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Forord 
Min fascinasjon for fenomenet fødselsdagsselskap for barn nedfelte seg i en hovedfagsoppgave i 
etnologi (1999), men temaet var ikke dermed tilstrekkelig utforsket. En mulighet for å gå videre 
åpnet seg da Institutt for kulturstudier (nå IKOS) formulerte en prosjektsøknad til Forskningsrådet 
under Velferdsprogrammet: ”Samfunn, familie, oppvekst.” Jeg ble invitert til å delta, og i 2000 ble 
søknaden innvilget. Uten finansieringen fra Forskningsrådet, ville denne avhandlingen ikke blitt til. 
Ei heller ville den eksistert uten entusiastisk oppfordring til å søke fra etnolog Kari Telste, 
ansvarlig for instituttets søknad, og idéhistoriker Ingrid Markussen, som ble leder for prosjektet. 
Stor takk! 
 Avhandlingen ville heller ikke latt seg gjennomføre uten velvillige informanter; barn, 
foreldre og lærere, som brukte av sin tid og delte sine erfaringer og opplevelser med meg.  Takk 
for de mange givende samtalene! 
 Et lykkelig valg av veileder var folklorist Ann Helene Bolstad Skjelbred. Jeg vet ikke hvor 
mange utkast og allehånde tekster hun har lest, alltid like entusiastisk, imøtekommende og 
inspirerende, med en evne til ikke å gripe inn i unøde, men sette foten ned når den videre fremdrift 
krevde kursendring. Takk Ann Helene! 
 Å være en del av et større prosjekt og dermed del av et aktivt forskningsmiljø med en felles 
overbygning, har vært et privilegium. Seminarer og mindre diskusjonsgrupper la et godt grunnlag 
for å komme videre i arbeidet med avhandlingen. Jeg vil særlig nevne medstipendiatene Camilla 
Maartmann og Lillian Halvorsen, men takk til alle deltakere i Oppvekstprosjektet for konstruktive 
innspill! 
 Jeg vil også rette en takk til Jan Eivind Myhre, Bjørn Qviller (†), Saphinaz-Amal Naguib,  
Leif Ahnström (†), Anne Eriksen og Barbro Blehr for god drahjelp og oppmuntring på de ulike 
forskerkursene. En spesiell takk til Barbro Blehr for hennes meget nyttige og fokuserte råd, i 
forbindelse med oppholdene som gjesteprofessor ved instituttet. 
 En stor takk også til ledelsen ved min arbeidsplass gjennom mange år, Norsk 
Folkemuseum, som har oppmuntret til og lagt til rette for arbeidet med avhandlingen. Gode 
kolleger har satt sine spor: Steinar Bjørneset tilrettela spørreskjemaet for internett, Morten Bing har 
bidratt til oppsett og layout, Janike Sverdrup Ugelstad har lest korrektur og Kari Telste har vært 
kritisk leser i siste runde med avhandlingen. Takk til dere og til øvrige kolleger for positiv støtte.  
 Familien, og i særdeleshet min mann Tom, har utvist en grenseløs tålmodighet over den 
noe altoppslukende avhandlingen. Takk for at dere har båret over med meg til jeg kom ut av 
tunnelen på den andre siden!  Under arbeidet med markeringen av barns fødselsdager, har jeg 
opplevd den store gleden å bli farmor til en gutt som snart fyller tre år. Med ønske om mange fine 
bursdager dedikerer jeg denne avhandlingen til 
 
 
                 HERMAN  
 
       Norsk Folkemuseum, november 2007  
       Erika Ravne Scott 
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Kapittel 1: Prosjektet 
 

Bursdagen er kjempeviktig! Det er  
i grunnen en rar kultur rundt den. 
   Inspektør1 

 

Presentasjon 

Hva er bursdag og hvorfor er den viktig? Hva innebærer dette begrepet? Hvorfor er det  

«en rar kultur rundt den»? Både gammel og ung feirer fødselsdag, men jeg er fascinert av 

fødselsdagsselskapet for barn. Denne store og gledelige begivenheten for forventningsfulle, 

rene og pyntete barn som spent ankommer festen med gave til bursdagsbarnet. Skinnende 

barneøyne i glade fjes skues rundt det fargerike bordet hvor barna inntar bursdagsmenyen 

som avsluttes med bursdagssang, blåsing av lys og kakestykker som helst skal stå, mens 

ballongene svever i taklampen. Så følger lek og moro. Alle er glade. Bursdag er per definisjon 

gøy. Det er slik vi vil at det skal være. Unisone reaksjoner på mitt avhandlingstema 

gjenspeiler denne forståelsen av bursdag: så «morsomt» og «festlig». Men medaljen har som 

regel en bakside. Fødselsdagsselskapet representerer ikke bare en kjede av lykksalige 

øyeblikk. Det kan også, slik en mor talende beskrev det, oppleves som «a birthday party from 

hell». 

