson, Clark, & Morales, 2007; Ponterotto & Grieger, 2007).  Ontologisk, 

epistemologisk og aksiologisk har jeg i hovedsak en sosialkonstruksjonistisk filosofisk 

holdning til vitenskapen, men den grenser mot postpositivisme.  Min epistemologiske 

forståelse vil påvirke hele forskningsprosessen og den endelige presentasjonen av funn og 

diskusjon (Braun & Clarke, 2006; Morrow, 2005).  For eksempel, tror jeg at menneskers 

meninger og oppfattninger på mange måter er sosialt formet, men jeg tror også at det de selv 

sier om egne meninger og oppfattninger kan direkte legges til grunn for teorier om folks 

meninger og oppfattninger.   

Den utførte forskningen vil også være sterkt påvirket av mine personlige erfaringer, 

forventninger, tilbøyeligheter og verdier (Malterud, 2001; Morrow, 2007; Ponterotto, 2005).  

Mitt arbeid med barn i sorg, der jeg møter barn som sier det er vanskelig å forholde seg til 

sine klassekamerater, har hatt en stor innflytelse på masteroppgaven.  Mitt ønske om å bedre 
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forstå denne vanskelige relasjonen var utgangspunktet for forskningsspørsmålet.  Ettersom jeg 

tidligere bare hadde snakket med de barna som selv hadde opplevd et tap i nær familie, kan 

disse barnas frustrasjoner over klassekameratenes manglende forståelse for deres situasjon ha 

påvirket mine forventninger til graden av empati og forståelse jeg ville finne hos deltakerne.  

Jeg forventet ikke at deltakerne ville ha dyp forståelse for hvor altoppslukende og varig sorg 

kan være.  Mange av deltakerne overrasket meg positivt.  Min tidligere erfaring med å snakke 

med barn om sorg kan også ha påvirket intervjuet i positiv retning.  Jeg var komfortabel med 

å snakke med deltakerne om slike vanskelige tema, det kan ha hatt innflytelse på hvor bekvem 

både jeg og deltakerne var i intervjusituasjonen. 

Utvalg.  Hvilke barn som deltar i forskningen vil ha stor innvirkning på datagrunnlaget 

for analyse og resultater (Creswell, m. fl., 2007; Suzuki, Ahluwalia, Arora, & Mattis, 2007).  

Det mest praktiske utgangspunktet for rekruttering av deltakere var å invitere alle elever i en 

skoleklasse.  Ved å rekruttere mange barn fra en og samme klasse, var det mulighet for å få et 

inntrykk av spennvidden i elevenes tanker i en vanlig norsk skoleklasse.  Målet om å 

undersøke hva barn tenker FØR de eventuelt har blitt instruert av voksne i hva som er 

passende kommunikasjon og adferd i møte med en sørgende medelev, gjorde at det ble 

rekruttert en klasse med barn som ikke selv hadde opplevd at en klassekamerat hadde mistet 

noen i nærmeste familie.  Det kunne vært interessant å sammenlikne disse barnas tanker med 

barn som faktisk har opplevd å ha en klassekamerat i sorg, men av etiske grunner var det ikke 

ønskelig å involvere en klasse der det fantes en slik sårbar elev.  Hva alder på deltakerne 

angår, var målet å rekruttere deltakere som kunne representere barneskoleelever.  Valget falt 

tilslutt på å rekruttere en femteklasse.  Elevene har da oppnådd en alder der man både forstår 

hva døden innebærer, og de kan tenke hypotetisk (Bugge & Røkholt, 2009; Corr & Balk, 

2010; Meadows, 2006; Slaughter & Griffiths, 2007).  Barn i ti-elleveårsalderen anses fortsatt 

for å være barn, de har ennå ikke trådt inn i ungdomsårene.  Dette er likevel en aldersgruppe 

der avhengighet av venners reaksjoner og indre usikkerhet kan gjøre det vanskelig for et 

sørgende barn å håndtere skolesituasjonen og å snakke med venner om sorgen (Bugge & 

Røkholt, 2009).  Det er dermed en ekstra viktig periode når det gjelder venner og 

klassekameraters oppførsel og holdninger til medelever som sørger (Bugge & Røkholt, 2009).   

Rekruttering.  Elever i 5. trinn på en barneskole i et tettsted på Østlandet ble invitert 

til å delta i forskningen.  Det var ingen elever i klassen som hadde opplevd død i nærmeste 

familie.  Lokaliteten til barneskolen ble valgt av praktiske årsaker.  Området skolen ligger i er 

dominert av nybygging.  Rekruttering av klassen startet med direkte kontakt til rektor ved 

skolen.  Forskningen ble først presentert muntlig på telefon, deretter ble det oversendt en e-
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post med vedlagt kopi av en prosjektbeskrivelse og informasjonsbrevet som senere ble 

formidlet til foreldrene (vedlegg 1).  Rektoren godkjente prosjektet og satte meg i kontakt 

med en lærer som ønsket å la forskningsprosjektet gjennomføres i sin klasse.  Læreren ga 

først de foresatte informasjon om at det ville foregå et forskningsprosjekt i klassen via 

elevenes ukeplan.  Jeg kom så på besøk i klassen og snakket med elevene om prosjektet.  De 

fikk med seg et informasjonsbrev med samtykkeerklæring i to eksemplarer til sine foresatte 

(vedlegg 1).  I tillegg til all nødvendig informasjon om forskningen og intervjuet, ble de 

foresatte anbefalt å lese i informasjonsheftet ”Skolebarn og Sorg” sammen med sitt barn 

dersom det dukket opp spørsmål eller tanker rundt sorg etter intervjuet, som de fant det 

vanskelig å snakke om med sitt barn (Bugge, m. fl., 2007).  En link til dette heftet ble lagt ut 

på hjem-skole kommunikasjonsportalen It’s learning.  I dette heftet kunne foreldrene finne 

god informasjon rettet til både barn og voksne om sorg og sorgprosesser.  Dersom noen av 

elevene i klassen skulle få behov for å snakke med noen om dette temaet og barnets foresatte 

følte de ikke strakk til, hadde barna mulighet til å få snakke med helsesøster på skolen.  

Intervjuene ble ikke igangsatt før det var gått to uker fra elevene fikk med brevene hjem slik 

at elever og foresatte skulle få god tid til å diskutere og vurdere en eventuell deltakelse.  Alle 

de elevene som selv ønsket å delta, og som hadde tillatelse fra en foresatt, ble intervjuet.  Det 

var tilslutt tretten elever, fire jenter og ni gutter, som deltok i samtale.   

Intervjuguiden.  Samtalen og spørsmålene ble knyttet til en fortelling om et barn som 

hadde mistet en av sine foreldre.  Målet med det var å gjøre det lettere for barnet som ble 

intervjuet å sette seg inn i den hypotetiske situasjonen ved å snakke om en spesifikk person 

(Barter & Renold, 2000).  Jeg valgte å snakke om en jente, Mari, med jentene og en gutt, Per, 

med guttene.  Bakgrunnen for det var at det muligens ville være lettere for barn å tenke seg at 

de er venn med en av samme kjønn, og at det ville blitt feil dersom noen hadde samme kjønn 

og andre ikke.  To relativt like barnebøker om en jente som har mistet mammaen sin og en 

gutt som har mistet pappaen sin ble anvendt som kilder for knytte bilder til fortellingen 

(Holmes, 1999a, 1999b).  Syv tegnede stillbilder fra hver av bøkene ble brukt til å illustrere 

hovedtemaene i samtalen med barna (vedlegg 2).  Noen av bildene fikk også direkte 

innflytelse på den endelige formuleringen av spørsmålene i intervjuguiden.  Bruk av tegnede 

stillbilder har tidligere vært kritisert for ikke å gi barn tilstrekkelig realistiske og 

gjenkjennende ledetråer for å kunne fullt ut begripe en situasjon (Bruchkowsky, 1991).  Jeg 

valgte likevel å ha tiltro til at deltakerne ville ha tilstrekkelig fantasi og innlevelsesevne til at 

de ville være i stand til å danne seg et mentalt bilde av barnet og situasjonen som ble 

presentert. 
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Ettersom samtalen med barna ville omhandle tema der deltakerne manglet 

egenerfaring og muligens hadde svært liten erfaring med å snakke om, ble det utarbeidet en 

nokså strukturert intervjuguide (vedlegg 3a og 3b).  Deltakerne ville da komme til å bli 

introdusert for både ord, temaer og mulige tanker, men det syntes hensiktsmessig å gjøre 

samtalen konkret og med direkte spørsmål.  En strukturert intervjuguide minket både sjansen 

for at deltakeren førte intervjuet langt bort fra forskningsspørsmålet og at vedkomne ikke kom 

på noe å si.  Selv om det ble stilt direkte spørsmål og intervjuer initierte samtaletemaer, var 

spørsmålsformuleringen tilstrekkelig åpen for at deltakerne hadde mulighet til å fremme egne 

tanker.  For eksempel fikk deltakerne presentert en sorgreaksjon, som at Per/Mari føler seg 

annerledes eller gråter mye, og ble bedt om å si noe om hvordan eller hvorfor de trodde det 

var sånn.  Deltakernes begrunnelser stammet fra deres egne tanker og forestillinger om 

situasjonen, og kan på den måten sies å fremme barnets eget perspektiv. 

Spørsmålene i intervjuguiden ble formulert på bakgrunn av forskningsspørsmålene, de 

utvalgte illustrasjonene, faglitteratur og egen erfaring.  Målet med samtalen var a) å undersøke 

skolebarns forståelse av sorg og sorgreaksjoner, b) å utforske hva barna mente var gode og 

dårlige måter å tilnærme seg en medelev i sorg og c) å finne ut mer om hva barna tenkte om 

tilstedeværelse av sorg og sorgreaksjoner på skolen.  Intervjuguiden ble konstruert ut i fra en 

tanke om at deltakeren først ble vist et bilde tilhørende de ulike spørsmålene, deretter kort 

fortalt hva bildet viste og så stilt spørsmålene knyttet til den innledende beskrivelsen.  Det ble 

konstruert to versjoner av intervjuguiden, en som ble benyttet i samtale med jenter, der jeg 

snakket om Mari (vedlegg 3a), og en for gutter, der jeg snakket om Per (vedlegg 3b).   

Det første bildet viser en tilsynelatende vanlig gutt, eller jente, i hel-figur.  Barna i 

undersøkelsen fikk vite at det var et bilde av Per, eller Mari, som var ti år gammel.  Det var 

skjedd noe trist i Pers, eller Maris, liv for noen måneder siden.  Pappaen til Per, eller 

mammaen til Mari, hadde vært syk en stund, han, eller hun, hadde kreft.  Per, eller Mari, 

hadde trodd at pappaen, eller mammaen, skulle bli frisk, men i vår døde pappaen til Per, eller 

mammaen til Mari.  Deltakerne ble så spurt om hvordan de trodde Per, eller Mari, hadde det 

nå.  Dette var ment som et ganske åpent spørsmål der deltakeren selv kunne velge hvilket 

aspekt av sorgen de ville si noe om.  For tidlig å kunne vite noe om bakgrunnskunnskapen 

eller erfaringene til deltakerne ble de også spurt om de visste noe fra før om hvordan barn 

pleier å reagere når de opplever å miste noen de er glad i, og om de hadde lest bøker eller sett 

filmer om det.  På tilsvarende måte har jeg konstruert beskrivelse og spørsmål til de syv 

bildene.  Tre av bildene var såpass ulike for gutteversjonen og jenteversjonen at beskrivelsen 

eller spørsmålet måtte avvike noe fra hverandre.  I diskusjonsdelen blir det drøftet hvordan 
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dette eventuelt kan ha påvirket ulikheter i guttenes og jentenes utsagn.  Etter det siste bildet, 

som viste at det var vanskelig på skolen, fortsatte jeg med flere spørsmål uten å knytte disse 

til bilder.  Deltakerne hadde på det tidspunktet dannet seg et mentalt bilde av Per eller Mari på 

bakgrunn av de syv bildene.  Det ble derfor forventet at de ville være i stand til å ta i bruk sin 

egen fantasi for å visualisere de to siste situasjonene som omhandlet sorgreaksjoner i 

klasserommet og tilbaketrekking i friminuttene. 

I det siste spørsmålet i intervjuguiden ble barna spurt om de trodde at de hadde visst 

hvordan de kunne vært en god venn for Per eller Mari.  Det kunne muligens vise seg 

problematisk for mange av barna å komme på konkrete eksempler på hva de kunne gjøre for å 

hjelpe eller hva som ikke ville hjulpet en klassekamerat i sorg.  Det ble derfor laget en 

”ordsalat”, en skål med laminerte kort der det sto beskrivelser av mulige handlinger overfor 

Per eller Mari (vedlegg 4a og 4b).  Ordsalaten skulle gi deltakerne konkrete eksempler på hva 

en klassekamerat kunne gjøre overfor Per eller Mari.  Barna ble oppmuntret til å snakke om 

handlingene og hva de tenkte om disse.  Ville det som står på kortet vært en fin ting eller dum 

ting å gjøre mot Per eller Mari?  Handlingene i ordsalaten er basert på hva barn i sorg har 

fortalt at de har opplevd og hva de skulle ønske at klassekameratene gjorde eller ikke gjorde 

(Bugge & Røkholt, 2009; Filion, Begin, & Saucier, 2003; Waisanen, 2004; Weymont & Rae, 

2006; Wolfelt, 2001).  Eksempelvis viser forskning at mange synes det er vanskelig å vite hva 

man bør og ikke bør si til en venn i sorg (Bugge & Røkholt, 2009).  Samtidig gir barn som har 

mistet noen i nærmeste familie forskjellige konkrete eksempler på hva de har satt pris på at 

venner har sagt, og hva som har såret eller provosert dem (Bugge & Røkholt, 2009).  På 

bakgrunn av disse uttalelsene og personlig erfaring med barn i sorg, inkluderte jeg følgende 

handlinger i ordsalaten (hentet fra jentenes ordsalat): 

 Spørre Mari om hvordan det går 

 Gi Mari råd om hvordan hun kan få det bedre 

 Fortell Mari at hun har forandret seg 

 Snakke om mammaen til Mari 

 Si til Mari at det vil bli bedre 

 Fortell Mari om dine egne problemer 

 Oppfordre Mari til å snakke om det som er vanskelig 

 Unngå å snakke om sorgen eller om mammaen til Mari 

 Si at Mari sikkert snart får en ny mamma 

Det var til sammen 32 laminerte kort i skålen.  Kortene lå i tilfeldig og dermed ulik 

rekkefølge i alle intervjuene, og barna ble fortalt at de kunne velge hvilke handlinger de ville 

snakke om og i hvilken rekkefølge de ville snakke om handlingene.  Noen av handlingene var 
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motsetninger til hverandre, som for eksempel ’Snakke om mammaen til Mari’ og ’Unngå å 

snakke om sorgen eller om mammaen til Mari’.  På den måten fikk deltakerne noen 

handlinger presentert med to forskjellige vinklinger.  Ideen med en ordsalat er hentet fra den 

metodiske veilederen vi bruker på sorggruppene for barn ved Ahus (Andersen, m. fl., 2008).   

Det er en vesentlig forskjell på deltakernes responser til spørsmålene i intervjuguiden 

og handlingene i ordsalaten.  Selv om deltakerne får presentert et tema sammen med bildene i 

intervjuguiden, er spørsmålene relativt åpne slik at deltakerne har gode muligheter til å 

introdusere egne tanker.  I ordsalaten får deltakerne presentert en konkret handlig, som de 

muligens har sagt noe om tidligere i intervjuet, og blir bedt om å vurdere hvorvidt dette ville 

være en fin ting eller en dum ting å gjøre overfor en klassekamerat i sorg.  Deltakeren har da 

blitt presentert for en mulig reaksjon til en klassekamerat i sorg basert på forskerens 

perspektiv.  Håpet var at eksemplene som ble gitt i ordsalaten skulle hjelpe deltakerne til å 

snakke om egne tanker rundt hvorfor handlingen var fin eller dum og at de kanskje selv tok 

opp alternative handlinger. 

Jeg var åpen for fortløpende revidering av intervjuguiden på bakgrunn av tidligere 

samtaler.  For å tilrettelegge for dette ble to intervjuer gjennomført halvannen uke før resten 

slik at jeg hadde god tid til å transkribere og vurdere en eventuell endring av intervjuguiden 

før jeg gjenopptok intervjuprosessen.  To justeringer ble gjort etter de to første intervjuene.  

Ett av spørsmålene handler om hvilke følelser sorgen kan medføre.   Det viste seg å være for 

mange muligheter i en oppfølging der jeg spurte direkte om deltakeren trodde at sorgen kunne 

føre til ulike følelser.  For å begrense tidsbruken på dette spørsmålet valgte jeg å kutte ut noen 

av de opprinnelige alternativene.  De følelsene som deltakerne så ut til å ha mest problemer 

med å svare på ble kuttet ut.  Det var fortvilet, frustrert, tom og lettet.  En av deltakerne hadde 

også problemer med å forstå følelsen skyld, den ble derfor omskrevet til dårlig samvittighet.  

Et gitt tema omhandler vanskeligheter og konsentrasjonsproblemer på skolen.  I 

intervjuguiden for de to første intervjuene var det kun et oppfølgingsspørsmål, hvordan 

deltakeren selv kunne hjelpe Per eller Mari på skolen.  Det viste seg i de to første intervjuene 

at spørsmål om hva hele klassen kunne gjøre og hva læreren burde si til klassen fulgte naturlig 

i samtalen.  Dette ble derfor lagt til.   

Intervjuet.  Intervjuene skulle vare i maks 45 minutter.  Dette betraktet jeg for å være 

grensen for hvor lenge deltakeren ville opprettholde fokus og interesse for temaet.  

Intervjuene som ikke var ferdige etter 45 minutter ble avsluttet før deltakeren hadde reflektert 

over alle handlingene i ordsalaten.  Tre intervjuer ble avsluttet som følge av 

tidsbegrensningen.  Samtalene foregikk i et grupperom som lå vegg i vegg med klasserommet.  



 

 13 
 

Dette rommet ble valgt for at barna skulle føle seg så komfortable som mulig.  I 

grupperommet satt deltakeren med meg ved siden av seg, i ca 90° vinkel, ved et rundt bord.  

På bordet var det saft og frukt tilgjengelig for deltakeren.  Gjennomføringen av intervjuene i 

skoletiden og på skolen kunne påvirke deltakerne til å anse meg som en slags lærer som 

forventer et korrekt svar.  De kunne dermed bli ekstra opptatt av å si det de trodde at jeg ville 

høre.  I et forsøk på å begrense denne effekten av sosial ønskelighet, ble deltakerne før 

intervjuet fortalt at det ikke var noen riktige eller gale svar på spørsmålene.  Jeg ønsket bare å 

høre hva de mente.  Det ble også lagt vekt på å skape en trygg og naturlig atmosfære ved at 

intervjuer hadde en åpen og imøtekommende væremåte, og at vi brukte litt tid til å snakke om 

løst og fast før selve intervjuet startet.  Som et ledd i å skape trygghet og å formidle 

oppmuntring, ble også deltakernes tanker og meninger bekreftet gjennom hele intervjuet.  For 

å redusere fokuset på lydopptakeren i intervjuet, ble den satt på kort tid etter at deltakeren 

kom inn i rommet.  Deltakeren ble minnet på at den bare var der for å hjelpe meg til å huske 

hva vi snakket om, og at opptaket ikke ville brukes av noen andre.  Før intervjuet startet ble 

deltakerne også informert om at de kunne trekke seg når som helst under intervjuet eller 

senere.  Jeg forsøkte å være fleksibel i forhold til intervjuguiden ved å følge barnet i den 

retningen hun eller han førte samtalen.  Når det føltes naturlig, ble samtalen dreiet tilbake til 

det planlagte løpet.  Deltakerne ble etter intervjuet informert om at de gjerne måtte fortelle de 

andre barna hvordan det var å være med i en samtale, men at akkurat hva vi snakket om måtte 

få være hemmelig sånn at de andre barna ikke ble påvirket til å si det samme.  Barna ble 

oppfordret til å snakke med foreldrene om samtalen.   