 

Denne avhandlingen dreier seg om hvordan barn, foreldre og skole forholder seg til 

fødselsdagsselskapet og hvordan de håndterer det. Jeg studerer dette innefor rammen av 

skoleklassen2 på barnetrinnet, fordi den er en helt essensiell sosial arena for gjennomføringen 

av selskapet. Gjestene er i vesentlig grad klassekamerater, og selskapet går på omgang 

mellom elevene i klassen. Dette kunne jeg konstatere i min hovedfagsoppgave i etnologi 

                                                 
1  Fordi dette sitatet kommer i forkant av all informasjon om avhandlingens datagrunnlag, vil jeg for 

ordens skyld informere om at jeg her siterer inspektør ved en barneskole i Oslo, som er intervjuet av 
meg i forbindelse med prosjektet. 

2  Begrepet skoleklasse er nå erstattet med gruppe ifølge Opplæringslova av 1998-07-17 nr. 61. § 8 
«Organisering av undervisninga» ble endret med lov av 27.06.2003 nr. 69 og trådte i kraft 2003.08.01.  
§ 8-2 «Organisering av elevane i grupper» lyder slik i første ledd: «Elevane kan delast i grupper etter 
behov. Gruppene må ikkje vera større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 
Organiseringa skal vareta elevane sitt behov for sosialt tilhør. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje 
etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.» Fordi skoleklassen var det gjeldende begrep da jeg planla og 
gjennomførte datainnsamlingen som denne avhandlingen bygger på, anvender jeg fortsatt skoleklassen 
som definisjon av den sosiale rammen rundt barna på skolen. 
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Fødselsdagsselskap for barn. Ritual og praksis. En studie av to skoleklasser i Oslo i 1990-

årene (Ravne 1999). Hovedfagsoppgaven utgjør en plattform for denne avhandlingen. Denne 

plattformen beskrives avslutningsvis i kapittel 2 Historie og tidligere forskning. I korthet la 

jeg i hovedfagsoppgaven vekt på å spore mønstre i feiringen ved å kartlegge og beskrive 

invitasjoner, gaveutveksling og måltid. Dette fordi fødselsdagsfeiring generelt og i 

særdeleshet barns fødselsdagsselskaper, er et lite utforsket tema. Det var ikke vanskelig å 

spore normative mønstre for hvordan invitasjoner skal fordeles, for gavenes verdi og for 

menyens sammensetning. Men materialet fra hovedfagsoppgaven rommer langt mer enn det 

jeg kunne behandle der. Derfor ønsket jeg å gå videre i utforskningen av temaet 

fødselsdagsselskap innenfor rammen av skoleklassen. 

 

Før jeg går inn på hva denne videreføringen innebærer, skal jeg kort redegjøre for materialet. 

Datagrunnlaget for hovedfagsoppgaven består av intervjuer med elevene i to avgangsklasser 

på barnetrinnet, et utvalg av foreldrene og de to klassestyrerne i 1995/1996. Intervjuene 

omfattet fødselsdagsselskapene, slik de var blitt feiret gjennom hele barnetrinnet på skolen. 

Fordi jeg ønsket å arbeide videre med dette materialet, er det inkludert som grunnlag for 

doktoravhandlingen på lik linje med det nyinnsamlete materialet. For å få et kompatibelt 

materiale å arbeide med, valgte jeg fortsatt skoleklasser i Oslo som utgangspunkt for 

feltarbeidet i 2001/2002.3 Nedslagsfeltet er imidlertid utvidet, idet elever, foreldre og 

klassestyrere med tilknytning til seks avgangsklasser fra seks ulike skoler deltar i 

undersøkelsen.4 Til sammen utgjør dette det primære materialet for avhandlingen, mens 

svarene fra et spørreskjema på internett i 2002 fungerer som en klangbunn for 

intervjumaterialet. Datagrunnlaget er utførlig behandlet i kapittel 3 Studier i marken. 

 

Det er på sin plass å si noe om hva videreføringen av temaet ikke innebærer. I min omgang 

med dette temaet møtes jeg stadig av en forventning om at mitt arbeide dreier seg om å utrede 

                                                 
3  Skolereformen Reform 97 innebar at barnetrinnet på skolen ble utvidet fra seks til syv skoleår. Elevene 

hadde begynt på skolen før 1997 og har derfor fulgt hverandre i seks og ikke syv skoleår, slik som 
elevene i hovedfagsundersøkelsen fra 1995/1996. 

4  Ifølge den tidligere omtalte Opplæringslovens §8-2, 2. ledd, er klassestyrer erstattet med kontaktlærer. 
«Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærer) som har særleg ansvar for dei praktiske, 
administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen.» 
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en uttømmende oversikt over fødselsdagsselskapets form og innhold. «Du har ikke tatt med 

det og det, sånn som vi pleide eller pleier å gjøre.» Men det dreier seg ikke om en 

gjennomgang av alle tenkelige bursdagsattributter. Den nødvendige kartleggingen av disse 

ligger i plattformen, som hovedfagsoppgaven utgjør. Formålet for denne avhandlingen er å 

studere fødselsdagsselskapet som fenomen i en periode av oppveksten, sett i et 

samtidsperspektiv. Selve fenomenets innarbeidete status pirret min nysgjerrighet. Hvilke 

betydningsstrukturer underbygger denne formen for feiring i relasjonen mellom barn og 

foreldre? Hva er det som får de ulike aktørene til å handle slik de gjør vis-à-vis dette 

fenomenet? Hvilke konsekvenser har det at skoleklassen er en sosial ramme for denne 

begivenheten?  

 

Samhandlingen mellom barn og foreldre er et sentralt område i gjennomføringen av 

fødselsdagsselskapet. I hovedfagsoppgaven vektla jeg barna som aktører, fordi koblingen 

barn og fødselsdagsselskap syntes nærliggende. Samtidig kunne jeg se i materialet at 

foreldredimensjonen er helt vesentlig. Foreldrene er sentrale aktører som arrangører, og deres 

erfaringer, verdiorienteringer og betingelser reflekteres i selskapet. I avhandlingen setter jeg 

derfor søkelyset like mye på foreldrene som aktører, som på barna, for å få innsikt i hva som 

påvirker de ulike handlingsstrategiene gjennom årene på barnetrinnet. Skolen er en vesentlig 

arena i samspillet om fødselsdagsselskapet. Hvordan gir dette seg utslag i 

handlingsstrategiene? 

 

I dag har Oslo-skolen en høy andel elever med innvandrerbakgrunn.5 I hovedfagsoppgaven 

var analysen begrenset til en norsk kulturell kontekst. Men under arbeidet med 

hovedfagsmaterialet ble jeg oppmerksom på selskapets implikasjoner i flerkulturelle klasser. 

Som elever i en skoleklasse konfronteres barn med fødselsdagsselskapet. Her møtes gutter og 

jenter med varierende kulturell forankring og tilsvarende varierende forutsetninger for å feire 

fødselsdagen sin. For mange foreldre kan dette ritualet være ukjent, eller annerledes enn 

                                                                                                                                                         

På samme måte som for skoleklassen anvender jeg fortsatt klassestyrer i teksten fordi dette var det 
gjeldende begrep da jeg planla og gjennomførte datainnsamlingen for begge prosjektene. 

5  Ifølge Utdanningsetaten underlagt Byråd for barn og utdanning i Oslo kommune, har 37 av 142 
grunnskoler i Oslo flertall av minoritetsspråklige elever i skoleåret 2005/2006. De utgjør omkring 1/3 
av elevantallet. Osloskolen er en flerkulturell skole med elever som representerer over 125 
språkgrupper. Opplysninger ved direktør i Skoleetaten i Oslo, Astrid Søgnen. 
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hvordan de har vært vant til å feire denne begivenheten. Avstanden mellom barnas felles 

skolearena og hver enkelts hjemmearena kan være betydelig.6 Fødselsdagsselskapet er 

nettopp en anledning, og faktisk en av de få, hvor disse to virkelighetene kan kobles sammen. 

I avhandlingen har jeg derfor lagt vekt på å studere hvordan dette stadig gjentagende ritualet 

håndteres i en flerkulturell kontekst, og i hvilken grad det ligger til rette for samhandling over 

kulturgrenser.  

 

Både i hovedfagsoppgaven og i avhandlingen har jeg studert fødselsdagsselskapet som et 

ritual. I hovedfagsoppgaven diskuterte jeg hvorvidt fødselsdagsselskapet kan karakteriseres 

som et ritual, og kom frem til at det har de karakteristika som berettiger betegnelsen (se 

kapittel 4). I avhandlingen anvender jeg ritualtereoretiske verktøy i analysen av materialet slik 

det redegjøres for i kapittel 4 Teorier om ritualer. Det er særlig kompleksiteten i forholdet 

aktør - handling, som står sentralt for meg. Jeg legger vekt på en vid innfallsvinkel som 

favner både variasjoner og fellestrekk innenfor og mellom kulturer hva angår denne 

institusjonen, som i allmenntale kalles bursdag. Avstanden i tid mellom hovedfags- og 

avhandlingsundersøkelsen gir også et interessant grunnlag for å spore endringer i holdningene 

til den rituelle praksis i løpet av de fem årene som skiller dem. 