 Forskningsnotater.  Ved å skrive personlige notater gjennom hele 

forskningsprosessen søkte jeg å jobbe aktivt med dataene og analyse av dem helt fra start til 

slutt (Charmaz, 2006).  Jeg hadde en notatbok der jeg skrev ned tanker og observasjoner etter 

intervjuene, mulige temaer og koder som dukket opp underveis, personlige tanker rundt 

prosessen og potensielle implikasjoner for resultatene. 

Transkribering.  Intervjuene ble tatt opp på diktafon og transkribert ved hjelp av 

dataprogrammet NVivo 8, et profesjonelt verktøy som forskere kan bruke til å organisere, 

kode, analysere og presentere sine data (Binderkrantz & Bøgh Andersen, 2009).  I 

overensstemmelse med hva Ochs beskriver som en grunnleggende transkripsjon, utelot jeg 

noen lyder og uttalelser jeg anså for å være unødvendige for analysen (Ochs & Schieffelin, 

1979).  Dette gjaldt for eksempel hosting, irettesettelse av egen uttale og noen bekreftende 

”Mm”er der disse ikke hadde noe å si for det som ble sagt av den andre, men ville gi en 

unødvendig oppstykking av utsagnet.  Jeg la opp til en delvis kompensasjon for manglende 
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dokumentasjon av kroppsspråk gjennom å skrive ned viktige observasjoner i forskningsnotat 

etter hvert intervju.   

Analysering 

Tematisk analyse.  Metoden som ble brukt i analysen, var en tilpasset versjon av 

tematisk analyse slik den beskrives av Braun og Clarke (2006).  Målet for denne analysen var 

å kunne fremstille en omfattende beskrivelse av dominerende og viktige temaer i hele 

datasettet.  Dette begrenset muligheten for å beskrive nyanser av temaene, men denne 

metoden egnet seg godt for forskningsområdet og datamaterialet.  I tematisk analyse er det to 

primære utgangspunkt for identifisering av temaer.  En induktiv metode innebærer at temaene 

blir identifisert ut i fra datamaterialet, uavhengig av tidligere teorier eller forskerens 

forutinntatthet (Braun & Clarke, 2006).  Gjennom en tematisk, eller deduktiv, metode 

identifiseres temaene på bakgrunn av forskerens teoretiske eller analytiske interesser (Braun 

& Clarke, 2006).  Den foretatte analysen benyttet en kombinasjon av begge utgangspunktene.  

Den strukturerte intervjuguiden førte til at temaene var svært avhengige av hvilke områder jeg 

på forhånd hadde valgt å snakke med deltakerne om.  Likevel forsøkte jeg å legge bort 

tidligere kunnskap og forutinntatthet under kodingen og ved kartleggingen av tema.  Tematisk 

analyse er tilstrekkelig fleksibel til å muliggjøre en slik tilpassing av fremgangsmåten.  

Ettersom deltakerne var barn som direkte snakket om sine egne meninger rundt temaene, så 

jeg ikke noen grunn til å søke etter latente temaer.  De temaene som fremkom av analysen var 

basert på analysering på et semantisk nivå.  Resultatene er en organisering av de mest 

fremtredende temaenes semantiske innhold, og i diskusjonsdelen tolkes viktigheten av 

temaene og deres betydning for en større sammenheng med mulige implikasjoner. 

Sortering/organisering av datagrunnlaget og initial koding.  Analyseringsprosessen 

ble startet med å sortere dataene gjennom å samle alle deltakernes svar på hvert spørsmål og 

deres tanker rundt hver handling i ordsalaten som egne enheter.  På den måten kunne jeg lett 

få oversikt over alle deltakernes responser til hvert av spørsmålene eller handlingene.  Mens 

jeg jobbet meg gjennom denne sorteringen gjorde jeg meg kjent med datamaterialet.  Noen 

temaer dukket stadig opp på tvers av de ulike spørsmålene og handlingene.  Disse temaene ble 

gitt initiale koder allerede i sorteringsprosessen.  For eksempel snakket alle deltakerne om at 

Per eller Mari tenkte veldig mye på den som var død.  Deltakerne omtalte ulike synspunkt og 

aspekter av temaet, men alle utsagn der barna snakket om dette, fikk den initiale koden ’tenke 

på’.  Betegnelsen på koden var basert på barnas formulering.  Under sorteringen av 

datamaterialet oppsto de initiale kodene tenke på, glemme, snakke om, roe seg ned, 

distraksjon, unngåelse og tapt fremtid .  Kodene ’glemme’, ’snakke om’ og ’roe seg ned’ ble 
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til på tilsvarende vis som koden ’tenke på’.  Noen av de initiale kodene var ikke basert på 

direkte sitater av deltakernes egne ord, men oppsto på grunnlag av egen fortolkning av hva 

barna snakket om.  Dette gjelder kodene ’distraksjon’, ’unngåelse’ og ’tapt fremtid’.  Koden 

’distraksjon’ ble gitt der deltakerne snakket om at klassekameraten i sorg burde gjøre noe 

annet eller tenke på noe annet for å slippe konsekvenser av sorgen.  Videre ble utsagn der 

deltakerne snakket om mulige strategier for å unngå sorgen, betegnet som koden ’unngåelse’.  

Disse to kodene overlappet hverandre mange steder, men ikke alltid, så derfor ble de beholdt 

som to separate koder.   Utsagn som omhandlet hva Per eller Mari ikke ville komme til å få 

oppleve sammen med sin pappa eller mamma og hvordan deres fremtidsutsikter var forandret, 

ble kodet ’tapt fremtid’.  Datamaterialet knyttet til de initiale kodene ble også inkludert i den 

senere fokuserte kodingen. 

 Det var ikke vesentlig for denne oppgaven å analysere hvert enkeltintervju 

sammenhengende i sin helhet.  Det eneste demografiske skillet jeg visste noe om var 

deltakerens kjønn, og denne kunnskapen ble ivaretatt i analysen selv om datamaterialet ble 

organisert i temagrupper før den fokuserte kodingen.  Materialet ble derfor sortert slik at de 

spørsmålene og handlingene som omhandlet noenlunde samme tema eller situasjon ble 

analysert i påfølgende rekkefølge.  For eksempel ble svarene fra følgende spørsmål kodet i 

påfølgende rekkefølge (hentet fra jentenes intervjuguide): 

 Sp. 6a. Synes du det er greit at hun leker og tuller? 

 Sp. 6b. Ville du lekt med Mari? 

 Sp. 6c. Hva annet kunne du gjort sammen med Mari hvis hun var din venn? 

o Være med hjem til hverandre? 

o Besøke graven til mammaen til Mari? 

 Sp. 9a. Hvorfor tror du hun gjør det (Går mye alene i friminuttet)? 

 Sp. 9b. Kan det være at de andre barna ikke har så lyst til å være sammen med Mari? 

 Sp. 9d. Hadde du visst hvordan du kunne være en venn for Mari? 

Kodingen av disse utsagnene ble direkte etterfulgt av responsene til følgende handlinger i 

ordsalaten (hentet fra jentenes ordsalat): 

 Dra hjem til Mari på besøk  

 Spørre Mari om hun vil være med på ting  
 Mobbe Mari fordi hun er litt rar  

 Overse Mari  
 Si til andre at de må være snille med Mari fordi hun ikke har en mamma  

 Oppfør deg som før mot Mari  
 Late som om ingenting har skjedd 

 La Mari være i fred  
 Ta kontakt med Mari  
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Fokusert koding.  Datamaterialet ble utforsket gjennom en åpen tematisk koding der selve 

koden representerte en meningsfortetting av utsagnet (Braun & Clarke, 2006).  Målet med 

kodingen var å finne frem til hva deltakerne hadde brakt inn i samtalen.  Som tidligere nevnt, 

besto intervjuguiden av mange direkte spørsmål.  Svarene kan derfor ikke sies å avsløre 

barnets egne tanker før deltakeren beveger samtalen bort fra intervjuers ord og vendinger og 

over på sine egne meninger og formuleringer.  Det betyr ikke at deltakerens direkte svar på et 

spørsmål ikke er interessante data, men de representerer barnets respons til intervjuers 

perspektiv.  Kodene var ment å beskrive deltakernes bidrag, og det er disse uttalelsene det 

fokuseres på i presentasjonen av forskningens resultater.   

 Kategorisering.  De fokuserte kodene ble organisert i kategorier basert på 

sammenfallende tema.  For eksempel ble kodene ’ta hensyn til’, ’ekstra snill’, ’gjør som den 

sørgende vil’, ’forsøke å forstå den sørgende’ og ’trøste’ inkludert i kategorien ’vise 

omtanke’.  Den endelige utformingen av kategoriene var en lang prosess, og jeg beveget meg 

stadig frem og tilbake mellom fokusert koding og kategorisering.  Til å begynne med ble flere 

koder plassert i mer enn en kategori.  Det var da nødvendig å gå tilbake til transkripsjonene 

for en helhetlig vurdering av hvilket tema utsagnene faktisk skildret.  Noen kategorier, som i 

begynnelsen var for spesifikke, ble slått sammen til bredere temaer.  For eksempel ble de 

foreløpige kategoriene ’bekymret for familiemedlemmer’, ’selvbebreidelse’ og ’redd for å 

miste mer’ samlet i kategorien ’engstelser’.  Dette ble gjort for at presentasjonen av 

resultatene skulle bli oversiktlig og fordi det muliggjorde en funksjonell omtale av relevant 

faglitteratur og diskusjon.  Kategorinavnene ble stadig revidert med hensyn på å fange kjernen 

i utsagnene på en meningsfull måte.   

Kategoriene ble til slutt organisert etter tema, og fordelt på tre overkategorier som 

samsvarte med problemstillingene i forskningsprosjektet.  Disse var 1) deltakernes forståelse 

av sorg og sorgreaksjoner, 2) deltakernes tanker om hvordan de bør forholde seg til en 

klassekamerat i sorg og 3) deltakernes tanker om sorg og sorgreaksjoner i klasserommet.  

Denne delen av analysen var veldig påvirket av forventninger til hva jeg ønsket å si noe om. 

Utvalg av resultater.  Da kategoriseringen var utført, foretok jeg en evaluering av hvilke 

funn jeg ville presentere i masteroppgaven.  Utvelgelsen var basert på Charmaz’(2006) fire 

kriterier for god forskning: a) Hvorvidt det som ble sagt om fenomenet var tilstrekkelig for å 

dokumentere at det er noe skolebarn generelt kan tenke, resultatenes troverdighet.  b) 

Hvorvidt funnene har sosial og teoretisk betydning, resultatenes originalitet.  c) Hvorvidt 

funnene virker fornuftige, resultatenes resonans.  d) Hvorvidt funnene kunne være 

interessante for fagpersoner, resultatenes nytteverdi. 
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Etter denne gjennomgangen sto jeg igjen med følgende kategorier: 

1) Deltakernes forståelse av sorg og sorgreaksjoner 

a. Tenke på 

b. Glemme 

c. Tilbaketrekking 

d. Forandringer i hverdagen 

e. Mer følsom 

f. Engstelser 

g. Sorgens varighet 

2) Deltakernes tanker om hvordan de bør forholde seg til en klassekamerat i sorg 

a. Flytte tankefokus 

b. Snakke om 

c. Vise omtanke 

d. Vise forståelse 

e. Normal eller snillere væremåte 

f. Utestenging  

g. Mobbing 

3) Deltakernes tanker om sorg og sorgreaksjoner på skolen 

a. Reaksjoner på urasjonell adferd 

b. Faglig hjelp 

c. Anerkjenne sorgen 

Presentasjonen av resultatene vil følge denne organiseringen og presentere sitater som 

illustrerer kategoriene.   

Kvantitativ fremstilling.  Deltakerne ble bedt om å ta stilling til hvorvidt handlingene i 

ordsalaten var en fin ting eller en dum ting å gjøre.  Selv om denne forskningen ikke er 

kvantitativ, organiserte jeg deltakernes svar på dette i en tabell (se vedlegg 5).  Denne 

fremstillingen gjorde det lett å få en oversikt over deltakernes meninger.  Tabellen ble brukt 

som et verktøy for å oppdage enigheter og uenigheter blant deltakerne. 

Etiske hensyn. 

Personvern.  Det ble ikke lagret kontaktopplysninger om deltakerne.  Dette innebar at 

det ikke var mulig å innblande deltakeren i ettertid for oppfølgingsspørsmål, men jeg tenkte at 

det uansett ville være lite matnyttig for dette prosjektet.  Alle lydopptak vil bli destruert når 

masteroppgaven er ferdig sensurert og godkjent.  Anonymiserte transkripsjoner vil bli bevart 
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slik at de vil være tilgjengelige dersom noen ønsker å etterprøve mine funn. 

Deltakernes goder.  Et viktig etisk hensyn i kvalitativ forskning, er hvorvidt 

forskningen ikke bare frembringer vitenskaplig kunnskap, men også søker å forbedre 

deltakernes livssituasjon (Charmaz, 2006).  Selv om deltakerne i denne undersøkelsen kanskje 

aldri vil oppleve å ha en klassekamerat i sorg, vil de gjennom å reflektere over hvordan man 

best kan ivareta andre i en vanskelig situasjon øke sin sosiale kompetanse som venn.  

Deltakerne vil også føle at deres meninger er viktige for fagpersoner og at de kan bidra til å 

forbedre måten skoleklasser hjelpes til å ta vare på en elev som har opplevd noe vanskelig.   

Resultater 

I resultatdelen presenteres forskningens funn.  Den inkluderer utdrag fra intervjuene som jeg 

mener fanger essensen av temaene og demonstrerer deres prevalens.  I sitater som inneholder 

uttalelser fra både en deltaker og intervjuer, vil disse skilles ved at det står en D foran 

uttalelsene fra deltakeren og en I foran uttalelsene fra intervjuer. 

Deltakernes forståelse av sorg og sorgreaksjoner 

Deltakerne hadde generelt svært liten eller ingen forkunnskap om barns sorg og 

sorgreaksjoner ved tap av noen i nærmeste familie.  En av deltakerne kjente til en jente som 

hadde mistet mammaen sin, og refererte til henne ved et par anledninger.  Ellers var det et par 

deltakere som assosierte den hypotetiske klassekameratens sorg med deres eget tap av 

besteforeldre noen år tidligere.  Noen av deltakerne benyttet seg av tap av kjæledyr som 

referanse for hvordan det er å miste noen man var glad i.  Manglende forkunnskaper var 

likevel intet hinder for at deltakerne hadde bastante meninger om deres egen og den 

konstruerte klassekameratens adferd og følelser i hypotetiske situasjoner. 

 Tenke på.  Deltakerne virket svært opptatt av at den som er i sorg tenker mye på den 

som er død, hva som frembringer disse tankene og hva tankene fører med seg.  Det store 

fokuset på det mentale aspektet av å sørge kan tolkes dit hen at deltakerne i stor grad forbandt 

det å være i sorg med det å tenke på den som er død og det som er vondt.  Noen av deltakerne 

gir spesifikke forslag til hva de tror Per eller Mari tenker på.  I tillegg til å tenke på den som er 

død tror noen av barna at Per eller Mari tenker på hvorfor og hvordan forelderen døde eller 

hvordan ting ville vært dersom det ikke hadde skjedd.  Flere deltakere snakket om hvordan 

Per eller Mari sikkert dagdrømmer om hvordan det ville vært om faren eller moren fortsatt 

levde.  En deltaker skildret dette med en spesiell innlevelse: 

D: Jeg tror hun tenker på, på mye ting.  At hun tenker på mammaen sin og, tenker på hva de 

andre vil si hvis hun sier det høyt og, og jeg tror ikke hun fokuserer og hører etter, jeg tror 

hun bare stenger seg inne og, stenger seg inne i sin egen verden.  Og bare later som at 
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ingenting har skjedd og er hjemme fortsatt sammen med mammaen sin, og prøver å forestille 

seg hvordan det kunne ha vært.  Å fortsatt ha en mamma, da. 

I: Mm.  Så du tror kanskje hun kan dagdrømme litt om hvordan det er å fortsatt ha en 

mamma? 

D: Ja.  Det tror jeg.  Og bare komme inn i en boks der ingenting, der bare henne og 

mammaen er og ingenting annet kan plage dem.  Ikke sykdom eller, ingenting. 

 

På et direkte spørsmål om hva de tror det kan komme av at klassekameraten i sorg ikke klarer 

å konsentrere seg på skolen, svarer alle deltakerne at forstyrrende tanker på den som er død 

stadig dukker opp på skolen når den som er i sorg prøver å konsentrere seg om fag.  Barna tar 

også selv initiativ til å introdusere flere andre synspunkt om hva som kan frembringe disse 

tankene.  De tror tankene kommer når Per eller Mari er alene eller kjeder seg, er hjemme i et 

hus fullt av minner eller sammen med familien, blir minnet på tapet av andre eller de kan 

komme helt plutselig.  Tankene blir som regel betraktet som uønskede og forstyrrende av 

deltakerne.  Dette kan vi forstå på bakgrunn av hvilke konsekvenser deltakerne mener tankene 

fører med seg.  Det blir nevnt at tankene kan føre til at Per blir lei seg eller at Mari kan bli 

fysisk sliten, men det store fokuset ligger på at tankene på den som er død er forstyrrende for 

andre tanker.  En deltaker beskriver hvordan tankene tar overhånd i leksesituasjonen gjennom 

at moren havner opp på arket: 

At hun klarer på en måte ikke å tenke helt klart.  For at hvis hun prøver å tenke så er det litt 

sånn moren som faller inn i tankene hennes.  Hvis moren prøvde å hjelpe henne, pleide å 

hjelpe henne med leksene hjemme eller noe sånn, så blir det liksom sånn rart når hun 

begynner å tenke da, så tenker hun liksom at moren sin er død og sånn, moren havner opp på 

arket. 
 

Det er også flere deltakere som påpeker at den som er i sorg sikkert ikke klarer å la være å 

tenke på den som er død.  De forstår også at en slik okkupasjon av tankekapasiteten vil få 

konsekvenser for den sørgendes evne til å konsentrere seg om noe annet.  En deltaker ser ut til 

å ha stor forståelse for hvordan tankene på faren gjør at Per sliter på skolen: 

Kanskje han bare tenker på faren sin hele tiden, og ikke klarer å følge med, bare sitter der og 

kjeder seg.  Kanskje han tenker på faren hele tiden og ikke får det ut av hodet og syns ting blir 

vanskeligere og vanskeligere for hver dag.  Tror jeg da. 
 

 Glemme.  Likesom deltakerne så ut til å forbinde det å tenke på den som er død med 

det å ha mistet en man er glad i, så de for seg at veien bort fra sorgen gikk gjennom 

glemselen.  Deltakerne mente det ikke var bra for Per eller Mari å tenke for mye på den som 

var død.  De var uforbeholdent positive til å forsøke å glemme sorgen til tider.  En deltaker 

påpekte at gjennom å glemme ville mulighetene åpne seg for å kunne gjøre noe annet enn 

bare å tenke og være i sorg: 
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Kanskje noen ganger så bare tenker hun ikke på noe for å bare glemme det.  Eller glemme det 

da, ikke glemme at hun ikke er her, da, men glemme bare, da.  ”Okey, nå må jeg prøve å 

glemme no' så ikke jeg bare tenker på det, for det jeg må også kunne gjøre no' annet enn å 

bare tenke og være i sorg hele tida.” 
 

Men de fleste deltakerne snakket om hvordan det å gjøre noe annet førte til at sorgen ble 

glemt.  Alle deltakerne var enige i at det er bra for et barn i sorg å gjøre ting som kan ta 

tankene bort fra det som er vondt.   

Og jeg syns det er litt greit hvis hun leker og gjør ting hun liker sammen med en annen, så er 

det egentlig, det er egentlig det beste hun kan gjøre, å få noe annet å tenke på. 

 

Det var først og fremst det å leke som ble forbundet med å skygge over de triste tankene.  

Deltakerne ser ut til å ha en klar oppfattning av at vonde følelser kommer i bakgrunnen når 

man leker: 

Men, når han gjør noe morsomt, så kommer'n ikke til å føle det, da er'n sikkert glad.  Når han 

har det gøy og morsomt, og, leker med noen av vennene sine, eller noe sånt. 

 

Siden når man leker glemmer man ofte følelser. 

 

Noen var litt mer spesifikke og presiserte at det var gjennom å være sammen med andre at 

leken utgjorde en distraksjon.   

Men han, han har skjønt tegninga, du må gå og ha det gøy med andre for å liksom få livet i 

gang.  Hvis du bare går rundt og er lei deg hele tiden, så blir det, da er det ikke noe poeng i 

det, du må leke og få tiden for å gå fortere, hvert fall sånn det sies at det gjør. 

 

Men flere antydet at dette gjaldt bare dersom vennene unnlot å si noe som minnet om sorgen.  

En deltaker mente det kunne være vanskelig å glemme sorgen i et hus fullt av minner, derfor 

trodde hun det ville bli mer normalt hvis Mari lekte hjemme hos andre: 

I: Ville du lekt med Mari, hvis hun gikk i klassen din? 

D: Ja, for da fikk hun noe annet å tenke på, hvis det var no'n som spørte henne "Vil du leke 

med... ute i friminuttet i dag, eller?".  Eller "Du kan komme bort til meg en tur i dag".  Fordi 

hvis vi kanskje hadde kommi til henne, da hadde kanskje hun tenkt litt, begynne å kanskje 

tenke, fordi da var hun kanskje vandt til at mamma'n var der.  At hun bare blir med hjem og 

later som at, og tenker at mamma er hjemme, at det er vanlig at hun er hos andre. 

I: Så du ville spurt Mari om hun ville komme hjem til deg å leke? 

D: Ja, eller lekt med henne på skolen, eller at hun ble med meg hjem fra skolen, så hun  

kanskje ikke dro hjem og begynte å tenke også, fordi det er sikkert mange minner hjemme i 

huset hjemme.  Sånn som, der pleide alltid mamma å sitte å lese en bok, og sånt da.  Og der lå 

henne om natta, og masse minner om henne der, da.  Og det er jo ikke noen minner om 

mammaen hennes hjemme hos andre.  Og da blir det jo som vanlig, hvis hun er hjemme hos 

andre. 

 

Mange av deltakerne snakket om at minner kunne være forstyrrende, spesielt dersom de 

plutselig dukket opp gjennom for eksempel å se et bilde av den som er død eller at andre sier 
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noe som bringer tankene tilbake på sorgen.  Men minnene kunne også være fine.  Ved å 

fokusere på de gode minnene kan Mari få en bra samtale med venner om mammaen sin: 

Når jeg er hjemme hos henne så ser jeg plutselig et bilde av henne, og da kan vi kanskje 

begynne å snakke litt om mammaen.  Men da, også, da snakker vi ikke om de vonde stundene, 

vi snakker om de morsomme stundene hun hadde med mora og sånn. 

 

Noen mente også at den som er i sorg kanskje aktivt gjorde ting for å frembringe minnene om 

den som er død.  For eksempel var det en deltaker som tenkte seg at Per nå klippet gresset for 

å minnes pappaen sin: 

Asså, han kan jo ha gjort det fordi at han husker at faren sin gjorde det, og da er det kanskje 

et bittelitt minne, gressklipperen er kanskje et minne.  Eller han prøver å gjøre det faren hans 

gjorde for å lissom, ja, tro at faren hans er der, da.  Vil jeg si. 

 

Deltakernes holdning til å glemme kan oppsummeres i en deltakers formulering av et mulig 

råd om hvordan Per kan få det bedre ”Hvis du ikke vil være så lei deg liksom, kanskje prøv å 

ikke tenk så mye på det.” 

 Tilbaketrekking.  Det siste spørsmålet i intervjuguiden omhandlet at klassekameraten i 

sorg var mer alene nå enn før.  Før temaet ble presentert av intervjuer, var det likevel flere av 

deltakerne som tok opp dette temaet på eget initiativ.  Da temaet ble presentert, var deltakerne 

ganske enige om at en tilbaketrekking fra venner og klassekamerater skyldes at Per eller Mari 

selv ønsket dette.  De som nevner noen årsak til denne tilbaketrekkingen mener at Per eller 

Mari har behov for å være alene for å tenke, tenke på den som er død eller tenke på vonde 

ting.  En deltaker tror også at Per ikke ønsker at andre skal være rundt han fordi han ikke vil at 

noen skal se at han gråter.  En annen gutt tror at tilbaketrekkingen kan skyldes at Per kanskje 

ikke har det så bra hjemme, eller på skolen, fordi savnet etter pappaen er så stort.  En deltaker 

er inne på at tilbaketrekkingen kanskje ikke er så frivillig, men et resultat av at Mari har støtt 

fra seg sine klassekamerater på grunn av sin uvanlige oppførsel som følge av sorgen: 

Jeg kan tro at, om hun velger å gå alene, så velger hun jo det.  Men det kan jo komme av at 

hun føler seg ensom, og at hun føler kanskje at ingen vil leke med henne, men samtidig så vil 

folk leke med henne, men de orker bare ikke å spørre fordi de tror at hun skal begynne å 

skrike. 
 

Noen av deltakerne uttrykte bekymring for at en i utgangspunktet frivillig tilbaketrekking som 

følge av sorg kunne føre til at Per eller Mari til slutt ikke fikk noen å leke med når ønsket om 

å delta i leken kom tilbake: 

For hvis han endelig en dag har lyst til å være med, så er jo du, hvis du er vandt til at han sier 

nei, så spør du jo ikke.  Spør de ikke.  Så da, det hadde vært veldig dårlig, egentlig.  
 

De to siste sitatene viser også at noen av deltakerne klarer å fornemme gjensidigheten i 



22 
 

reaksjonene mellom den som er i sorg og de andre elevene i klassen. 

Mange av deltakerne trodde at sorgen ville medføre en form for apati.   De så for seg 

at Per eller Mari ikke bare trakk seg unna klassekameratene, men at de rett og slett ikke lenger 

hadde lyst til å ta del i noe som helst.  En jente beskriver hvordan Mari nå bare sitter og gjør 

ingenting: 

Jeg tror kanskje hun har blitt forandret, hun kanskje ikke er så glad lenger og hvis hun var 

livlig og gjorde mye, og nå er hun bare ikke så lyst, ikke så lyst til ting og hun liker ikke å 

gjøre ting og hun bare sitter der og litt bare, ikke gjøre noe.  
 

En deltaker tror den samme tiltaksløsheten gjør at Per søker søvnen: 

Kanskje han ikke gjør noe i skolen, bare sitter der.  Kanskje han bare, når han kommer hjem 

gjør ikke noe, bare ligger, legger seg ned og vil sove, vil slappe av.   

 

En annen gutt kommer med en svært innsiktsfull forklaring på hvorfor han tror Per ønsker å 

sove: 

Kan jo hende at han bare vil, ikke vil oppleve mere av dagen.  At han bare vil gå til sengs og 

få dagen overstått. 
 

 Forandringer i hverdagen.  I intervjuene ble deltakerne fortalt at det var mye som var 

forandret i hverdagen til Per eller Mari.  De fikk presentert et eksempel på en slik forandring i 

form av enten et bilde av Per som nå forsøkte å klippe plenen, noe pappaen gjorde tidligere, 

eller Mari som nå lagde sin egen frokost, noe mammaen gjorde tidligere.  Deltakerne ble spurt 

om hvilke andre forandringer de så for seg at kunne ha skjedd i hverdagen til Per eller Mari.  

Det viste seg at det var et tydelig skille mellom hva guttene og hva jentene fokuserte på.  

Guttene la stor vekt på at Per nå måtte overta fars oppgaver i huset og på den måten ville han 

nå ta mer ansvar enn tidligere.  En deltaker mente at Per gjorde fars oppgaver fordi de minnet 

han om faren, mens en annen trodde Per gjorde disse oppgavene fordi han hadde et ønske om 

å ordne opp i alt hjemme.  Jentene var ikke så opptatt av de praktiske oppgavene.  Det var 

bare en av de som nevnte at Mari kunne komme til å gjøre mer hjemme, men hun så ikke 

dette som en plikt.  Hun mente at Mari ville komme til å ”prøve så godt hun kan å hjelpe til”.  

Det var også en jente som påpekte at Maris far nå måtte overta mors oppgaver.   

For jentene var det derimot mer fokus på at Mari nå hadde mistet den kjærlige 

relasjonen med moren.  Alle jentene snakket om hvordan Mari ikke lenger får oppleve kos og 

klemmer fra mammaen sin.  Tre av jentene knyttet dette til vekking og leggingssituasjoner, 

mens den siste snakket om hvordan Mari ikke lenger blir møtt med ”klemmer og sånn” når 

moren kommer hjem fra jobben.  Et av bildene som blir vist til jentene viser at Mari tegner 

seg selv med grønne flekker over hele seg.  Deltakerne ble spurt om hvorfor de trodde at Mari 
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følte det som om hun hadde slike grønne flekker.  En jente trodde at det var et bilde på 

hvordan Mari nå opplevde å få mindre kjærlighet enn før: 

Jeg tror kanskje hun mener at hun har fått mange, mange hull, da, som må fylles med 

kjærlighet fra mammaen sin.  Og de hullene er veldig vanskelige å fylle når du ikke har en 

mamma.  Og du har mista henne, da.   

 

Senere i intervjuet snakker den samme jenta om hvordan dette tapet av kjærlighet kan føre til 

at Mari får problemer med å innlede eller opprettholde kjærlige relasjoner med andre: 

Jeg tror kanskje at, jeg tror hun har veldig vanskelig for å, for å bli glad i andre, da.  Hvis du 

for eksempel har en venninne som har en mamma som du pleier å være god venn med, da.  

Jeg tror det er vanskelig å binde seg til folk og vise kjærlighet når du føler at du ikke har så 

mye fra mammaen din.  

 

Noen av guttene snakket også om fraværet av pappaen til Per i hverdagen, men de snakket 

ikke så direkte om det følelsesmessige fraværet.  De snakket om hvordan Per hadde mistet en 

lekekamerat, en som kan hjelpe til med lekser og at Per fikk en mindre å snakke med.  Det 

følelsesmessige tapet og savnet var mer indirekte kommunisert: 

D: Han har jo en mindre å snakke til på en måte, da.  Også må han jo gjøre mye mer enn det 

andre gjør.  Som faren hans gjorde, egentlig. 

I: Mm. 

D: Og når han sitter og spiser så er det liksom en stol som ikke blir brukt, aldri brukt.  

Mer følsom.  Deltakerne ble fortalt at den som er i sorg har veldig mange sterke 

følelser.  Det er flere av deltakerne som snakker om hvordan ulike forsterkede følelser 

påvirker samhandlingen med jevnaldrende.  En deltaker mener at sorgen kan gi kortere lunte: 

At når andre er slem mot han, er litt sånn slem, ikke oppfører seg ordentlig, erter han, så blir 

han enda mere hissig enn det han var før.  Før så klarte han kanskje bare å "Glem det", men 

nå blir han sint og sur og, kanskje flyr etter dem. 
 

Det er kanskje påfallende at en gutt snakker om at Per sikkert ville løpt etter sine plageånder i 

en fysisk konfrontasjon, mens en jente snakker om at Mari tar ting mer inn over seg og blir 

lettere såret: 

At hvis andre for eksempel gjør noe slemt med henne så kan hun bli veldig lett såret, hvert fall 

hvis de snakker om, snakker om moren hennes på en slem måte.  Kan jeg tro at hun kan bli litt 

veldig såra litt fort. 
 

Jentene snakket også om at sorgen ville føre til forsterket sinne, men de nevnte ikke at den 

ville bli rettet mot andre.  Sinnet kunne likevel, i følge en deltaker, lett ta overhånd og 

eskalere til raseri: 

Om det skjer noe, noe som hun ikke får lov til, eller blir veldig sint for, da kommer hun til å 

bli bare helt ute av seg og fullstendig forbanna, for å si det sånn. 
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Ikke alle syntes det nødvendigvis var en negativ ting at sorgen gjorde Per eller Mari mer 

følsom.  En deltaker så for seg at denne følsomheten ville øke Pers evne til å vise omsorg for 

de rundt seg: 

Han blir jo veldig mye mere følsom, da.  Så hvis han, hvis andre skader seg, så kan det hende 

at han hjelper dem, og at han viser veldig mye omsorg til dem. 

 

 Engstelser.  I intervjuet ble deltakerne spurt om hvilke følelser de trodde at sorgen 

ville føre til.  Etter at de hadde fått muligheten til å bringe opp egne forslag, ble de spurt 

direkte om de trodde at sorgen kunne medføre noen spesifikke følelser.  På spørsmål om de 

trodde sorgen kunne føre til at klassekameraten ble redd, nevnte alle jentene i undersøkelsen 

at de trodde Mari var bekymret for andre familiemedlemmer.  Tre av jentene trodde at det å 

miste den ene forelderen kunne gjøre at Mari ble redd for også å miste pappaen sin eller andre 

hun kjenner.  Den siste jenta trodde Maris bekymringer for familiemedlemmene var knyttet til 

deres evne til å takle sorgen ved at hun kanskje var ”litt redd for de rundt seg, at dem ikke 

klarer å leve uten mamma'n sin.”  Da hun senere ble spurt om hun trodde Mari kunne få 

dårlig samvittighet, trodde hun at Mari kanskje hadde dårlig samvittighet fordi hun ikke tok 

seg nok av mulige søsken, men heller tenkte mer på seg selv.  Det var flere andre deltakere 

som også snakket om en form for mulig selvbebreidelse i sorgen da de ble spurt om sorgen 

kunne medbringe dårlig samvittighet.  Noen trodde at Per kanskje hadde en oppfattning av at 

han hadde gjort noe som forårsaket eller forverret farens sykdom og at han var plaget med 

dårlig samvittighet for det.  En deltaker så for seg at Mari kanskje kunne bli sint fordi hun 

trodde at det var mer hun kunne ha gjort for å ha forhindret morens død: 

 Jeg tror hun blir sint fordi hun føler det kanskje at hun kunne gjort mer.  At hun bare satt der 

og så på at mammaen døde, liksom.  At hun kunne prøvd å få gjort mer og, få vist, prøvd å 

hjelpe de med å få henne frisk.  Jeg tror hun kanskje, hun er veldig lei seg og sint.  Hun er så 

sint at hun bare må få ut, uten å gråte på en måte, da.  Hun er sint for at, ja, at hun kunne ha 

gjort mer. 

 

I følge en av deltakerne var det mulig at tapet av en forelder kunne medføre en generell frykt 

for å miste mer.  Dette mente hun at kunne ha en hemmende effekt på Maris sosiale liv: 

Jeg trur at, jeg tror kanskje at, hvis det hadde vært meg, tror jeg at jeg hadde hatt vanskelig 

for å uttrykke meg og gjøre ting jeg hadde lyst til da, for da føler jeg at jeg har, jeg vil ikke 

miste flere ting.  Hvis jeg gjør ting så kan jeg miste, da miste fler ting. 

 
En annen deltaker trodde også at sorgen kunne påvirke Pers sosiale liv ved at ”han blir vel 

mer forsiktig”.   

 Sorgens varighet.  Det var store forskjeller i hvor lenge deltakerne trodde at Per eller 

Mari ville være i sorg.  Noen deltakere trodde at sorgen ville vare i noen uker eller kanskje 
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noen måneder.  Blant disse var det bare to som hadde en oppfattning av at sorgen da var over: 

Det burde vare kanskje en uke eller en måned, så går det over. 

De andre så for seg at sorgen ikke ble helt borte etter så kort tid, men at Per eller Mari da ville 

begynne å fungere mer normalt igjen: 

Det kan nok ta en stund før det går over.  Det er moren hennes så kommer jo aldri til å 

forsvinne, men før hun begynner å roe seg kan vel, tja, hvor lenge kan ta til hun glemmer det, 

noen uker eller noe sånt.  I hvert fall. 
 

En uke... eller to.  Også gikk det kanskje tre uker så var hun helt vanlig, også begynte det på 

igjen at hun ble veldig lei seg, da. 

 

Den vanligste forståelsen var at sorgen ville vare minst ett år, men at den ville bli borte etter 

hvert.  Noen mente derimot at sorgen ville være en del av Per eller Mari resten av livet, eller 

”Evig og for alltid”: 

Sannsynlig...  Asså, ganske mange år, for det at man klarer jo ikke å glemme sånt, det klarer 

man ikke.  Sannsynligvis hele livet, for det at hun kommer til å tenke på det hver gang, for 

eksempel, hun ser et bilde av moren sin da tenker hun på at hun skulle gjerne vært her.  For 

eksempel når hun skal gifte seg, er det alltid en som mangler og det er moren hennes. 

 

Omtrent halvparten av deltakerne så for seg at sorgen hadde en begrenset varighet, og når den 

var over ville alt bli helt fint og normalt igjen: 

Da tror jeg det vil gå ganske fint.  At han har, at han har det ganske bra da.  At han har gått 

over sorgen, at han takler det, er vandt til at faren ikke er der.  Ja.  Tror det vil gå ganske fint. 

Egentlig, så tror jeg det.  Det tror jeg. 

 

Noen av de som mente at sorgen ville gå over så likevel for seg at ikke alt ville bli helt som 

før: 

Da tror jeg hun vil bli normal igjen, men hun vil aldri, aldri bli helt sånn som før, fordi hun 

vil nok alltid ha et hull i hjertet. 
 