 

Problemstillinger 

Et ritual lever gjennom aktørenes handlinger. Denne hypotesen bygger på tidligere  

ritualforskning som direkte eller indirekte bekrefter dette (se kapittel 4). I denne avhandlingen 

vil jeg derfor rette oppmerksomheten på dynamikken i forholdet ritual – aktør – handling 

innenfor den sosiale rammen som skoleklassen på barnetrinnet utgjør.  

 

Det ligger i sakens natur at ritualet ikke kan gjennomføres uten ved handling. Den handlende 

aktøren må på sin side besitte en viss innsikt i hva ritualet går ut på, for å kunne handle i 

                                                 
6  Dette gjelder selvfølgelig også for barn med norsk kulturbakgrunn. Enhetsskolen eller den inkluderende 

skolen har vært et skolepolitisk ideal i Norge. Vi har fortsatt svært få private skoler og skoler for 
bestemte interessefellesskap, selv om dette er i ferd med å endre seg noe. En norsk skoleklasse vil 
derfor favne sosiale og kulturelle variasjoner i elevsammensetningen. I urbane områder med flere skoler 
vil skolenes beliggenhet gjenspeile forskjeller i de ulike boområdene blant annet når det gjelder 
befolkningens økonomi, boform og etniske sammensetning.  
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overensstemmelse med ritualet. Forutsetninger for handlingsvalg i relasjon til 

fødselsdagsselskapet bestemmes av lag på lag med kulturelle og individuelle faktorer. Jeg ser 

fødselsdagsselskapet som en utfordring til handling og selve handlingen som en utfordring for 

aktørene. Dette er en sosial begivenhet som involverer flere aktører. Ritualet skaper slik 

utfordringer ikke bare for hver enkelt aktørs handlinger, men også hva angår samhandlingen 

mellom aktørene. Selve handlingen, hvordan barn og foreldre velger å gjennomføre ritualet, 

har konsekvenser for fødselsdagsselskapets form og innhold som en nesten umerkelig prosess 

eller ved tydelige brudd. Praksis tar utgangspunkt i ritualet og påvirker ritualet i en stadig 

vekselvirkning som skaper en dynamikk i skjæringspunktet mellom kontinuitet og endring. 

Ulike former for praksis utfordrer med andre ord ritualet. 

 

Min tilnærming til studiet av fødselsdagsselskapet i denne avhandlingen kan derfor samles i 

begrepet utfordring. I utfordring legger jeg flere betydninger. Det dreier seg om at ritualet i 

seg selv kan være oppfordrende, utløsende, krevende og provoserende, men det dreier seg 

også om at ritualet skaper en rekke situasjoner som innebærer ulike strategier for handling og 

samhandling. Jeg vil, for eksempel, si at det ligger en utfordring i å arrangere ikke bare et 

selskap, men et vellykket selskap. Hva innebærer denne utfordringen i sine mange fasetter? 

For den enkelte kan utfordringene være både positivt og negativt ladet og skape både 

konstruktive og problematiske situasjoner. Ved å studere aktørenes fortellinger om sin 

omgang med ritualet som et sett utfordringer, søker jeg å få innsikt i de kulturelle og 

individuelle føringene som ligger bak deres handlingsvalg vis-à-vis ritualet.  

 

Fødselsdagsselskapet for barn knytter hjemmearenaen og skolearenaen sammen. Det 

innebærer en samhandling mellom barn og foreldre innad i familien. Samtidig forholder 

familien seg til de premissene for feiring som er etablert utenfor hjemmet, i barnets 

skolemiljø. Barnet pendler mellom to verdener. Disse to verdener skal forenes i samhandling 

mellom to generasjoner som kan ha ulike oppfatninger om hvordan festen skal arte seg, eller 

om det i det hele tatt skal være noen fest i anledning fødselsdagen. Selv om 

fødselsdagsselskapet for barn i dag er en allmenn skikk, betyr ikke dette nødvendigvis at det 

foreligger en allmenn oppfatning av hvordan man forholder seg til dette ritualet. Familier har 

ulike ressurser, ulik sammensetning og ulike prioriteringer som skaper variasjon i deres 
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tilnærming til ritualet. Fødselsdagsselskapet skaper derfor en rekke utfordringer i forholdet 

mellom barn og foreldre, som synliggjøres gjennom analysen av deres fortellinger om 

hvordan de handler i relasjon til ritualet. 

 

På det individuelle plan ligger oppfatninger om ritualet mellom det erfarte og det forventede i 

de fortellingene informantene gir meg. Hvordan ritualet oppfattes knyttes opp mot en rekke 

variabler som for eksempel personlig legning, kreativitet og familiens kulturelle tilhørighet. 

Barn og foreldre kan ha helt ulike oppfatninger av hvor utfordringene ligger i forhold til ett og 

samme selskap. De har ulike agendaer og mål for sine handlinger og ulike roller i relasjon til 

festen, som foreldrene arrangerer for barna. Ved å sette søkelyset på hvilke utfordringer disse 

ulike rollene innebærer, kan denne studien av ritualet bidra til å gi et bilde av det å vokse opp 

i Oslo i dag.  

 

Fødselsdagsselskapet er en sosial situasjon, hvor det enkelte barns deltakelse innebærer et 

samspill med de øvrige gjestene, enten som hovedperson eller som invitert deltaker. I denne 

sosiale interaksjonen ligger utfordringer som kan belyse det gruppefellesskapet som en 

skoleklasse utgjør. Utfordringene knyttes blant annet opp mot barnas kjønn, alder og 

plassering i klassens sosiale hierarki. Fødselsdagsselskapet har en høy frekvens av gjentagelse 

gjennom barnetrinnet på skolen. Ritualet både konfronterer og understreker det kollektive 

fellesskapet gjennom disse skoleårene. Ritualet utfordrer derfor forholdet mellom barna i 

klassen. I denne avhandlingen søker jeg innsikt i dette sosiale fellesskapet gjennom å studere 

hvordan disse utfordringene håndteres. 

 

Dette har ledet meg frem til følgende problemstilling og delproblemstillinger: 

 

Hvilke strategier for handling utfordres i omgang med ritualet? 

–   Hvordan reflekteres forholdet mellom barn og foreldre i ritualet? 
–   Hvordan reflekteres oppvekst i ritualet? 
–   Hvordan reflekteres fellesskapet i skoleklassen i ritualet? 
–   Hvordan reflekteres holdningsendringer i den rituelle praksis? 
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Avhandlingens struktur 

Avhandlingen er organisert i tre deler. Den første delen i kapitlene 1–4 redegjør for 

avhandlingens premisser. Den andre delen omfatter analysen av materialet i kapitlene 5–9. 

Den tredje delen presenterer avhandlingens konklusjon i kapittel 10. 

 

Del I Avhandlingens premisser 

De fire kapitlene i denne delen har som formål å presentere hvilke retningslinjer jeg har 

arbeidet ut fra både metodisk og teoretisk. I sammenheng med en redegjørelse for tidligere 

forskning om fødselsdagsfeiring for barn, som er svært begrenset, har jeg også valgt å gi et 

overblikk over fødselsdagsfeiring generelt i et langt historisk perspektiv.  

 

Kapittel 1 Prosjektet 

Min nysgjerrighet for fenomenet bursdag, i betydningen fødselsdagsselskap for barn, har ledet 

meg videre fra en hovedfagsoppgave om dette temaet til en doktoravhandling. Mens 

hovedfagsoppgaven løftet frem mønstre for feiringen i relasjon til invitasjoner, 

gaveutveksling og måltid, er formålet for denne avhandlingen å studere fødselsdagsselskapet 

som fenomen i en periode av oppveksten. Denne perioden er årene på barnetrinnet i skolen, 

som det også var for hovedfagsoppgaven. Jeg ønsket å arbeide videre med 

hovedfagsmaterialet, fordi det rommer langt mer enn det som presenteres i 

hovedfagsoppgaven. Dette materialet er derfor inkludert som grunnlag for avhandlingen på 

lik linje med det nyinnsamlete materialet. Alt materialet er basert på intervjuer med elever, 

deres foreldre og klassestyrere i avgangsklasser på barnetrinnet i Oslo, om hvordan 

fødselsdagen har blitt feiret med klassekamerater gjennom disse skoleårene. Dette er en 

samtidsstudie som relaterer seg til de årene elevene har gjennomført på barnetrinnet. De to 

undersøkelsene dekker perioden 1990–2002. 

 

Problemstillingen relaterer seg i første rekke til hvilke handlingsstrategier som utløses av 

ritualet og til hvordan ritualet reflekterer forholdet mellom barn og foreldre, aspekter ved 

oppvekst og forståelser av fellesskapet i skoleklassen. Dette belyser også flerkulturalitet i 

klasserommet. Det er dynamikken i forholdet ritual – aktør – handling innenfor den sosiale 

rammen som skoleklassen på barnetrinnet utgjør, som er mitt utgangspunkt. Jeg ser dette 
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handlingskomplekset som en utfordring for aktørene: foreldre, barn og klassestyrere. 