Selv om deltakerne befant seg i en kunstig situasjon og snakket om en oppdiktet 

klassekamerat, var det flere av dem som klarte å se for seg hvordan tapet ville påvirke 

fremtiden.  De snakket om de opplevelsene som klassekameraten i sorg aldri ville få erfare 

med den som var død: 

Eh, fordi det hullet var liksom pappaen, i hjertet hans, på en måte.  Så da mista han en del av 

han.  Det han skulle få oppleve. 

 

Hun får jo aldri sett henne igjen, da.  Får jo aldri snakket med henne.  Spurt hun hvis det er 

noe hun lurer på.  Hun får jo aldri gitt henne, sånn, hvis hun pleide å få kos når hun skulle 

legge seg og sånt.  Hun får jo aldri fått det igjen av moren sin. 

 

Atte for eksempel hvis faren hans tulla veldig mye, da.  Så døde'n, så er det ingen som tuller 

med han lenger, ikke sant? 
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Deltakernes tanker om hvordan de bør forholde seg til en klassekamerat i sorg 

Deltakerne snakket om sin egen rolle i den hypotetiske situasjonen gjennom hele intervjuet.  

Deres betraktninger om hva de burde eller ikke burde gjøre er både hentet fra svarene de ga 

fra intervjuguiden og deres tanker om handlingene i ordsalaten.  Når uttalelser basert på en 

handling i ordsalaten blir presentert som resultater, vil disse sitatene alltid inkludere 

deltakerens opplesing av handlingen i hermetegn.  Dette blir gjort for å presisere at deltakeren 

uttaler seg på bakgrunn av en introdusert handling.  Deltakerne snakket noen ganger om hva 

de trodde de selv ville gjort, og andre ganger om hva de selv eller andre klassekamerater 

burde gjøre.  Resultatene blir presentert ut i fra en tanke om at begge formuleringer uttrykker 

deltakerens tanker om hvordan de bør forholde seg til en klassekamerat i sorg.   Grunnen til 

det er muligheten for at deltakerne ble påvirket av den gitte intervjusituasjonen til å fremstille 

sosialt ønskelige tanker om hva de selv trodde de ville gjort dersom de hadde en 

klassekamerat i sorg. 

Flytte tankefokus.  Som tidligere presentert, trodde deltakerne at sorgen ville bli borte 

eller bli lettere å leve med dersom man forsøkte å glemme den.  I forlengelsen av denne 

forståelsen mener deltakerne at noe av det beste de kan gjøre for en klassekamerat i sorg er å 

hjelpe ham eller henne til å flytte tankefokuset bort fra tapet.  De ser ofte for seg at dette skjer 

gjennom lek og moro: 

”Gi Per råd om hvordan han kan få det bedre.”  (…)  Å gi han råd det hadde vært lurt, fordi 

hvis de gir han litt råd om å leke med andre, så hadde det vært lurt.  Gi råd.  "Du, hør, Per, 

hør her.  Dette er et råd.  Hvis du leker med mange andre mennesker, folk, elever, så, hvis du 

har det gøy da, så kanskje du glemmer det der med faren din litt." 

 

Jeg kunne, at jeg kunne jo ikke skaffet en ny mor, det ville jo vært umulig, men jeg ville 

kanskje hjulpet henne og vært sammen med henne i friminuttene, lekt med henne, prøvd å få 

henne over på andre tanker.   Fordi at når du leker og sånn, så kommer hun på andre tanker 

og da tenker hun helt annerledes og da blir hun glad igjen. 

 

Det var også viktig for flere av deltakerne at de som lekte med barnet i sorg unnlot å si noe 

som ville minne om sorgen, for da kom tankene, gråten og tristheten tilbake: 

At ikke minne han på så mye om faren sin, fordi da kan hende at han bare begynner å gråte 

og ikke tenker på noe annet, at han bare gråter og er lei seg. 

 

Dersom Per eller Mari ble minnet om tapet, ville leken miste sin evne til å fungere som en 

distraksjon: 

Hvis dem bare leker vanlig, hvis hun ikke minner henne på "Går det bra når mamma'n din er 

død?" og sånt, for da begynner hun å tenke på det.  Da vil hun kanskje ikke leke. 
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 Snakke om.  I forlengelsen av ønsket om å hjelpe klassekameraten til å flytte 

tankefokuset bort fra sorgen, er det noen av deltakerne som tenker at de aldri bør snakke om 

den som er død med den som er i sorg fordi det bringer opp vonde følelser.  Men de fleste 

uttrykker at det må være opp til den som er i sorg om vedkomne ønsker å snakke om det eller 

ikke.  De mener at klassekameratene burde respektere den sørgendes ønske og bare snakke 

om den som er død dersom samtaleemnet blir initiert av barnet i sorg.  Dette betyr imidlertid 

ikke at alle deltakerne tenkte at de rundt skulle overse alle aspekter av sorgen inntil den som 

var i sorg selv tok initiativ til å fokusere på den.  Flere av deltakerne trodde at det å spørre om 

hvordan det går ville være en fin ting fordi man da viser at man bryr seg:  

”Spørre Mari om hvordan det går.”  Det tror jeg er, det er en smart ting å gjøre.  Det er jo, 

det er noe av det viktigste tror jeg, for hvis du bare later som at ingenting har skjedd og du 

ser at hun er lei seg nesten hver dag, tror jeg det er smart å gå bort til henne og spørre henne 

om hva som egentlig foregår.  Så det er nok en god ting. 

 

”Spørre om hvordan det går.”  Det er en god ting.  Det kunne du gjort.  For det hvis han blir 

gåendes aleine hele tida, uten at noen spør han, da blir det liksom sånn "Ja, ja.  Ingen bryr 

seg". 

 

Noen av deltakerne mente også at sorgen kanskje ville bli lettere å leve med dersom man 

snakker med vennene sine om det som er vanskelig: 

Jeg kunne liksom snakket om det, så hadde jeg liksom prøvd og gjort noe for han, så han har 

det bedre.  

 

”Oppfordre Mari til å snakke om det som er vanskelig.”  Det syns jeg er fin ting å få fortelle, 

få henne til å fortelle om det.  Så kanskje hun får det littegrann lettere, at det blir lettere for 

henne å leve, å leve, ja, livet lett.  

 

Selv om noen av deltakerne tenkte at det ville være fint å snakke om sorgen, var det andre 

som var litt bekymret for at det ville bli vanskelig å vite hva man kunne si til en klassekamerat 

i sorg.  De trodde at klassekameratene kanskje ville være redde for å si noe som ville gjøre 

vondt verre: 

Det kan kanskje være at de er litt redde for at de skal si noe feil, sånn at hun skal bli mere lei 

seg, at de bare skal ødelegge.  

 

De vet jo ikke hva de skal si til en person som har mista moren sin, det kan være litt vanskelig. 

 

Da deltakerne ble spurt om hva hele klassen sammen kunne gjøre for å gjøre skolehverdagen 

lettere for en klassekamerat i sorg, var flere av de opptatt av at klassekameratene ikke måtte 

spørre den som var i sorg så mange spørsmål om sorgen: 

Ikke spørre henne om, ikke no'n spørrekonkurranse hvor hun, sånn for å spørre hele tiden 

"Åssen skjedde det?", "Åssen så hun ut når man døde?", "Åssen var det i begravelse?" og alt 
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sånn.  Ikke spørre om så mye, men bare være, at jeg bare er normal, da, og ikke spør om så 

mye, ikke ha så mange spørsmål. 

 

De skulle prøve å være ekstra følsomme og kanskje ikke nevne moren hennes sånn forferdelig 

mye, bare lissom kan lissom spørre hvordan det går, men lissom ikke helt sånn, lissom ikke 

helt direkte om moren hennes hele tiden.  Prøve å ikke nevne henne så mye.  Så hun skulle få 

litt annet å tenke på. 

 

Det var ikke bare selve sorgen eller den som var død som kunne være problematisk å snakke 

om.  Mange av deltakerne mente at det ville være dumt å dele sine egne problemer med en 

som hadde det vanskelig fra før: 

”Fortell Mari om dine egne problemer.”  Det ville ikke jeg gjort etter at venninna mi hadde 

mista moren sin, da ville ikke jeg ha begynt å snakke om mine egne problemer.  Jeg ville 

venta, i hvert fall sagt det til noen andre i stede for akkurat hu'. 

 

”Fortell Mari om dine egne problemer.”  Det tror jeg er en dårlig ting, fordi tror ikke du må 

tenke på deg selv når, når en annen, for eksempel, jeg har hatt problemer hjemme, for 

eksempel hvis mammaen og pappaen min har kranglet mye og sånn, det er jo ille det og, men 

jeg tenker, når du har mistet mammaen din så tror ikke jeg du, tror ikke jeg du må tenke på 

deg selv når en annen har det vondt, og de vet at den andre har det verre, det er noe som ikke 

kan gå over, så jeg tror ikke at fortelle om dine egne problemer akkurat da er det perfekte 

tidspunktet.  Men, jeg tror kanskje at, fortelle det senere når hun ikke er så lei seg, og du har 

tid og det er ikke så veldig dumt å fortelle det, men nå er det dumt fordi hun har det vondt.  

Tenker jeg, da. 

 

Noen mente også at det å dele egne problemer med en som var i sorg ville øke vedkomnes 

byrde:  

”Fortelle Per om dine egne problemer.”  Det ville ikke jeg gjort på grunn av da kan han få 

mer problemer, og da vil han kanskje stå og, ja, fikse de og.  

 

”Fortell Per om dine egne problemer.”  (…)  Jeg syns ikke det er så veldig bra og snakke om 

sine egne ting når man har kanskje mye større problemer med det.  Sånn at han tenker mer. 

 

Ikke alle var enige i dette.  Noen av deltakerne så det som en positiv ting å dele egne 

problemer.  Da kunne den som var i sorg vite at de hadde noe felles.  Det var også en som 

mente at man kunne finne trøst i andres vanskeligheter: 

D: ”Fortell Per om dine egne problemer.”  Det er jo lurt for da kan du... ikke der, ikke der, 

ikke der, DER.  ”Å trøste Per”, det er jo egentlig det samme. 

I: Mm.  Så du tenker at det hadde vært fint for Per å høre at du også hadde noe som du syns 

var vanskelig i livet ditt? 

D: Ja.  Det er det lureste.   

 

 Inkludere.  Som nevnt tidligere var det mange deltakere som trodde at sorgen ville 

føre til at Per eller Mari ville trekke seg unna de andre i klassen.  Da er det kanskje ikke så 
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rart at det var mange som mente at det var viktig at klassekameratene forsøkte å inkludere den 

som var i sorg: 

Men det jeg ville gjort var jeg ville spørt om han hadde lyst til å være med å leke.  Bare "Kom 

igjen, da.  Bli med!”, ikke sant.  Backa'n opp, for atte, sånn må vi liksom gjøre. 

 

”Spørre Mari om hun vil være med på ting.”  Det tror jeg er også veldig viktig.  Sånn at hun 

ikke føler seg ensom, fordi hvis hun ikke er med på noen ting og bare står der, så tror jeg hun 

ville hatt det mye, veldig, veldig vondt.  Men hvis hun er med på ting, og du spør henne om å 

være med på ting du vet hun liker, tror jeg kanskje det hadde hjelpi henne veldig.  Å komme, 

hjelpi henne gjennom det og sånn. 

 

Dersom klassekameratene inkluderte den som var i sorg, ville vedkomne føle seg støttet og 

det ville blitt lettere å være på skolen: 

 

Er jo fint å prøve å få henne med sånn at hun henger med litt og ikke går bare alene hele 

tiden, hun får litt støtte fra vennene sine. 

 

I: Tror du det er noe du kunne ha gjort for å gjøre det lettere for Per på skolen? 

D: Ja, kanskje gå bort og spørre "Hei, skal vi leke?", eller noe sånn.  Siden når man leker 

glemmer man ofte følelser. 

 

De aller fleste deltakerne mente at klassekameratene burde leke mye, kanskje til og med enda 

mer enn tidligere, sammen med den som var i sorg.  Men en deltaker så for seg at det kunne 

bli vanskeligere for Mari dersom alle plutselig skulle være mer sammen med henne enn 

tidligere: 

Hvis dem lekte med henne, så syns hun jo det blir alt for mye, så begynner hun å tenke på det 

igjen.  Det er kanskje ikke så veldig smart at lærer'n sier, "Nå må dere prøve å leke litt mer 

med Mari ute i friminuttet, da", så lekte alle med henne, og da begynte hun å tenke sånn ”Nei, 

nå tenker alle på meg fordi jeg har det litt vondt akkurat nå", det syns hun kanskje heller ikke 

er så veldig, kanskje ikke, men noen få som kan finne på no', men de som pleier å leke med 'a 

vanlig, men ikke at alle som de nesten aldri leker med bare sier "Åh, hva skal vi leke med nå 

da", sånt. 

 

Ingen av deltakerne trodde at sorgen ville påvirket vennskapen i den forstand at det hadde 

vært rart eller unormalt å leke med den som var i sorg: 

I: Så du hadde ikke syntes det vært rart å leke med en som har mistet pappa'n sin? 

D: Nei.  Det hadde ikke vært no' rart, det hadde vært helt normalt. 

 

Jeg tror ikke det er noe galt i å være sammen med henne, egentlig.  Jeg tror ikke jeg, jeg tror 

jeg bare hadde behandlet henne som vanlig venninne liksom.  

 

  Vise omtanke. Deltakerne hadde flere forslag til hvordan de burde oppføre seg mot en 

klassekamerat i sorg for å ta hensyn til vedkomne.  Mange mente at det var viktig at andre var 



30 
 

ekstra snille mot en som har mistet noen de var glad i: 

Per har mistet faren sin, så vi må være ekstra snille med han. 

 

”Si til andre at de må være snille med Mari fordi at hun ikke har en mamma.”  (...)  Å si til 

folk at de må være, at de ikke må være slemme mot henne, det er jo sånn man må være 

egentlig, men jeg tenker, du må jo være ekstra snill mot en som har mistet mammaen sin, i 

hvert fall i begynnelsesprosessen. 

 

En deltaker trodde det var fint å være ekstra grei, men hun innså at det uansett ikke ville fjerne 

sorgen: 

Hun [læreren] måtte si sånn at de ikke skulle, at de skulle være litt ekstra greie mot henne.  

Det skulle på en måte, jeg tror kanskje hun hadde sagt at, som vanlig sier [læreren] når det 

er, når noen har bursdag, sier at vi må være ekstra greie med dem, men da tror jeg vi kan si 

at det er nesten bursdagen hennes nesten hver eneste dag.  Og at den bursdagen er ikke noe 

bra, liksom.  Jeg tror ikke hun føler seg så veldig glad for å ha bursdag alle dager, selv om 

hun får mye omsorg.  Tror ikke jeg det kan rette opp noen feil lenge. 
 

Mange deltakere mente at klassekameratene burde ta hensyn til den som var i sorg ved å la 

vedkomne bestemme hva de skulle gjøre sammen: 

At de kan prøve å finne på noe som Per har lyst til, i friminuttene kanskje, eller finne på noe 

han har lyst til, finne på noe han vil gjøre i friminuttet.  Være hyggelige mot'n og gjøre ofte 

det han vil da, er noe lærer'n kunne sagt. 

 

Og at, at de kanskje tar litt hensyn til henne når de ser at hun er nedafor, og prøver å gjøre 

ting som hun liker, da.  

 

Vise forståelse.  Deltakerne var alle enige i at det var en fin ting å være forståelsesfull.  

En av deltakerne var først usikker på hva det betød, og ble enkelt forklart av det var å forstå 

hvordan en annen person har det.  Noen av deltakerne utdypet ikke nærmere hva de la i 

begrepet.  Det er dermed uvisst hva de forsto med ordsalatshandlingen ” være forståelsesfull”.  

De som forklarte hva de forsto med begrepet ”å være forståelsesfull”, snakket om å være i 

stand til å sette seg inn i den andres følelser og situasjon: 

”Være forståelsesfull.”  Det er bra.  Man må forstå følelsene og alt det der. 

 

D: "Vær forståelsesfull".  Mmm.  Er det sånn at du forstår hva hun... åssen det er med henne? 

I: Mm. 

D: Det er jo ganske bra, litt bra å være forståelsesfull da, å gjøre, at du forstår åssen det er 

hjemme hos henne, atte hun trenger mere hjelp nå, og sånn.  Så det kan jo være bra ting, å 

være det. 

 

Noen hadde også konkrete forslag til hvordan de kunne vise forståelse overfor en 

klassekamerat i sorg.  Noen mente de kunne gi råd.  En deltaker snakket om å tilføre et nytt 

perspektiv til den sørgende:  
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D: Vær forståelsesfull.  Nææ... Jo, det hadde jeg gjort. 

I: Ja.  Hvordan kan man være det, da, forståelsesfull? 

D: Man kan forstå hvordan han har det, og kanskje fortelle han noe som han ikke vet. 

 

Andre snakket om å være bevisst på den andres sorg i meningsfulle samtaler: 

D: ”Være forståelsesfull.”  Det er en, det syns jeg er en veldig fin ting.  Å kunne forstå 

hvorfor hun føler, og hvordan hun har det. 

I: Mm.  Hvordan kunne du vært det mot Mari? 

D: Høre på hva hun snakker om, litt sånn prøve å føle hvordan hun har det.  Tenke på hva 

hun må gjennomgå, og snakke med henne.  Gi henne tips.  Snakke sammen.   

 

Flere mente det ville være fint om klassekameratene fortalte den som var i sorg at de forsto 

hvordan vedkomne hadde det: 

Kanskje du sier litt, "Jeg har også en pappa, jeg vet åssen du har det.  Det er kjempevondt, 

men det går over etter hvert." 

 

D: ”Være forståelsesfull.”  Det ville jeg vært.  For det at man skal være, man skal vise 

forståelse når folk, man skal vise at man forstår at hun har det vondt. 

I: Mm.  Hvordan tror du at du kunne vist Mari det? 

D: Vi kunne vist at "Mari, jeg vet hvorfor du er lei deg, og jeg vil prøve å hjelpe deg." 

I: Mm. 

D: Og da forstår henne.   

 

Mange av deltakerne mente også at en klassekamerat i sorg ville finne trøst og hjelp i 

oppmuntrende ord om at det ville bli bedre etter hvert: 

”Trøste Per”, nesten det samme som å bry seg om han.  Å hjelpe, hjelpe og sånn.  Men jeg 

tror nok jeg hadde gjort, tror nok jeg hadde trøsta'n med å sagt at det vil bli bedre og at han, 

at det, han kommer nok til å takle det snart.  

 

”Si til Mari at det vil bli bedre.”  Det kunne jo vært fint for det at hun kunne jo, kunne takla 

det, det kunne jo blitt bedre for henne hvis en venn sa det til henne.  "Det vil bli bedre". 

 

En deltaker mente at slike oppmuntringer ville hjelpe på tross av at hun så det som en hvit 

løgn: 

”Trøste Mari.”  Det ville jeg gjort fordi at hun trenger trøst og da trenger hun noen som kan 

være ved henne og si at ”Det kommer til å gå bra, jeg bare vet det”.  Men at, det kommer jo 

egentlig ikke til å gå bra, men det, sier jo det sånn at hun kan faktisk prøve å få det bedre. 
 