Samtidig utforder deres handlinger ritualets form og innhold i en stadig prosess. Dette er også 

en del av min problemstilling. Min tilnærming til studiet av fødselsdagsselskapet i denne 

avhandlingen kan derfor samles i begrepet utfordring. Det vil i korthet si ritualet som 

utfordring til handling, og handlingen som utfordring for ritualets form og innhold. 

 

Ved å studere aktørenes fortellinger om sin omgang med ritualet som et sett utfordringer, 

søker jeg å få innsikt i de kulturelle og individuelle føringene som ligger bak deres 

handlingsvalg og -strategier vis-à-vis ritualet.  

 

Kapittel 2 Historie og tidligere forskning 

I min leting etter spor av historien om feiringen av barns fødselsdager har jeg gått langt 

tilbake i historien. Fra oldtiden til moderne tid omhandler litteraturen i første rekke 

fødselsdagsfeiring som fenomen og markering av voksnes fødselsdager, mens barn sjelden 

figurerer i materialet. Det er en interessant historie som danner bakgrunn for oppblomstringen 

av fødselsdagsfeiring i kjølvannet av reformasjonen og dermed også for feiringen av barns 

fødselsdager. Jeg har derfor valgt å gi et relativt stort rom for et overblikk over 

fødselsdagsfeiringens brokete historie frem til moderne tid.  

 

Deretter presenteres historien om fødselsdagsselskapet for og med barn. Igjen er dette et 

område med svært begrenset forskning. I norsk sammenheng er feltet særdeles begrenset. 

Fødselsdagsfeiringens historie i Norge, både hva angår barn og voksne, venter på å bli fortalt. 

Jeg har valgt å presentere tidligere forskning, som da i vesentlig grad ikke er norsk, i 

kombinasjon med en historisk oversikt. Jeg avslutter med en redegjørelse for min 

hovedfagsoppgave Fødselsdagsselskap for barn. Ritual og praksis. En studie av to 

skoleklasser i Oslo i 1990-årene (Ravne 1999). 

 

Kapittel 3 Studier i marken 

Jeg redegjør for utvalg av informanter og skoleklasser, og innsamling av materialet ut fra 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes retningslinjer. Intervjusituasjonen diskuteres, 

særlig med tanke på intervju av barn og foreldre med en annen kulturbakgrunn enn norsk. 
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Intervjuene, både for hovedfagsoppgaven (1995/1996) og for avhandlingen (2001/2002), er 

avhandlingens primære kildemateriale. En beskrivelse av det sekundære materialet i form av 

en spørreundersøkelse på internett «Bursdag på nettet!» i 2002, følges av betraktninger om 

kvalitative og kvantitative metoder. Avslutningsvis diskuterer jeg mitt møte med materialet 

og tolkningsprosessen. 

 

Kapittel 4 Teorier om ritualer 

Ritual representerer for meg et ryddig utgangspunkt for å studere fenomenet 

fødselsdagsselskap. Jeg har kunnet dra nytte av ritualteoretiske verktøy i analysen av 

materialet. Her har jeg funnet innfallsvinkler som har vært både inspirerende og anvendelige 

hjelpemidler for å se hva som, eksplisitt og implisitt, rommes i aktørenes fortellinger. Jeg 

presenterer de ritualteoretikerne som har inspirert meg og redegjør for de ritualanalytiske 

verktøy jeg har anvendt i analysen. En viktig ambisjon i analysen har vært å spenne over både 

det som er likt og det som er forskjellig, både fra et innenfra- og et utenfraperspektiv, i 

aktørenes handlinger knyttet til fødselsdagsselskapet. 

 

Min hovedinngang til materialet er handlingsperspektivet og hva som ligger bak 

handlingsvalgene i relasjon til fødselsdagsselskapet, og hvordan disse handlingsvalgene igjen 

påvirker selskapets form og innhold. I kapittelets andre del diskuterer jeg derfor 

handlingsorientert ritualteori, som jeg har funnet spesielt anvendelig og inspirerende. Her har 

jeg lett etter og funnet gode nøkler for forståelse av og innsikt i det materialet jeg har arbeidet 

med. 

 

Del II Analyse 

Kapitlene 5–8 er bygget opp ut fra den logikk at det først må tas stilling til hvorvidt det skal 

handles eller ikke handles i forhold til ritualet. Den videre gjennomføringen av ritualet 

innebærer for det andre å velge ut gjestelisten, for det tredje å gjennomføre selve selskapet og 

for det fjerde å leve videre med opplevelsen og erfaringen. Analysen i kapitlene 5–8 bygger 

på mitt intervjumateriale. 
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Materialet fra nettundersøkelsen er sekundært og fungerer som en klangbunn for 

intervjumaterialet. Data fra denne undersøkelsen presenteres i fotnoter, vesentlig i de tre siste 

analysekapitlene. Dette fordi det første analysekapittelet handler om foreldrenes holdninger, 

mens nettundersøkelsen kun omfatter svar fra barn. Forholdet mellom de to ulike 

datakategoriene diskuteres ikke i selve teksten. Denne diskusjonen har jeg lagt til kapittel 9 

som avslutter analysedelen. 

 

Kapittel 5 Et obligatorisk ritual? 

Noe av det som har pirret min nysgjerrighet mest er ritualets solid etablerte status i 

oppveksten. Fordi foreldrene finansierer og arrangerer selskapet, diskuterer jeg deres 

holdninger til fødselsdagsselskapet og viktigheten av å gjennomføre det. Jeg ser det først i et 

innenfraperspektiv, deretter i et utenfraperspektiv. Med andre ord, hva mener foreldre med 

norsk bakgrunn, og hva mener foreldre som ikke har norsk bakgrunn? Foreldrerollen 

reflekteres gjennom ulike tilnærminger til gjennomføring av selskapet som en plikt- eller en 

valghandling. Avslutningsvis diskuterer jeg derfor holdninger til plikt og valg med bakgrunn i 

de handlingsstrategiene som krystalliserer seg i materialet. 

 

Kapittel 6 Skoleklassen som rituelt fellesskap 

Med bakgrunn i hovedfagsoppgaven, vet jeg at skoleklassen er en helt essensiell sosial ramme 

for fødselsdagsselskapet. Svært ofte er alle gjestene skolekamerater. Det er derfor interessant 

å diskutere hvordan plikt- og valgholdningene til gjennomføringen av selskapet gir seg utslag 

i ulike tilnærminger til gjensidighet for invitasjoner og ulike oppfatninger av respons på 

invitasjoner. Jeg redegjør for ulike prinsipper for inklusjon, og for hvordan disse prinsippene 

kan praktiseres både parallelt og suksessivt innenfor samme skoleklasse gjennom årene på 

barnetrinnet. Prinsippene reflekterer samhandlingsstrategier innenfor og mellom 

kjønnsgruppene og samhandlingsstrategier i relasjon til flerkulturalitet. Analysen av ritualet 

reflekterer slik skolens, foreldrenes og elevenes oppfatninger av det fellesskapet som 

skoleklassen utgjør i relasjon til den enkelte elev. Avslutningsvis diskuterer jeg derfor 

handlingsstrategiene for invitasjoner og deltakelse i forhold til individ og kollektiv. 
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Kapittel 7 Ritualets fleksibilitet  

Her tar jeg for meg selve gjennomføringen av selskapsritualet. Med bred pensel etablerer jeg 

et bilde av det som til sammen danner konvensjonen for selskapet, sett i en norsk kulturell 

kontekst. Jeg diskuterer deretter hvordan og i hvilken grad aktørene relaterer sine handlinger 

til denne konvensjonen gjennom barnetrinnet på skolen. I selskapet forenes skole- og 

privatsfæren. Analysen reflekterer familienes varierende beslutningsprosesser for 

gjennomføring av ritualet og belyser ulike komponenter som enten åpner eller stenger for 

samhandling over kulturgrenser. Med bakgrunn i dette diskuterer jeg avslutningsvis 

handlingsstrategiene i relasjon til konformitet og variasjon. 

 

Kapittel 8 Ritualets ambivalens 

Fortellingene jeg arbeider med vitner om ritualets effekt på aktørene. Opplevelsene 

segmenterer seg i minnet. Dette kan være opplevelser både på godt og vondt. Derfor 

diskuteres opplevelsene ut fra tre opposisjonelle par: orden og kaos, nostalgi og endring og 

glede og traume. Analysen reflekterer hvordan fødselsdagsselskapet fremstår som større enn 

seg selv, fordi det har en effekt på deltakerne ut over seg selv. Avslutningsvis diskuteres 

derfor hvordan denne erfarte effekten påvirker forventningen til ritualet og dermed 

handlingsstrategiene i forhold til det.  

 

Kapittel 9 Hva er det de sier? 