Det var ingen deltakere som sa noe om at de burde la være å fortelle sin klassekamerat i sorg 

at de forsto hvordan vedkomne hadde det, men en deltaker uttrykte at han selv var klar over at 

han ikke hadde noen forutsetning for å forstå hvordan Per hadde det inni seg: 

Åssen Per føler det inni seg er veldig vanskelig å si, for jeg har ikke mista noen som er så 

nære meg. 
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En deltaker var inne på tanken om at det kanskje kunne bli litt belastende om han skulle trøste 

Per hver gang han var lei seg: 

”Trøste Per.”  Ja, av og til.  Tror det hadde blitt litt mye trøsting hvis jeg skulle gjort det hver 

dag. 
 

 Normal eller snillere væremåte.  Det var noen deltakere som var opptatt av at det er 

viktig å være seg selv i møte med en klassekamerat i sorg: 

Prøv bare å være så vanlig som mulig dere andre som ikke pleier å leke med henne.  Lek med 

det dere pleier å leke med.  Kanskje dere som pleier å leke med Mari, bare gjør vanlige ting, 

og ikke spør om så mye "Åssen syns du det gikk når mamma'n din døde?  Tenker du mye?", og 

sånt. 

 

De tenkte at det ville føles ubekvemt for en klassekamerat i sorg dersom de rundt plutselig 

oppførte seg annerledes på grunn av tapet: 

”Oppfør deg som før mot Mari.”  Det tror jeg også er smart.  Fordi hvis du 

forskjellsbehandler så er det jo ikke noe greit for henne, fordi da føler hun seg rar fordi det er 

folk som gjør andre ting mot henne som de ikke pleier å gjøre, og jeg tror hun blir, jeg tror 

hvis du gjør noe spesielt mot henne, men det er jo greit å være snill, være litt ekstra snill, men 

du må ikke, bare oppfør deg som deg selv, liksom, så tror jeg ikke det er noe galt i det. 

 

Hvis alle bare begynner å leke med henne, så føler hun kanskje at 'nå leker alle med meg bare 

fordi at mamma er død', sånn at da tenker hun på det, at alle leker med henne hele tiden. 
 
Andre deltakere tenkte at det ikke var tilstrekkelig å oppføre seg som de hadde gjort før tapet.  

Flere mente at de burde være litt snillere enn før: 

”Oppfør deg som før mot Per.”  Ja.  Det kan være lurt, men jeg hadde vært snillere. 

 

”Oppfør deg som før mot Per.”  Det ville jeg gjort, kanskje bare litt snillere enn før for å få 

han bygd opp.  Men jeg syns det var en fin ting. 

 

En deltaker mente at man burde bry seg litt ekstra om en klassekamerat i sorg ved å vise mer 

omsorg enn tidligere: 

 

”Oppfør deg som før mot Mari.”  Tja.  Ja, du kan jo, det er jo litt dumt hvis du oppfører deg 

helt som før da, for du burde jo vise kanskje litt mer omsorg for Mari enn det du gjorde før.  

For å vise at du bryr deg ekstra, nå som hun har mistet moren sin. 

 

En annen deltaker mente at klassekameratene til en i sorg burde gå litt inn i seg selv og tenke 

etter hvordan de hadde oppført seg mot denne personen før tapet.  Dersom de hadde vært 

greie kunne de fortsette som før, men dersom de hadde vært slemme måtte de forandre seg: 

Det her er liksom sånn som du må tenke etter med deg selv at, du må tenke etter, "har jeg 

vært snill mot Per?"  Og hvis du har det, da kunne du si, "Ja", da er det en bra ting å gjøre.  

Men har jeg vært slem mot Per?  "Ja, det har jeg."  Ja vel, da må jeg forandre meg.  Det er 

ikke noe hyggelig å være slem mot Per. 
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Utestenging.  Deltakerne ble spurt om de trodde at den som var i sorg gikk alene på 

skolen fordi de andre barna ikke hadde så lyst til å leke med vedkomne.  De aller fleste trodde 

ikke at det var tilfelle.  De trodde at de andre barna gjerne ville leke med den som var i sorg, 

men at det var den sørgende som ikke ville være med: 

Det er liksom sånn at han har noen å leke med, men han har bare ikke lyst akkurat da. 

 

En deltaker sa hun ville synes det hadde vært rart om klassekamerater plutselig ikke ville leke 

med den som var i sorg: 

Det hadde vært ganske rart hvis de hadde forskjellsbehandla henne.  Og de hadde behandla 

henne annerledes enn det de gjorde før bare fordi hun har mista mammaen sin.  De ikke vil 

leke med henne fordi hun er så grinete og sånn, det tror jeg hadde vært veldig rart hvis de 

hadde gjort det.  Jeg, jeg tror kanskje hun går aleine fordi hun vil, men jeg tror kanskje det er 

mange som sier, spør om de skal leke sammen med henne og gjøre ting sammen, og hun har 

lyst til å være alene. 
 

En deltaker tenkte at det kanskje var sånn at den som var i sorg trodde at de andre ikke hadde 

lyst til å leke med en som gråter hele tiden: 

Kanskje Mari tenker sånn, 'kanskje ikke de har lyst til å leke med meg fordi jeg gråter, at jeg 

gråter fordi jeg har ikke så, at det ikke er helt vanlig hjemme’, og de tror at hun gråter fordi 

hu' ikke gråter for noe og bare er sånn pysete på en måte da, bare begynner å gråte med en 

gang.  De da ikke vil, kanskje hun da tror at de ikke vil være så veldig mye samme henne. 

 

To av deltakerne trodde at det kunne være sånn at de andre barna ikke hadde så lyst til å leke 

med den som var i sorg.  En av deltakerne tenkte at klassekameratene kanskje syntes det 

kunne bli kjedelig å være sammen med en som ikke ville være med på så mye: 

Det kan jo være at de ikke vil leke med han på grunn av han vil ikke gjøre så mye lenger. 
 

Den andre deltakeren trodde at klassekameratene kanskje ville føle at det var rart å leke med 

den som var i sorg fordi vedkomne var annerledes: 

Fordi at, asså, de føler at hun er, på en måte, en outsider, da.  Hun har mista moren sin, og, 

vi andre har jo ikke det, og…  Det føles litt rart. 

 

En av de deltakerne som var overbevist om at Per ikke gikk alene fordi de andre barna ikke 

hadde så lyst til å leke med ham, hadde tidligere i intervjuet uttrykket at han selv kanskje ikke 

hadde orket å leke så mye med Per dersom han trakk seg mye unna eller var ofte sint: 

Hvis han hadde vært litt sånn, har lyst til å være mye mer alene, litt sint, og veldig ofte, ja.  

Da hadde jeg ikke orka og lekt med han så veldig, veldig mye.  Men noen ganger hadde jeg 

nok sikkert gjort det, men ikke hele tiden. 

 

 Mobbing.  Alle deltakerne var enige i at ordsalatshandlingen ’mobbe Per eller Mari 

fordi han eller hun er litt rar’ var en svært dum ting å gjøre.  De var alle overbevist om at de 
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selv aldri ville ha mobbet en klassekamerat i sorg.  Men da de oppfølgende ble spurt om de 

trodde at noen kunne ha gjort det, var det bare en av deltakerne som ikke trodde at andre 

kunne komme til å mobbe den som var i sorg.  Mange mente at det måtte være noen veldig 

slemme barn som kunne få seg til å mobbe noen i sorg.  En deltaker trodde det kunne være 

manglende forståelse som førte til at noen mobbet en klassekamerat i sorg: 

De som er veldig slemme tror jeg ville gjort det, ja.   Men jeg tror det hadde vært vanskelig 

for folk å forstå henne på en god måte, hvis de er sånn.  Jeg tror jeg hadde forstått henne 

bedre enn de som gjør sånt, da. 

 

En deltaker var overbevist om at hun ville gripe inn i situasjonen dersom en klassekamerat i 

sorg ble mobbet: 

Ja, det kunne noen fullt ha gjort, men jeg ville bare ikke latt det skje, så jeg ville gått bort til 

dem og sagt at "Det her gjør dere ikke.  Så dumme er dere ikke." 

 

En deltaker beskrev hvordan hun trodde at mobbingen kunne foregå ved at andre stadig 

påpekte Maris sårbarhet: 

Kanskje noen kunne ha "Hvorfor gråter du hele tiden?", og "Hvorfor løper du bare ut av 

klasserommet?", og...  Hvis dem hadde sagt det hver dag i lengre tid, da kanskje Mari hadde 

følt det sånn, å bli mobba fordi jeg viser, 'nå blir jeg mobba fordi jeg viser følelsene mine’.  

 

En deltaker sa tidlig i intervjuet at han trodde Per ville komme til å bli ertet på skolen fordi 

pappaen hans døde av kreft: 

D: Blir sikkert erta på skolen. 

I: Tror du det? 

D: Ja. 

I: Hva tror du de erter han for, tror du? 

D: At pappaen hans døde av kreft. 

 

Deltakernes tanker om sorg og sorgreaksjoner på skolen 

Reaksjoner på urasjonell adferd.  Barn i sorg kan noen ganger reagere svært 

urasjonelt på andre barns tilnærmelser.  Deltakerne ble spurt om hvordan de trodde de ville 

reagere dersom Per eller Mari hadde begynt å skrike og kjefte på dem hvis de hadde spurt om 

å få låne en blyant.  Deltakerne hadde ulike oppfattninger av hvordan de ville reagert, noen 

ville godtatt urasjonell adferd, noen ville oversett den og andre ville ha valgt å konfrontere en 

urasjonell adferd.  Noen av deltakerne som trodde de ville godtatt adferden begrunnet det med 

at de hadde forståelse for at Per eller Mari ikke hadde det så bra: 

Jeg hadde reagert, kanskje litt mer sånn atte, han trengte ikke å skrike, men jeg skjønner at 

han har det litt ubehagelig hjemme, og at han ikke føler seg så bra, og da kan man jo begynne 

å bli litt sånn sur, litt gretten.  Så jeg hadde liksom synes han trengte ikke kanskje å skrike 

akkurat, kanskje jeg hadde tenkt det akkurat i det øyeblikket, men jeg hadde hvert fall skjønt 



 

 35 
 

at han har det ikke bra hjemme, og jeg takler at han, liksom at han blir litt sånn sur og 

gretten. 

 

Jeg tror jeg hadde blitt litt overrasket.  Hvis hun var en veldig rolig, snill person og hun 

plutselig begynner å skrike, men hvis jeg visste, liksom, situasjonen sånn punkt og prikke til 

siste slutt liksom, så tror jeg jeg, tror ikke jeg hadde vært så, tror ikke jeg hadde blitt så sint 

egentlig.  Fordi jeg vet jo hvordan hun har det og, du har jo nesten lyst til å skrike hele tiden 

bare for å få ut all sinne og alt sorgen og, prøve å skrike vekk alt.  Og prøve å, ja, bare være 

ekkel, hvis det er det som hjelper tror jeg, ja, jeg hadde nok reagert littegrann, jeg hadde 

reagert mye.  Jeg hadde ikke blitt sånn sint på en måte, da.  Det tror jeg jeg ikke hadde blitt. 

 

En deltaker ville godtatt oppførselen fordi hun ikke ville laget noe oppstyr for Mari: 

 

Hvis jeg visste at moren hennes var død, så kanskje jeg tenkte sånn, 'okey, det her bryr jeg 

meg ikke noe om, jeg sier det ikke til lærer'n eller noe'.  For det hvis hun tenker på, hvis jeg 

bare tenkte det her da, hvis hun tenker på mamma'n sin så er det ikke så lurt å gjøre, si sånn 

til lærer'n så hu', de begynner å snakke og sånn.  Bare la det være, at hun var sint, hvis det 

var det, da.  Man har sikkert lett for å bli sint når, for å bli sint, eller få sånne reaksjoner når 

det ikke er helt vanlig. 

 

Noen deltakere trodde de ville forsøkt å overse adferden: 

Hvordan jeg hadde reagert?  Det veit jeg ikke, men jeg vet at det hadde ikke vært noe 

hyggelig.  Men bare for å liksom la han være så hadde jeg nok prøvd å disse det.  Liksom latt 

det være.  Ikke ta det inn over meg. 

 

Da hadde jeg egentlig bare snudd meg og spørt en annen. 

 

Andre deltakere ville valgt å konfrontere klassekameraten med den urasjonelle adferden.  To 

av deltakerne ville da forsøkt å gjøre dette på en forståelsesfull og omsorgsfull måte: 

Jeg hadde kanskje blitt litt sånn sjokka av det først, hvis det hun liksom aldri hadde gjort det 

før.  Men så hadde jeg kanskje litt sånn spurt litt "Okey, hva kommer detta av?"  Så hadde jeg 

vel begynt å spørre henne, og prøvd å roe henne littegrann ned.  For da, hvis hun var sånn så 

ville jeg snakka med a om det.  Så ville sannsynligvis hu ha blitt litt sånn lei seg. 

 

D: Jeg tror jeg hadde, for det første hadde jeg blitt sannsynligvis litt forskrekket.  Men jeg 

hadde også skjønt det, og jeg hadde prøvd å få roa henne ned og sånn. 

I: Mm.  Hvordan kunne du gjort det, tror du? 

D: Jo, jeg kunne sagt "Mari, slapp av", og liksom prøvd å få henne til å roe ned og sagt at 

"Det kommer til å ordne seg og jeg kommer til å hjelpe deg". 

 

Mens andre ville vært litt mer direkte og spurt om hvorfor Per reagerte som han gjorde: 

Jeg ville, jeg ville blitt litt sint.  Jeg ville sagt ifra til lærer og spurt om hvorfor han begynner 

å skrike på meg. 

 

D: Hva jeg hadde tenkt?  Jeg hadde tenkt eh, jeg hadde spurt hvorfor han skriker og hyler 

bare for en blyant. 
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I: Mm.  Du hadde syns det vært litt rart? 

D: Ja. 

 

Da hadde jeg kanskje sagt "Ro deg ned litt.  Går det bra?  Hva er det som skjer?". 

 

En av deltakerne innrømmer at dersom den som var i sorg til stadighet hadde vist en slik 

adferd kunne det medføre at han ikke lenger ville lekt så mye med vedkomne: 

Da hadde jeg ikke så mye lekt veldig mye så veldig mye med han.  Hvis han hadde vært litt 

sånn, har lyst til å være mye mer alene, litt sint, og veldig ofte, ja.  Da hadde jeg ikke orka og 

lekt med han så veldig, veldig mye.  Men noen ganger hadde jeg nok sikkert gjort det, men 

ikke hele tiden. 

 

 Faglig hjelp.  Deltakerne ble spurt om de trodde de kunne ha hjulpet sin 

klassekamerat i sorg som slet med skolearbeidet.  De fleste mente at det ville de gjort.  Det 

var flere deltakere som nevnte at de ville spurt læreren om de kunne få lov til å fungere som 

hjelpelærer for eleven i sorg.  Dette var tydeligvis en rolle som klassen var kjent med: 

Når jeg var ferdig, så kunne jeg gått bort og spørt om han trengte hjelp.  Og noen ganger så 

spør vi om vi kan få lov til å være hjelpelærere, sånn hvis [læreren], hvis det er mange som 

trenger hjelp.  Da blir vi ofte hjelpelærere. 

 

Jentene så for seg, i større grad enn guttene, at de ville tatt et personlig ansvar for å gi faglig 

hjelp til sin klassekamerat i sorg: 

Jeg tror kanskje jeg hadde prøvd og spørt lærer'n om jeg kunne hjelpe til, sånn å ha, at hun 

kunne være med meg hjem og at vi kunne lese sammen og, og jeg kunne hjelpe henne gjennom 

oppgaver og, og hvis hun sleit med det så, jeg kunne prøve å hjelpe henne i, prøve å være litt 

hjelpelærer for henne da.  Tror det hadde vært greit. 

 

Vi kunne gjort lekser sammen, og om jeg er ferdig med leksene, da, og lærer'n holdt på med 

noen andre, så kunne jeg spurt lærer'n "Kan jeg hjelpe Mari når hun rekker opp hånda?  

Fordi at jeg vet at hun har det vanskelig og da vil jeg gjerne hjelpe henne".  Og da kunne jeg 

hjelpet henne hver gang hun rakk opp hånda. 

 

Noen av deltakerne påpekte at klassekameraten i sorg kanskje ikke lenger fikk den faglige 

hjelpen de hadde behov for hjemmefra: 

 

Kunne spørt bare lærer'n hva om det om kan vi samarbeide vi to nå.  Også hvis det hadde 

vært greit, så kunne vi samarbeidet, så kunne vi gått nøye sammen, sammen da, og ikke sagt 

svara, men bare vise henne åssen man tenker på skolen igjen, da, hvist hun hadde kommet litt 

ut av skolen siden det hadde vært litt annerledes hjemme nå, og pappa'n var kanskje ikke så 

veldig, til å hjelpe med det på skolen siden han tenkte også veldig mye.  Så kanskje det var 

bedre atte de på skolen prøvde å hjelpe henne. 

 

Hvis for eksempel da, at moren hans ikke er så flink med leksene hans, og faren hans var 

veldig flink, så kan det hende at leksene, at han henger litt etter de andre i klassen sin, så jeg 

forstår veldig godt hvis han henger etter. 
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For noen av deltakerne var det akademiske mindre viktig.  De ville gjerne hjelpe, men så 

denne hjelpen mer i lys av å støtte og bry seg om sin klassekamerat i sorg gjennom å hjelpe 

denne til å flytte tankene bort fra den som var død og over på skolearbeidet: 

Tror jeg kunne vært, eller fint å bli med henne hjem en dag å så hjelpe henne sånn at hun 

slutter å, på en måte, se moren sin når hun gjør lekser, men i stedet for så ser hun venninna 

si, på en måte.  Så føler hun seg litt bedre, at det ikke er moren hennes som står i bildet hele 

tiden. 

 

”Hjelpe Per med skolearbeidet.”  Det ville jeg gjort for å få han til å tenke på litt andre ting.  

Da har han hvert fall noen fine venner som hjelper han og bryr seg. 

 

Jeg, ikke gjøre leksene hans, men kanskje få han til å fokusere mer på leksene enn pappaen.  

Få han til å tenke mer på leksa og, ikke akkurat så mye på det andre, for han må gå videre i 

livet. 

 

Flere av deltakerne trodde ikke at det var noe de kunne gjøre for å hjelpe Per med skolearbeid.   

 Anerkjenne sorgen.  Deltakerne ble spurt om de trodde det var noe hele klassen kunne 

ha gjort for å gjøre det lettere for sin klassekamerat i sorg på skolen.  Deltakerne hadde flere 

forslag til hvordan klassen kunne anerkjenne tapet og vise støtte.  En deltaker foreslo at hele 

klassen kunne kjøpe en blomsterbukett til klassekameraten.  En annen mente det kunne være 

fint å skrive et brev som hele klassen kunne underskrive.  Flere av deltakerne tenkte at det 

kunne være fint om klassen tok seg fri fra det faglige og heller fant på noe morsomt som den 

som var i sorg kunne ha lyst til å gjøre.  Det var også en deltaker som foreslo at klassen kunne 

synge yndlingssangen til medeleven i sorg, men da var det viktig at dette ikke var en trist 

sang: 

Kanskje hun hadde en yndlingssang som dem sang på skolen, som hun kanskje kunne, som 

dem kanskje kunne synge, en glad sang, eller no' sånt, så hun ble glad, så hun ikke tenkte på 

det.  Kanskje ikke så lurt å ta en sånn sang som går litt sånn stille, som er litt trist når man 

synger den, for hvis de gjør det så begynner hun sikkert bare å tenke med det med en gang, så 

går det ikke over kanskje.  Det går ikke over med det første hvert fall, når, hvis dem synger en 

sang om det, så begynner dem å tenke sånn 'Mamma du har...", at hun er død nå, da. 

 

 Det var ingen av deltakerne som selv tok initiativ til å snakke om å ha en minnestund i 

klasserommet, men i noen av intervjuene falt det seg naturlig å spørre deltakerne hva de ville 

syntes om å ha en minnestund hvor man tente lys for den som var død.  Alle som ble spurt 

trodde det ville være en veldig fin ting.  De påpekte at en slik minnestund ville vise den som 

var i sorg at klassen brydde seg om vedkomne og at de ønsket å hjelpe: 

Det tror jeg Mari ville satt veldig godt pris på hvis, sånn at hun fant ut at alle i klassen 

brydde seg godt om henne.  At hun fikk vite at alle brydde seg om henne og moren hennes.  At 

alle hadde satt pris på moren hennes.  Det tror jeg Mari hadde blitt veldig glad for. 
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Nei det, det hadde gått an.  Det hadde ikke vært dumt.  Da hadde sikker Per blitt kjempeglad.  

For det viser bare at lærer'n og elevene bryr seg om hva som har skjedd med Per.  Hvert fall 

for meg, så viser det at nå bryr elevene og lærer'n seg om Per.  Nå viser de at de, de vil ikke 

bare sitte der å la Per få…  Vi skal hjelpe Per på veien.  

 

Ja, det ville vært veldig ålreit for da hadde hun sett at alle bryr seg om henne.  Og alle vil 

gjerne hjelpe henne, og da hadde det hjelpet henne. 

 

En av deltakerne trodde at en slik minnestund, gjennom aktivt å bringe frem tankene på den 

som var død, kunne fungere som en trygg ramme rundt det å gråte foran sine klassekamerater: 

I: Tror du hun ville være til stede da, når dere hadde det, eller tror du hun ville foretrekke at 

hun ikke var der? 

D: Jeg tror hun ville vært der sånn at hun fikk tenke, og da ville hun kanskje ikke vært så flau 

for å gråte foran andre fordi at da ville hun vite at alle var der på grunn av moren hennes, så 

da ville hun kanskje ikke være så redd for å gråte foran andre heller. 

 

Oppsummering av resultater 

Deltakerne snakket mye om at sorgen gjorde at klassekameraten tenkte veldig mye på tapet og 

den som var død.  Tankene ble ansett som uønskede, og klassekameraten burde forsøke å 

glemme sorgen gjennom å la seg distrahere av å leke med andre.  Mange av deltakerne trodde 

at en klassekamerat i sorg ville trekke seg unna fellesskapet og kanskje ikke ha lyst til å foreta 

seg noe som helst.  Guttene var opptatt av at sorgen medførte at klassekameraten måtte ta mer 

ansvar for praktiske gjøremål hjemme, og jentene fokuserte på tapet av en kjærlig relasjon.  

Deltakerne snakket om at klassekameraten ble mer følsom og at dette ville påvirke relasjoner.  

Sorgen kunne også medbringe bekymringer for andre familiemedlemmer eller 

selvbebreidelser.  Det var store forskjeller i deltakernes meninger om sorgens varighet. 

Alle deltakerne hadde en overbevisning om at det var noe de kunne bidra med for å 

hjelpe klassekameraten gjennom sorgen.  De var alle enige om at den beste støtten de kunne 

gi til en klassekamerat i sorg var å hjelpe vedkomne til å flytte tankefokuset bort fra sorgen og 

den som var død.  De trodde at dette kunne de oppnå gjennom å la være å snakke om noe som 

kunne bringe opp vanskelige eller vonde tanker og gjennom å leke mye med klassekameraten. 

Videre var de opptatt av at det var viktig å leke mye med den som var i sorg og å inkludere 

vedkomne så godt det lot seg gjøre dersom han eller hun trakk seg bort fra de andre barna.  

Det ble sett på som svært viktig at de andre barna respekterte den sørgendes ønsker under lek 

eller i annen interaksjon med klassekameraten i sorg.  Man måtte ikke snakke om tapet eller 

vanskelige følelser uten at dette ble initiert av klassekameraten i sorg.  Deltakerne tenkte at 

interaksjonen med klassekameraten i sorg hverken ville være unormal eller besværlig.   De 
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syntes det var viktig å vise omsorg og ta hensyn når klassekameraten foreviste tydelige 

sorgreaksjoner, men dette ble ikke ansett som noen belastning.  Klassen burde oppføre seg 

som før, eller gjerne være enda snillere, mot klassekameraten i sorg.  Deltakerne trodde at 

andre barn kunne komme til å mobbe en elev i sorg, men de selv ville ikke gjøre det. 

Deltakerne trodde de, på skolen, ville enten godtatt, oversett eller konfrontert 

urasjonell adferd fra en klassekamerat i sorg.  De fleste deltakerne ville tilby seg å hjelpe 

klassekameraten i sorg med skolearbeid.  Deltakerne mente klassen burde anerkjenne tapet og 

vise støtte til klassekameraten. 

Diskusjon 

I diskusjonsdelen blir resultatene og den benyttede metoden drøftet.  Denne delen trekker 

også frem mulige implikasjoner for fagpersoner og foreslår interessante fokus for fremtidig 

forskning. 

Unngå sorgen 

Barna i undersøkelsen hadde stort fokus på at klassekameraten i sorg sannsynligvis tenkte 

veldig mye på tapet.  De trodde disse tankene ville gjøre klassekameraten lei seg og være 

svært ødeleggende for evnen til å fokusere på noe annet.  Dette er sorgreaksjoner vi også 

finner beskrevet i gjeldende faglitteratur (Bugge & Røkholt, 2009; A. Dyregrov, 2010; Ekvik, 

2010).  Deltakerne så stort sett for seg at dette var en uønsket sorgreaksjon, som best kunne 

håndteres ved å forsøke å glemme sorgen.  Mye fokus lå på risikoene ved å tenke på tapet.  En 

toprosessmodell brukes mye av fagfolk som søker å forstå barns sorgprosess.  Denne 

modellen beskriver en nødvendig pendling mellom konfrontering og unngåelse av sorgen 

(Stroebe & Schut, 2010).  Det kan virke som om mange barn har et stort fokus på ønsket om å 

unngå vonde tanker og følelser.  De har i utgangspunktet liten tanke for at klassekameraten 

kan ha behov for å konfrontere tapet.  Det var riktignok noen som snakket om at det kunne 

være fint å snakke om minner eller å gjøre aktiviteter som brakte opp minner, men da var det 

snakk om gode tanker og følelser.  De snakket ikke om at klassekameraten kunne ha behov 

for å konfrontere vonde tanker eller følelser.  Ved direkte spørsmål var derimot alle deltakerne 

positive til aktivt å bringe frem sorgen med en minnesamling i klassen.   

Deltakerne mente de best kunne hjelpe en klassekamerat i sorg ved å tilby 

unngåelsesstøtte i form av å la være å snakke om sorgen eller å leke mye med 

klassekameraten for å flytte tankefokuset bort fra sorgen.  En slik tilnærming fra 

klassekameratene til hvordan de burde støtte en elev i sorg, kan være med å bidra til at skolen 

kan fungere som et fristed der eleven kan få slippe å forholde seg til sorgen.  Det kunne vært 
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greit om konfrontasjonen med sorgen kunne foregå i andre arenaer enn på skolen.  I teorien, 

er det en fin tanke at barn i sorg kan få muligheten til å legge bort det som er vondt og 

vanskelig mens de er på skolen, men det er ikke alle som ønsker eller klarer det.  Når lærere 

eller andre fagpersoner skal bistå en klasse der en elev er i sorg, vil de ha nytte av å finne ut 

hva slags støtte elevene i klassen ønsker å gi, og hvorvidt den er i overensstemmelse med 

ønskene til barnet i sorg.  Denne undersøkelsen viser en tilbøyelighet blant norske skolebarn 

til å foretrekke å gi unngåelsesstøtte.  

I henhold til Bronfenbrenners (1977) teorier om gjensidig innflytelse mellom nivåene i 

det økologiske systemet rundt enkeltpersoner, er det ikke unaturlig at deltakerne som tilhørte 

et skoleklassemiljø på mikronivået til en viss grad gjenspeilet makronivåets kulturelle 

holdninger og ideologier.  Deltakernes tanker om at det beste for en klassekamerat i sorg var å 

forsøke å glemme og å unngå sorgen, og at de derfor ikke burde snakke om sorgen eller om 

den som var død, kan tyde på at storsamfunnet fortsatt har en idé om at barns sorg kan ties i 

hjel.  Selv om fagkunnskapen om barns sorg har hatt en nærmest revolusjonerende utvikling 

de siste tiårene, har den muligens ikke ennå nådd ut til eller endret den generelle holdningen i 

den norske kulturen.  Det kunne vært svært interessant om fremtidig forskning kunne ta tak i 

dette og kartlagt hvilken kulturell holdning som fins i Norge angående hvordan man bør 

forholde seg til medmennesker, og kanskje barn spesielt, i sorg.  Var deltakerne i denne 

undersøkelsen hovedsakelig påvirket av en lokal eller en nasjonal kulturell holdning?  Jeg 

mistenker at man ville funnet tilsvarende tanker om at unngåelse var den beste strategien for å 

komme over sorg hos skolebarn i alle deler av det norske samfunnet.  Denne undersøkelsen 

hadde ikke noe grunnlag for å si noe om hvorvidt flerkulturelle barn i Norge har et annerledes 

utgangspunkt for å forstå og forholde seg til sorg og sorgreaksjoner.  Fremtidig forskning på 

skolebarns tanker om sorg og sorgreaksjoner bør inkludere nok deltakere med flerkulturell 

bakgrunn til å kunne si noe om dette. 

Skolebarns forståelse av sorg og sorgreaksjoner samsvarer med faglitteratur 

Etter en detaljert gjennomgang av faglitteraturen om barns sorg og vanlige sorgreaksjoner 

viser det seg at deltakernes antakelser om en klassekamerats sorg og sorgreaksjoner i stor grad 

samsvarer med hva fagfolk og barn som selv har opplevd å miste en i nærmeste familie sier 

om dette.  Deltakernes forestillinger om at klassekameratens sorg ville medføre en slags apati, 

stemmer med faglitteraturens beskrivelser av mulige sorgreaksjoner.  Det er imidlertid 

interessant å se at noen av deltakerne trodde søvnen kunne fungere som en flukt eller 

avledning fra sorgen dersom de ikke ønsket å forholde seg til den.  I sorglitteraturen omtales 

søvnen stort sett som et mulig problemområde ved at sorgen gjør så det blir vanskelig å sovne 
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og medfører vonde drømmer, og at barn i sorg dermed ofte opplever mangel på søvn med de 

konsekvenser det bringer i hverdagen (Bugge & Røkholt, 2009; A. Dyregrov, 2010).  

Deltakernes holdninger til søvn gjenspeiler muligens egne erfaringer eller observasjoner om at 

det kan være godt å forsvinne inn i drømmeverdenen hvis man er lei seg eller ønsker å unngå 

vanskelige følelser.  Disse deltakerne har kanskje aldri opplevd at vanskelige følelser kan bli 

så sterke at de forstyrrer eller hindrer søvnen.   

Mange av deltakerne mente at en klassekamerat i sorg måtte påta seg mer ansvar for 

praktiske oppgaver i hjemmet.  Forskning viser at barn som lever i en hjemmesituasjon der 

omsorgsgiverne har nedsatt kapasitet for å ivareta praktiske eller følelsesmessige behov, slik 

som gjerne er tilfellet dersom mor eller far har mistet sin livspartner, ofte tar på seg mer 

ansvar for de praktiske gjøremålene i hjemmet (Bugge & Røkholt, 2009).  Mange barn i sorg 

føler et behov for å være til nytte og påtar seg derfor neglisjerte arbeidsoppgaver (Bugge & 

Røkholt, 2009).  Spesielt jentene snakket også om hvordan relasjonelle og følelsesmessige 

endringer i hjemmet kunne skape vanskeligheter for en klassekamerat i sorg.  En av dem 

nevnte til og med mulige tilknytningsproblemer ved at det ville bli vanskeligere for 

klassekameraten å motta eller vise kjærlighet fra andre.  Fagpersoner mener at hvordan barn i 

sorg opplever omsorgssituasjonen hjemme kan gi tilknytningsproblemer til andre voksne eller 

barn dersom barna opplever at de ikke får den nærheten og omsorgen de har behov for (Bugge 

& Røkholt, 2009).   

Deltakerne trodde at sorgen ville gjøre klassekameraten mer nærtagende og følsom 

overfor andre.  Dette stemmer godt med fagpersoners forståelse.  Barn i sorg blir ofte ekstra 

sårbare overfor venner og jevnaldrende, noe som kan føre til vanskeligheter i relasjonene ved 

at de tåler mindre påkjenning før følelsene tar overhånd (Bugge & Røkholt, 2009; A. 

Dyregrov, 2010).  Deltakernes tanker om at sorgen ville føre med seg engstelser for 

familiemedlemmer, frykt for å miste andre kjære og selvbebreidelse blir også omtalt i 

faglitteraturen som vanlige sorgreaksjoner for barn (Bugge & Røkholt, 2009; Ekvik, 2010).   

Ikke uventet, var det store sprik i deltakernes tanker om hvor lenge klassekameraten 

ville være i sorg.  Noen tenkte den ville vare bare noen uker, andre så for seg at den aldri ville 

bli borte.  De fleste trodde at klassekameraten ville være i sorg i omkring ett år.  Dette er 

kortere enn fagpersoners antakelser om sorgens varighet, ca 3-5 år, men lenger enn hva jeg 

hadde forventet at deltakerne ville si på bakgrunn av sørgende barns tidligere erfaringer.  

Mange barn som har opplevd å miste noen i nærmeste familie, har uttrykt at de blir skuffet 

over at andre barn ikke forstår hvor lenge sorgen varer.  De forteller at venner og 

klassekamerater viser mye omsorg og tar hensyn i starten, men så glemmer de hva som har 
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skjedd, eller tror at sorgen er borte (Bugge & Røkholt, 2009).  Omtrent halvparten av 

deltakerne i denne undersøkelsen hadde imidlertid en fornemmelse av at sorgen ikke forsvant 

selv om den tilsynelatende var over.  Kanskje er det sånn at noen barn forstår at sorgen 

fortsatt er en del av vennen eller klassekameratens liv, men de velger å unnlate å gi den 

oppmerksomhet i et forsøk på å hjelpe barnet i sorg med å glemme eller flytte tankefokuset 

bort fra sorgen. 

Denne undersøkelsen viser at norske barneskoleelever har gode forutsetninger for å 

forstå en klassekamerats sorg og sorgreaksjoner.  Deltakernes tanker om hva sorgen ville bety 

for Per eller Mari samsvarte i stor grad med hva fagpersoner anser som vanlige 

sorgreaksjoner.  Barns sorgprosess er på mange måter lengre og seigere enn vokses fordi 

opplevelsen og forståelsen av tapet vil endres i takt med deres utvikling (Bugge & Røkholt, 

2009; Løw, 2006).  Kanskje innebærer dette at barns jevnaldrende har et fortrinn som 

støtteapparat fordi de selv befinner seg på et tilsvarende utviklingsnivå?  Det kan være at 

klassekamerater på tilsvarende kognitive nivå på noen områder forstår barn i sorg bedre enn 

voksne.  Kanskje er det en av årsakene til at noen barn i sorg foretrekker å snakke om sorgen 

med venner fremfor lærere eller fagpersoner?   

Hva skolebarn anser som støttende ord til en klassekamerat i sorg 

Mange av deltakerne hadde meninger om hva de burde si og ikke burde si til en klassekamerat 

i sorg, men det var også noen som påpekte at det ville være vanskelig å avgjøre hva man 

burde og ikke burde si til en klassekamerat i sorg.  Når andre har det vondt og vanskelig er det 

mange som forsøker å gi trøst gjennom å si at man forstår hvordan den andre har det.  Blant 

deltakerne var det flere som mente at denne strategien også ville være fin å bruke overfor en 

klassekamerat i sorg.  Mange barn som selv har mistet sin mamma eller pappa forteller 

imidlertid at de blir provosert når andre barn som ikke har opplevd et slikt tap sier at de vet 

eller forstår hvordan de har det (A. Dyregrov, 2010).  Jeg har selv snakket med barn som sier 

at de opplever slike uttalelser som falske og at de hverken finner trøst eller føler omsorg 

gjennom dem.  De deltakerne som mente det var fint å vise forståelse ved for eksempel å si 

”jeg vet hvordan du har det”, er muligens selv vandt til å bli trøstet gjennom uttalt forståelse, 

og har sannsynligvis ikke tenkt over at denne metoden kan oppfattes som falsk.   

Noen av deltakerne trodde at klassekameratene hadde vanskeligheter med å vite hva 

de skulle si til eleven i sorg fordi de ikke ønsket å si noe som kunne gjøre vondt verre.  I 

redsel for å si noe som vil såre, ender mange opp med ikke å si noe som helst til mennesker i 

sorg.  Også barn i sorg har opplevd at venner forsvinner fordi de ikke vet hva de skal si om 

sorgen eller tapet (Ranheim & Michelsen, 2002; Vincentz & Engelbrekt, 2005).  Deltakerne 
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hadde, som tidligere nevnt, tanker om at det var fint å kunne glemme sorgen.  De mente 

derfor at det var viktig at andre ikke sa noe som kunne bringe tilbake den glemte sorgen.  

Deltakerne trodde at dersom andre minnet klassekameraten i sorg på tapet, ville det medføre 

tilbakekomst av sorgreaksjoner som uønskede tanker, gråt og tristhet.  En slik holdning kan 

lett føre til at klassekamerater nærmest for en hver pris unngår å snakke om sorgen eller den 

som er død.  Noen barn i sorg opplever det som sårt når de føler at det ikke er rom for å 

snakke om den som er død eller følelser rundt tapet med sine venner, mens andre gjør det de 

kan for å skjule sannheten om hvordan de har det (Bugge & Røkholt, 2009).  Det er med 

andre ord ingen fasit på hvorvidt klassekamerater bør snakke om sorgen og den som er død, 

eller hva de eventuelt burde si.  Det er store muligheter for at hver av klassekameratene og 

eleven i sorg har forskjellige oppfattninger av hva som er god kommunikasjon med barn i 

sorg.  Klasser som opplever at en elev mister noen de var glad i burde derfor få hjelp av en 

lærer eller fagperson til å innlede en åpen kommunikasjon om hvordan de best kan bidra til å 

ivareta den spesifikke eleven i den gitte situasjonen. 

Mobbing og utestenging 

Deltakernes forestillinger om at en klassekamerat i sorg ville komme til å trekke seg unna 

andre barn, stemmer med fagpersoners erfaringer.  Det var imidlertid bare to av deltakerne 

som var inne på at en tilbaketrekking fra klassefellesskapet kanskje ikke bare var av eget 

ønske, men kunne være et resultat av at andre barn ikke likte den sørgendes forandringer i 

væremåte eller at det føltes rart å leke med noen som har mistet en av sine foreldre.  

Faglitteraturen forteller at barn i sorg ofte får problemer med relasjonen til andre barn (Bugge 

& Røkholt, 2009; A. Dyregrov, 2006b).  Det hender at barn ekskluderes fordi 

klassekameratene er lei av sorgreaksjoner som sinne, gråt eller oppmerksomhetskrevende 

adferd (Bugge & Røkholt, 2009).  En av deltakerne var inne på at det kanskje ville blitt litt for 

mye om man skulle drive å trøste Per hele tiden, men utover det var det ingen som trodde at 

sorgen ville medføre en belastning på relasjonen.  Barna i undersøkelsen var imidlertid 

overbevist om at de selv ikke ville komme til å ekskludere eller mobbe en klassekamerat i 

sorg.  Nå er det stor forskjell på hvordan man tror man selv vil oppføre seg i en tenkt 

situasjon, og hva man faktisk ville gjort.  Dessuten er det lite sannsynlig at deltakerne hadde 

full forståelse for hvordan en klassekamerat i sorg ville fungert i klassen.  Det er vel heller 

ikke mange barn som villig innrømmer til en voksen at de kunne finne på å gjøre noe som de 

selv anså som slemt.  Deltakerne tenkte imidlertid at de ville gjøre alt de kunne for å hjelpe en 

klassekamerat gjennom sin sorg.  En slik holdning ville vært et godt grunnlag for å hjelpe 

klassen til å ivareta en medelev i sorg.   
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Jeg tviler derimot på at deltakerne hadde tanker for hvor lenge sorgreaksjoner kan 

vedvare.  Det er mulig at deltakerne likevel hadde syntes det var en belastning på relasjonen 

dersom klassekameraten fortsatt hadde, eller plutselig viste, sorgreaksjoner som uforklarlig 

gråt, sinne eller annen oppmerksomhetskrevende adferd ett år etter tapet.  Men alle deltakerne 

hadde i utgangspunktet en holdning av at de ville tatt godt vare på medeleven gjennom hele 

sorgprosessen.  Dersom barn ble gjort klar over at urasjonelle, oppmerksomhetskrevende eller 

tilbaketrekkende handlinger fra en klassekamerat i sorg skyldes den vanskelige situasjonen, 

ville kanskje mange godtatt og forstått denne forklaringen, og dermed unnlatt å mobbe eller 

ekskludere medeleven som følge av disse handlingene.  Deltakernes ulike meninger om hvor 

lenge klassekameratens sorg ville vare, viser også at det ville blitt viktig å minne barna om at 

visse handlinger kan være resultat av sorgen dersom problematiske sorgreaksjoner vedvarer 

over lengre tid, eller dukker opp en stund etter tapet.  Det er selvfølgelig naivt å tro at 

forståelse for sorgreaksjonene fullstendig ville utelukket mobbing og ekskludering i de 

situasjonene der dette oppstår.  Selv barna i undersøkelsen mente at det var godt mulig at noen 

barn kunne komme til å mobbe en klassekamerat i sorg som oppførte seg rart.  Men med økt 

forståelse for sorgreaksjoner og oppmerksomhet blant elevene for mulige konflikter som 

oppstår, vil det være enklere å redusere eller unngå problematiske relasjoner mellom et barn i 

sorg og de andre elevene.  En av deltakerne trodde at dersom noen hadde mobbet en 

klassekamerat i sorg, så ville det være fordi de hadde manglende forståelse for situasjonen.  

Kanskje kan det i noen situasjoner være nødvendig å snakke åpent i klassen om hvilke 

hjelpetiltak som iverksettes for eleven i sorg.  Det kan hende at en økt forståelse for hvorfor 

barnet i sorg får ”spesialbehandling” kan bidra til å redusere misunnelse, baksnakking og 

andre årsaker til problemer i relasjonen mellom barn i sorg og deres klassekamerater.  

Åpenhet i klassen om hvordan man ønsker å ivareta en medelev i sorg vil øke barnas 

forståelse, samtidig som man anerkjenner deres egen evne til å bidra med omsorg og 

ivaretakelse av en klassekamerat. 

Kjønnsforskjeller i metode og funn 

Som tidligere nevnt var noen av bildene som ble benyttet forskjellige for guttenes og jentenes 

intervjuer.  Dette kan ha påvirket responsene til spørsmål to om forandringer som følge av 

sorgen.  Før deltakerne ble spurt om hva annet som kunne blitt forandret for klassekameraten i 

sorg, ble de presentert for ulike eksempler basert på bildene.  Guttene fikk se et bilde av Per 

som starter en gressklipper, og de ble fortalt at det før var pappaen til Per som pleide å klippe 

gresset, men nå prøver Per ofte å klippe plenen.  Jentene ble vist et bilde av Mari som lager 

frokost, og de ble fortalt at det før var mammaen til Mari som pleide å lage frokosten, men nå 
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gjør hun det selv.  Det viste seg at guttene og jentene hadde forskjellige fokus i sine tanker om 

hva som var annerledes nå.  Guttene fokuserte på praktiske gjøremål, mens jentene fokuserte 

mer på det relasjonelle tapet.  Forskjellene i hvilke eksempler som ble brukt kan ha påvirket 

retningen for videre resonnement ved at plenklipping hovedsakelig er et praktisk foretakende 

mens frokosten gjerne relateres til en sosial setting.   Det er også mulig at kjønnsforskjellene 

skyldes en faktisk differens i deltakernes evne til å forestille seg de følelsesmessige 

etterspillene av å miste en forelder.  Forskning viser, som tidligere omtalt, at jenter har en 

bedre evne til empati, og at de er mer opptatt av relasjoner enn gutter (A. Dyregrov, 2010; 

Garaigordobil, 2009).  En annen mulighet er at forskjellene i fokus skyldes at det for barn 

oppleves annerledes å miste sin mamma enn å miste sin pappa.  Worden (1996) påpeker at det 

for de fleste barn vil innebære en større forandring i dagliglivet ved tap av mor enn ved tap av 

far.  Kanskje var det forskjellen i hvilken forelder som var død som ligger til grunn for de 

ulike svarene.  Det er mulig at guttene ville ha fokusert mer på relasjonelle forandringer 

dersom Per hadde mistet sin mamma, og at jentene hadde snakket mer om praktiske 

forandringer dersom Mari hadde mistet sin pappa.  Det kunne vært interessant om fremtidig 

forskning forsøkte å undersøke om barns tanker om sorgens omfang eller hva slags støtte de 

bør gi til en klassekamerat i sorg avhenger av hvilken av foreldrene som er borte. 

Deltakerne i denne studien viste en tendens til ulike preferanser for håndtering av en 

klassekamerats sorg.  Det er viktig å presisere at denne undersøkelsen hadde få deltakere, og 

bare fire av disse var jenter.  Dette gjør det vanskelig å konkludere med kjønnsforskjeller, 

men denne undersøkelsen antyder den samme kjønnsmessige forskjellen i preferanse for 

hvilken støtte de ville ønske å gi til noen i sorg som vi finner i Antonsen og Piløs (1995) 

hovedoppgave.  Det er en klar tendens for at jentene så for seg at de, i større grad enn guttene, 

ville gi sin klassekamerat involveringsstøtte.  Jentene i denne undersøkelsen var også mer 

opptatt av relasjonelle konsekvenser av klassekameratens sorg enn guttene.  Videre hadde de 

større fokus på viktigheten av å snakke om sorgen, og trodde de ville komme til å støtte 

klassekameraten gjennom gode samtaler. 

Sorg og sorgreaksjoner som tema i skolen 

Ekvik (2010, s. 166) har uttalt at ”når en elev mister en av sine nærmeste, kan de andre 

elevene være svært opptatt av det, men i og med at de befinner seg i en totalt annerledes 

livssituasjon, er følelsene nokså lite i samklang.”  Han mener derfor at det er viktig at voksne 

lærer barn å vise deltakelse i forbindelse med en klassekamerats sorg (Ekvik, 2010).  Ekvik 

(2010) foreslår å involvere barna i organiserte handlinger som å sende blomster eller skrive et 

felles brev til klassekameraten.  Jeg tror skolebarn har evne til også å involvere seg individuelt 
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i ivaretakelsen av en klassekamerat i sorg.  Lærere og fagpersoner gjør lurt i ikke å 

undervurdere klassekameraters potensielle bidrag i omsorgen av barn i sorg.  Selv om 

klassekameratene til et barn i sorg har helt andre følelsesmessige erfaringer og behov, viser 

denne undersøkelsen at skolebarn har gode forutsetninger for å kunne langt på vei forstå en 

klassekamerats sorg og sorgreaksjoner, selv om de ikke selv har erfart et slikt tap.  Deltakerne 

i denne undersøkelsen sa at de hadde ingen eller svært liten erfaring med å snakke om sorg.  

Noen måneder tidligere hadde klassen imidlertid hatt en temadag på skolen der de så et 

skuespill om sorg.  Skuespillerne ledet i etterkant en samtale med klassen der tema var sorg.  

Det er mulig at denne tilnærmingen til temaet ble litt for virkelighetsfjern for barna, for det 

var bare en deltaker som nevnte temadagen som en mulig kilde til kunnskap om sorg.  

Kanskje er det sånn at noen lærere kvier seg for å snakke konkret og direkte med elevene om 

temaer som død og sorg, fordi det oppleves som tryggere å ha en mer abstrakt tilnærmelse til 

dette.  Deltakerne i denne undersøkelsen viste imidlertid at tiåringer kan være komfortable 

med å snakke om sorg og sorgreaksjoner.  Eventuelle betenkninger fra læreres side burde ikke 

forhindre skolebarns muligheter til å lære om sorg som tema på skolen. 

Dersom skolebarn fikk undervisning om sorg, sorgreaksjoner og hvordan man kan 

ivareta noen i sorg, ville både elever i sorg og klassekameratene kunne dra nytte av denne 

kunnskapen.  Jeg ser ingen grunn til at en slik undervisning skal være forbehold klasser som 

allerede har opplevd at en eller flere elever har mistet noen.  Kunnskap om ivaretakelse av en 

klassekamerat i sorg kan også overføres til bedre ivaretakelse av klassekamerater i andre 

vanskelige situasjoner som skilsmisse, flytting og omsorgssvikt.  Dersom klasser fikk 

undervisning som økte den generelle forståelsen for en medelev som har det vondt og 

vanskelig, ville dette uansett kunne bidra til et bedre klassemiljø.  Elevene ville også få en 

innsikt og kunnskap som de kunne dra nytte av resten av livet.  Ved å bruke tid på temaet sorg 

og sorgreaksjoner i skolen, kan det virke forebyggende på mulige konflikter og problematiske 

relasjoner mellom barn i sorg og andre vanskelige livssituasjoner og deres klassekamerater.  

Kanskje skolen også kan fungere som en god arena for å påvirke samfunnets kunnskap og 

holdninger til sorg og sorgreaksjoner?   

Diskusjon av metode 

Forskningsmetoden diskuteres på bakgrunn av hva Morrow (2005) beskriver som 

postpositivistiske kriterier for god kvalitativ forskning.  Disse kriteriene er valgt fordi 

resultatene og diskusjonen er basert på en postpositivistisk tanke om at individers utsagn kan 

legges direkte til grunn for deres meninger om et tema.   

Troverdighet (credibility).  For at kvalitativ forskning skal være troverdig, må den 
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undersøke det eller de fenomener det er ment at den skal studere (Morrow, 2005).  I løpet av 

hele forskningsprosessen har jeg vært bevisst på de tre forskningsspørsmålene.  De var 

avgjørende for fokuset i litteraturanalysen og de ledet metodevalget og designen av 

intervjuguiden.  Selv om de ble forsøkt skjøvet litt i bakgrunnen under selve analysen, var de 

gjeldende for presentasjonen av funn og diskusjonen av disse.  Hensikten med at 

forskningsspørsmålene ble lagt til side under analysen var et ønske om å begrense 

forutinntatte meninger om hva jeg kunne forvente å finne i dataene.  Troverdigheten til 

forskning gjennom intervjuer kan trues av over- eller underdimensjonering av verdien i utsagn 

på bakgrunn av forskerens forventninger (Cohen, m. fl., 2000).  Troverdigheten kan da 

ivaretas gjennom å sammenlikne forskningens funn med tidligere forskning og faglitteratur 

(Cohen, m. fl., 2000).  Denne forskningen hadde ikke mulighet til å sammenliknes med annen 

forskning på nøyaktig samme fenomen, ettersom klassekamerater av barn i sorg ikke har vært 

fokus for tidligere forskning.  Forskningsfunnene resonnerer likevel med hva fagpersoner 

tidligere har uttalt om sørgende barns klassenettverk, noe som kan tale for forskningens 

troverdighet.  Troverdigheten vil også øke dersom andre involveres i forskningsprosessen 

(Morrow, 2005).  Datamaterialet i denne forskningen har ikke blitt analysert og kategorisert 

av andre enn meg, men prosessen har fortløpende blitt diskutert med min veileder.  Troverdig 

kvalitativ forskning ser ikke bare på deltakernes uttalelser, men vurderer også i hvilken 

kulturell og kontekstuell situasjon dataene fremkom (Morrow, 2005).  Denne forskningen har 

belyst sin kulturelle begrensning, og diskutert hvilken påvirkning den norske kulturen kan ha 

hatt på deltakernes uttalelser.  Som tidligere nevnt, kunne intervjusituasjonen medføre en 

sosial ønskelighet i deltakernes uttalelser.  Denne mulige feilmarginen kunne vært utforsket 

gjennom triangulering med andre forskningsmetoder som fokusgrupper eller spørreskjema.  

Dette er en forbedring som bør vurderes av eventuell fremtidig forskning på skolebarns 

tanker.  Denne forskningen har antatt tilstedeværelse av sosial ønskelighet i deltakernes 

uttalelser, og derfor presentert resultatene som tanker om hva skolebarn bør gjøre fremfor hva 

de tror de selv ville gjort dersom de hadde en klassekamerat i sorg.   

Overførbarhet.  Forskningens overførbarhet er relatert til hvorvidt denne forskningens 

resultater kan relateres til andre settinger (Morrow, 2005).  De resultatene jeg finner i denne 

undersøkelsen representerer tankene til tretten elever i en norsk femteklasse.  Disse barnas 

personlige meninger kan ikke uten videre generaliseres til alle barneskolebarn i Norge.  De 

kan, imidlertid gi et innblikk i hvilke tanker som kan eksistere blant norske skolebarn, og da 

spesielt femteklassinger, om klassekameraters sorg og sorgreaksjoner, hva de tror er god 

ivaretakelse av klassekamerater i sorg og hvordan de ville forholdt seg til sorg og 
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sorgreaksjoner på skolen. 

Pålitelighet (dependability).  Pålitelig kvalitativ forskning forutsetter at 

forskningsprosessen er tydelig og tilstrekkelig beskrevet slik at den er repeterbar (Morrow, 

2005).  Dette oppnås i denne forskningen ved at fremgangsmåten er beskrevet tilstrekkelig 

detaljert for at leseren skal ha mulighet til å følge prosessen fra start til slutt, og at forskerens 

påvirkning på datatilblivelsen, analysen og resultater er eksplisitte.  Når det gjelder kvalitative 

intervjuer, kan også en strukturert intervjuguide, som forsikrer at alle informanter hører de 

samme spørsmålsformuleringene og begrepene, fungere som en kontroll for pålitelighet 

(Cohen, m. fl., 2000).   

Bekreftbarhet.  Funnenes integritet, og dermed bekreftbarhet, er knyttet til hvorvidt 

leseren kan logisk følge deres tilblivelse fra datamaterialet og via analysen (Morrow, 2005).  

Selv om en forskningsprosess aldri kan bli helt objektiv, har jeg forsøkt, så langt det har latt 

seg gjøre, å la resultatene representere deltakernes tanker og ikke mine egne forventninger.  

Den samme åpenheten om forskningsprosessen som fremmer påliteligheten, vil også gjøre det 

mulig for leseren å bekrefte funnenes integritet.  Det har også vært viktig at resultatene er 

gjennomsyret av sitater fra deltakerne slik at leseren selv kan vurdere og bekrefte tolkningens 

troverdighet. 

Refleksivitet.  Den valgte metoden gjorde at jeg hadde relativt stor innflytelse på 

hvilke tema barna snakket om og hvilke ord og uttrykk som ble valgt.  Intervjuguiden var satt 

opp på en slik måte at jeg som intervjuer introduserte barna for mulige tanker, og dermed til 

en viss grad påvirket konstruksjonen av dem.   Det er sannsynlig at både resultater og 

diskusjon er påvirket av mine forskningsbriller, det vil si mine personlige erfaringer og mitt 

vitenskapsfilosofiske utgangspunkt.  Jeg fester likevel lit til at analysen er foretatt grundig og 

faglig nok til at viktige funn ikke er oversett.  

Alternativ metode for fremtidig forskning 

Tidlig i forskningsprosessen vurderte jeg å sammenlikne responsene fra elever i en klasse der 

ingen har opplevd dødsfall i nærmeste familie med responsene fra elever i en klasse som har 

en elev i sorg.  For dette prosjektet ble det vurdert som for omfattende å rekruttere en klasse 

med en elev i sorg.  Dette ville innebære involvering av et barn i en sårbar situasjon og innsyn 

i taushetsbelagte journaler for rekruttering av en egnet klasse.  Jeg vurderte at det ikke var 

etisk forsvarlig å sette i gang en slik prosess av en masterstudent i psykologi.  Jeg tror likevel 

at en slik sammenlikning kunne gitt verdifull kunnskap, og håper at andre forskere vil vurdere 

dette for fremtidig forskning.  Et annet spennende design for fremtidig forskning ville være å 

undersøke skolebarns tanker om sorg, sorgreaksjoner og sorgstøtte både før og etter at de har 
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jobbet med disse temaene i skolen.  Gjennom intervjuer eller spørreskjemaer kunne man 

utforsket hvordan deres forståelse og meninger eventuelt påvirkes av skoleundervisning. 

Konklusjon 

Denne forskningen har sett på skolebarns forståelse for og tanker om støtte til en 

klassekamerat i sorg.  Relasjonen til klassekamerater kan ha stor betydning for barn i sorg, og 

denne forskningen kan bidra med ny kunnskap om tankene og reaksjonene til klassekamerater 

av barn i sorg.  Lærere og andre fagpersoner kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen ved 

planlegging av undervisning om sorg i klasser, eller i møte med klasser der en av elevene er i 

sorg.   

 Resultatene viser at mange skolebarn tenker at sorg fører med seg uønskede og 

påtrengende tanker som best kan håndteres ved å forsøke å glemme sorgen.  De kan dermed 

tenke at klassekamerater best kan hjelpe en klassekamerat i sorg ved å tilby unngåelsesstøtte i 

form av å la være å snakke om sorgen eller å leke mye med klassekameraten for å flytte 

tankefokuset bort fra sorgen.  Videre foreslår resultatene at skolebarn har gode forutsetninger 

for å kunne forstå sorg og sorgreaksjoner og bidra til å ivareta en klassekamerat i sorg.  

Skolebarn kan ha ulike oppfattninger av hva som er god sorgstøtte, og barn i sorg har 

forskjellige preferanser for ønsket støtte.  Det er derfor viktig at det åpnes opp for god 

kommunikasjon i klasser der en elev mister noen de var glad i om hvordan klassekameratene 

best kan ivareta denne eleven i sin sorg.  Økt forståelse for en klassekamerats sorg og 

sorgreaksjoner kan bidra til å minke sjansen for ekskludering eller mobbing av barn i sorg.  

Resultatene av undersøkelsen antyder videre en tendens til at jenter og gutter foretrekker å gi 

forskjellige typer sorgstøtte, jenter kan være mer åpne for å gi involveringsstøtte enn gutter, 

som foretrekker unngåelsesstøtte.  Deltakerne i undersøkelsen viste at skolebarn kan være 

komfortable med å snakke om sorg og sorgreaksjoner, hvilket underbygger en tanke om at det 

ikke er noe grunnlag for å styre unna slike tema i skolen for å ”skåne” barna fra vanskelige 

tanker.  Et større fokus på slike tema i den norske skolen kan derimot virke forebyggende på 

problematiske relasjoner mellom barn i sorg og deres klassekamerater. 
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Vedlegg 1 - Forespørsel om deltakelse i undersøkelsen 

”Barns tanker rundt det å ha en klassekamerat i sorg” 

Voksne har mange meninger om hvordan sørgende barn bør møtes av venner og 

klassekamerater.  Denne undersøkelsen går ut på å spørre barna selv om deres tanker rundt det 

å ha en klassekamerat som har opplevd å miste noen de var glad i.  Jeg vil også høre hva de tror 

vil hjelpe eller hva som kan gjøre situasjonen vanskeligere for denne klassekameraten.  

Prosjektet er godkjent av skoleledelsen ved Gystadmarka Skole, og klasse 5B er invitert til å 

være med.  Det betyr at jeg vil ha enkeltsamtaler med de barna som både selv ønsker å være 

med, og som får lov av sine foresatte.   Dette er en forespørsel om barnet ditt kan få være med i 

undersøkelsen. 

Bakgrunn og hensikt 

Det er fortsatt mange som unngår å snakke med barn om død og sorg.  Men dessverre er det sånn at 

mange barn kan komme til å oppleve klassekameraters sorg i ung alder.  Mange fagpersoner erfarer at 

barns tanker og følelser om hvordan det kan oppleves å miste noen er viktige.  De kan påvirke hvordan 

barn oppfører seg hvis en klassekamerat mister noen han eller hun er glad i.  Gjennom undersøkelsen 

min ønsker jeg å øke voksnes forståelse av hvilke tanker barn kan ha rundt det å ha en klassekamerat i 

sorg.  Dette kan hjelpe lærere og andre fagpersoner som snakker med klasser som opplever at en elev 

sørger.   

Hva innebærer undersøkelsen? 

Samtalen med hvert enkelt barn vil foregå i et grupperom på skolen, i skoletiden, og vil vare i ca 30-45 

minutter.  Du vil få beskjed fra kontaktlærer Turid om hvilken dag jeg vil snakke med barnet ditt.  

Selve samtalen starter med en kort fortelling om et barn som har mistet noen i nær familie.  Barnet ditt 

blir så spurt om tankene sine rundt barnet i fortellingen og hvordan klassekamerater kan være mot den 

som har mistet noen.  Samtalen vil bli tatt opp på lydfil (mp3) og siden skrevet ned i sin helhet.  

Resultatene fra samtalene vil bare bli brukt slik som det er beskrevet her.  Det vil ikke være mulig å 

kjenne igjen barnet ditt i det som skrives om undersøkelsen.  Resultatene av undersøkelsen vil 

publiseres i en masteroppgave, og kanskje senere i en vitenskaplig artikkel eller kronikk.   

Jeg, Kjerstin Rastad, er mastergradsstudent i psykologi og vil være den som snakker med barna.  Jeg 

har tidligere snakket mye med barn om død og sorg ettersom jeg også er gruppeleder for sorggrupper 

for barn ved Seksjon for Sorgstøtte på Ahus.   

Prosjektet veiledes av Professor Astri Heen Wold ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.   

Mulige fordeler og ulemper 

Ved å delta i undersøkelsen kan barnet ditt få en bedre forståelse av hvordan han eller hun kan 

være en god venn for noen som har det vanskelig.  Barnet vil også oppleve at voksne tar deres 

tanker og følelser på alvor, og at de er med å bidra til at voksne får en bedre forståelse av hva 

barn tenker om sorg. 

Dersom barnet ditt har spørsmål eller tanker rundt sorg etter intervjuet og du synes det er 

vanskelig å snakke med ham eller henne om dette, kan jeg anbefale at dere sammen leser i 

informasjonsheftet ”Skolebarn og Sorg”.  Du finner en link til dette heftet på it’s learning.  

Der vil du finne god informasjon rettet til både barn og voksne om sorg.  Dersom du 
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foretrekker at barnet ditt snakker med en fagperson om tankene sine, vil han eller hun kunne 

få snakke med helsesøster på skolen.   

Jeg kommer til å ha en fellessamling med hele klassen når alle samtalene er unnagjort.  Der 

blir det mulig for barna å snakke om hvordan det har vært å ha dette prosjektet i klassen.  Jeg 

kommer også til å snakke med dem om hvordan man kan være en god venn for andre barn 

som har det vanskelig.  

 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen.  Du eller barnet ditt kan når som helst, og uten å oppgi noen 

grunn, trekke dere fra å være med.  Dette vil ikke få noen konsekvenser for barnet.  Dersom du ønsker 

at barnet ditt skal delta, skriver du under på samtykkeerklæringen nedenfor.  Barnet selv må også 
skrive under på at han eller hun ønsker å være med.  Når erklæringen er underskrevet kan du selv gi 

den til kontaktlærer Turid, eller sende den med barnet ditt som gir den til kontaktlærer Turid.  Du 

beholder en kopi selv. 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller om du har spørsmål til studien, kan du kontakte Kjerstin 
Rastad via en e-post til kjersras@student.uio.no eller på mobil 92 43 12 13.   

Du kan eventuelt også kontakte veileder Astri Heen Wold på e-post: a.h.wold@psykologi.uio.no  

eller tlf. 22 84 51 66. 

 

Samtykke til deltakelse i undersøkelsen 

 

”Barns tanker rundt det å ha en klassekamerat i sorg” 

 

Jeg er villig til å delta i undersøkelsen  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av barnet, dato) 

 

Jeg er villig til å la mitt barn delta i undersøkelsen. Jeg har også forsikret meg om at barnet har forstått 
hva undersøkelsen går ut på og at det selv ønsker å være med 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (Signert av foresatt, dato) 
 

Jeg bekrefter å ha gitt riktig informasjon om undersøkelsen 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av masterstudent Kjerstin Rastad, dato) 

  

mailto:kjersras@student.uio.no
mailto:a.h.wold@psykologi.uio.no
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Vedlegg 3a – Jentenes intervjuguide om Mari. 

1) Det her er Mari.  Mari er ti år gammel.  I vår skjedde det noe veldig trist i Maris liv.  

Mammaen til Mari hadde vært syk en stund, hun hadde kreft.  Mari trodde at mamma ville bli 

bedre, men i vår døde mammaen til Mari. 

a. Hvordan tror du Mari har det nå? 

b. Vet du noe om hvordan barn kan reagere hvis de mister noen de er glad i? 

c. Har du lest om det, eller kanskje sett en film om det eller noe? 

2) Nå er det mye som har forandret seg for Mari.  Før pleide mammaen hennes å lage frokosten, 

men nå gjør Mari det selv. 

a. Hva annet tror du kan ha forandret seg? 

3) Mari føler seg annerledes nå enn sånn hun var før.  Hun sier selv at det er som om hun har fått 

grønne flekker over hele seg.  Mari har truffet en annen jente som også har mistet mammaen 

sin.  Hun sier at hennes flekker er blå. 

a. Hvorfor tror du Mari sier at det føles som om hun har grønne flekker over hele seg? 

b. Hvordan tror du Mari føler seg annerledes? 

4) Mari er i sorg fordi hun har mistet mammaen sin.  Den gjør sånn at Mari har veldig mange 

sterke følelser.  Her er Mari sint.  Hun sparker til en haug med blader så hardt hun kan. 

a. Hvilke andre følelser tror du sorgen kan føre til? 

i. Trist, Sint, Lengte, Glad, Trøtt, Redd, Ensom, Dårlig samvittighet  

b. Hvordan tror du Mari vil vise at hun har disse følelsene til menneskene rundt henne? 

5) Mari gråter mye.  Ofte vet hun ikke helt hvorfor hun begynner å gråte, men hun synes det er 

flaut når hun begynner å gråte så andre barn ser det. 

a. Hvorfor tror du Mari synes det er flaut? 

b. Hvis du gikk i samme klasse som Mari, og hun begynte å gråte foran deg.  Hva ville 

du gjort da? 

6) Mari synes fortsatt det er kjempefint å leke og tulle sammen med vennene sine. 

a. Synes du det er greit at hun leker og tuller? 

b. Ville du lekt med Mari? 

c. Hva annet kunne du gjort sammen med Mari hvis hun var din venn? 

i. Være med hjem til hverandre? 

ii. Besøke graven til mammaen til Mari? 

7) Mari synes det har blitt veldig vanskelig på skolen.  Hun klarer nesten ikke å konsentrere seg. 

a. Hva tror du det kan komme av? 

b. Kunne du hjulpet Mari med skolearbeidet?  Hvordan? 

c. Hva tror du klassen din kunne gjort for å gjøre skoledagen lettere for Mari? 

d. Hva tror du det hadde vært lurt at læreren hadde sagt til klassen om hva som har 

skjedd i Maris liv? 

8) Noen ganger oppfører Mari seg litt rart.  Hun gjør ting som hun aldri gjorde før.   

a. Hvordan ville du reagert hvis Mari plutselig skrek og kjeftet på deg bare fordi du 

spurte henne om du kunne få låne en blyant? 

b. Eller hva kunne du gjort hvis Mari plutselig stormet ut av klasserommet mens læreren 

forklarte et mattestykke? 

9) Mari har begynt å gå mye alene i friminuttene.   

a. Hvorfor tror du hun gjør det? 

b. Kan det være at de andre barna ikke har så lyst til å være sammen med Mari? 

c. Hvor lenge tror du Mari vil sørge over mammaen sin? 

d. Hadde du visst hvordan du kunne være en venn for Mari? 
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Vedlegg 3b – Guttenes intervjuguide om Per. 

1) Det her er Per.  Per er ti år gammel.  I vår skjedde det noe veldig trist i Pers liv.  Pappaen til 

Per hadde vært syk en stund, han hadde kreft.  Per trodde at pappa ville bli bedre, men i vår 

døde pappaen til Per. 

a. Hvordan tror du Per har det nå? 

b. Vet du noe om hvordan barn kan reagere hvis de mister noen de er glad i? 

c. Har du lest om det, eller kanskje sett en film om det eller noe? 

2) Nå er det mye som har forandret seg for Per.  Før pleide pappaen hans å klippe plenen.  Nå er 

det sånn at Per ofte prøver å klippe plenen. 

a. Hva annet tror du kan ha forandret seg i Pers liv? 

3) Per føler seg annerledes nå enn sånn han var før.  Han sier selv at det er som om han har fått et 

stort hull i brystet som alle rundt han kan se.  Per har truffet en annen gutt som også har mistet 

pappaen sin.  Han sier at han også føler at han har et stort hull i brystet. 

a. Hvorfor tror du Per sier at det føles som om han har fått et stort hull i brystet som alle 

rundt han kan se? 

b. Hvordan tror du Per føler seg annerledes? 

4) Per er i sorg fordi han har mistet pappaen sin.  Den gjør sånn at Per har veldig mange sterke 

følelser.  Her savner Per pappaen sin veldig mye. 

a. Hvilke andre følelser tror du sorgen kan føre til? 

i. Trist, Sint, Lengte, Glad, Trøtt, Redd, Ensom, Dårlig samvittighet  

b. Hvordan tror du Per vil vise at han har disse følelsene til menneskene rundt ham? 

5) Per gråter mye.  Ofte vet han ikke helt hvorfor han begynner å gråte, men han synes det er 

flaut når han begynner å gråte så andre barn ser det. 

a. Hvorfor tror du Per synes det er flaut? 

b. Hvis du gikk i samme klasse som Per, og han begynte å gråte foran deg.  Hva ville du 

gjort da? 

6) Per synes fortsatt det er kjempefint å leke og tulle sammen med vennene sine. 

a. Synes du det er greit et han leker og tuller? 

b. Ville du lekt med Per? 

c. Hva annet kunne du gjort sammen med Per hvis han var din venn? 

i. Være med hjem til hverandre? 

ii. Besøke graven til pappaen til Per? 

7) Per synes det har blitt veldig vanskelig på skolen.  Han klarer nesten ikke å konsentrere seg. 

a. Hva tror du det kan komme av? 

b. Kunne du hjulpet Per med skolearbeidet?  Hvordan? 

c. Hva tror du klassen din kunne gjort for å gjøre skoledagen lettere for Per? 

d. Hva tror du det hadde vært lurt at læreren hadde sagt til klassen om hva som har 

skjedd i Pers liv? 

8) Noen ganger oppfører Per seg litt rart.  Han gjør ting som han aldri gjorde før.   

a. Hvordan ville du reagert hvis Per plutselig skrek og kjeftet på deg bare fordi du spurte 

han om du kunne få låne en blyant? 

b. Eller hva kunne du gjort hvis Per plutselig stormet ut av klasserommet mens læreren 

forklarte et mattestykke? 

9) Per har begynt å gå mye alene i friminuttene.   

a. Hvorfor tror du han gjør det? 

b. Kan det være at de andre barna ikke har så lyst til å være sammen med Per? 

c. Hvor lenge tror du Per vil sørge over pappaen sin? 

d. Hadde du visst hvordan du kunne være en venn for Per? 
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Oppfør deg som 

før mot Mari 

 

Snakke om 

interesser og 

andre hverdagslige 

ting 

Være morsom 

Trøste Mari 

 

Hjelpe Mari med 

skolearbeid 

 

Gi Mari en gave 

 

Vis at du bryr deg 

 

La Mari være i fred 
Spørre Mari om 

hvordan det går 

Gi Mari råd om 

hvordan hun kan 

få det bedre 

Dra hjem til Mari 

på besøk 

Snakke om 

sorgen på msn 

Fortell Mari at hun 

har forandret seg 

Snakke om 

mammaen til Mari 

Be Mari om å 

slutte å 

gråte 

Si til Mari at det vil 

bli bedre 
Vær forståelsesfull 

Fortell Mari om 

dine egne 

problemer 
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Oppfordre Mari til 

å snakke om det 

som er vanskelig 

Ta hensyn til Mari 

Sende Mari en 

sms 

 

Gi Mari en klem 

eller klapp på 

skulderen 

Overse Mari 

Spørre Mari om 

hun vil være med 

på ting  

Unngå å snakke 

om sorgen eller 

om mammaen til 

Mari 

Lytte til Mari 
Ta kontakt med 

Mari 

Mobbe Mari fordi 

hun er litt rar 

Si til andre at de 

må være snille 

med Mari fordi hun 

ikke har en 

mamma 

Le av Mari 

Si at Mari sikkert 

snart får en ny 

mamma 

Late som om 

ingenting har 

skjedd 
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Oppfør deg som 

før mot Per 

 

Snakke om 

interesser og 

andre hverdagslige 

ting 

Være morsom 

Trøste Per 

 

Hjelpe Per med 

skolearbeid 

 

Gi Per en gave 

 

Vis at du bryr deg 

 

La Per være i fred 
Spørre Per om 

hvordan det går 

Gi Per råd om 

hvordan han kan 

få det bedre 

Dra hjem til Per på 

besøk 

Snakke om 

sorgen på msn 

Fortell Per at han 

har forandret seg 

Snakke om 

pappaen til Per 

Be Per slutte å 

gråte 

Si til Per at det vil 

bli bedre 
Vær forståelsesfull 

Fortell Per om 

dine egne 

problemer 
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Oppfordre Per til å 

snakke om det 

som er vanskelig 

Ta hensyn til Per 
Sende Per en sms 

 

Gi Per en klem 

eller klapp på 

skulderen 

Overse Per 

Spørre Per om 

han vil være med 

på ting  

Unngå å snakke 

om sorgen eller 

om pappaen til 

Per 

Lytte til Per 
Ta kontakt med 

Per 

Mobbe Per fordi 

han er litt rar 

Si til andre at de 

må være snille 

med Per fordi han 

ikke har en pappa 

Le av Per 

Si at Per sikkert 

snart får en ny 

pappa 

Late som om 

ingenting har 

skjedd 
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Vedlegg 5 - Tabelloversikt over deltakernes responser til handlingene i ordsalaten. 

Handling Fint Dumt 
Begge 

deler 

Vet 

ikke 

Ikke 

svart 

Be Per/ Mari slutte å gråte 1 8  1 3 

Dra hjem til Per/Mari på besøk 9  2  2 

Fortell Per/Mari at han/hun har forandret seg  6 4  3 

Fortell Per/Mari om dine egne problemer 4 5  1 3 

Gi Per/Mari en gave 9 2 1   

Gi Per/Mari en klem eller klapp på skulderen 6 1 2  3 

Gi Per/Mari råd om hvordan han/hun kan få det bedre 7 1 2  3 

Hjelpe Per/Mari med skolearbeid 10 1   2 

La Per/Mari være i fred 5 2 5  1 

Late som om ingenting har skjedd 3 4 4  2 

Le av Per/Mari  12   1 

Lytte til Per/Mari 12    1 

Mobbe Per/Mari fordi han/hun er litt rar  13    

Oppfordre Per/Mari til å snakke om det som er vanskelig 4 4 2  3 

Oppfør deg som før mot Per/Mari 8 2 1  2 

Overse Per/Mari  10 1  2 

Sende Per/Mari en sms 4 4 1 1 3 

Si at Per/Mari sikkert snart får en ny pappa/mamma 1 7 1 1 4 

Si til andre at de må være snille med Per/Mari fordi han/hun ikke har 

en pappa/mamma 
9 1 1  1 

Si til Per/Mari at det vil bli bedre 5 2 2  3 

Snakke om interesser og andre hverdagslige ting 6 1  1 5 

Snakke om pappaen til Per/mammaen til Mari  8 4  1 

Snakke om sorgen på msn 1 9 1  2 

Spørre Per/Mari om han/hun vil være med på ting 9  2  2 

Spørre Per/Mari om hvordan det går 9 1  1 2 

Ta hensyn til Per/Mari 11    2 

Ta kontakt med Per/Mari 7  1  5 

Trøste Per/Mari 8  2  3 

Unngå å snakke om sorgen eller om pappaen til Per/mammaen til Mari 9  2  2 

Vis at du bryr deg 9  1  3 

Vær forståelsesfull 9  1 1 1 

Være morsom 8 1 1  3 