Her løftes underteksten i fotnotene frem gjennom en diskusjon om forholdet mellom 

intervjumaterialet og spørrematerialet. Jeg ser på i hvilken grad fortellingene i intervjuene 

sammenfaller med svarene på nettundersøkelsen. De to datakategoriene kan både underbygge 

og korrigere hverandre og dermed påvirke konklusjonen.  

 

Del III Konklusjon 

 

Kapittel 10 Aktør og ritual 

Avslutningsvis presenteres hovedtrekk i analysen gjennom en diskusjon om hvordan 

aktørenes verdioppfatninger og identitetsforståelser reflekteres i handlingsstrategiene i 

forhold til relasjoner mellom barn og foreldre, oppvekst og skoleklassen som felles og 
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flerkulturell møteplass. Deretter diskuterer jeg hvordan disse strategiene utfordrer ritualets 

form og innhold i en diskusjon om kontinuitet og endring. I denne sammenheng behandles 

også endringer i holdninger til ritualet ved å sammenligne undersøkelsene fra 1995/1996 og 

2001/2002. Med bakgrunn i min analyse har jeg til slutt noen betraktninger over hvilke 

konsekvenser de nye og mer uklare gruppeinndelingene av elevene, som er skissert i 

Opplæringslovens § 8, kan få for definisjonen av fellesskapet og tilhørigheten til dette. 
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Kapittel 2: Historie og tidligere forskning 

 
So when we say that a year ago today or so many years ago such a thing happened 
here, or something else happened, this event seems to us, so to speak, more present, 
or less past, than other days. And this fancy is so deeply rooted in mankind that it 
seems hard for us to believe that the anniversary is as alien to the event itself as any 
other day is. This is why the annual celebration of important memories, religious as 
well as civil, public as well as private, birthdays and days of death of people who are 
dear to us, and suchlike, was and is common to all nations which have, or had, 
memories and a calendar.  

Leopardi 2002:13 
 

I min leting etter litteratur som omhandler feiring av barns fødselsdager, har jeg gått langt 

tilbake i historien. Fra oldtiden til moderne tid omhandler litteraturen i første rekke 

fødselsdagsfeiring som fenomen og markering av voksnes fødselsdager, mens barn sjelden 

figurerer i materialet. Jeg har likevel valgt å gi rom for et overblikk over 

fødselsdagsfeiringens brokete historie frem til moderne tid.7 Et slikt overblikk berører en 

rekke historiske tema som til dels er omdiskuterte og kontroversielle, som for eksempel 

religiøse spørsmål. Men det faller utenfor denne avhandlingens formål å gå inn i en slik 

diskusjon. I dette overblikket er det ingen markert rød tråd å følge, men det er likevel en 

interessant historie som danner bakgrunn for oppblomstringen av fødselsdagsfeiring i 

kjølvannet av reformasjonen.  

 

I kapittelets andre del presenteres fremveksten av fødselsdagsselskaper for barn, som er et 

moderne fenomen. Igjen er dette et område med svært begrenset forskning. Etnologen Regine 

Falkenbergs doktoravhandling Kindergeburtstag. Ein Brauchstudie über Kinder und ihr Fest 

(1982), er det mest sentrale arbeidet på dette området, og den eneste monografien om temaet. 

Selv om det er få forskningsarbeider om fødselsdagsfeiring for barn, kan omtaler av denne 

feiringen inngå i mange andre sammenhenger, som for eksempel i studier av barndom. Men 

ofte er dette etter hvert sentrale innslaget i oppveksten fraværende også her.  

 

                                                 
7  En annen grunn til å gi plass for dette historiske tilbakeblikket, er ganske enkelt at jeg hele tiden får 

spørsmål om fødselsdagsfeiringens historie i forhold til feiringen av barns fødselsdager og 
fødselsdagsselskapet. 
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I kapittelets tredje del redegjør jeg for min hovedoppgave Fødselsdagsselskap for barn. Ritual 

og praksis. En studie av to skoleklasser i Oslo i 1990-årene (Ravne 1999). Denne 

avhandlingen springer ut fra hovedfagsoppgaven. 

 

Det historiske bakteppet 

Som filosofen Giacomo Leopardi (2002:13) påpeker, er kalenderen en forutsetning for å 

kunne angi en persons fødselsdato. Utviklingen av kalenderen henger sammen med 

menneskenes observasjoner av himmellegemenes innbyrdes konstellasjoner gjennom 

årssyklusen. Ifølge den klassiske historikeren Roger L. Beck, er det derfor ikke overraskende 

at forbindelsen mellom fødselsdatoen og stjernene ble tillagt betydning for menneskets 

skjebne. Astrologien utviklet seg til en avansert vitenskap som konverterte astronomiske data 

til spådommer om personers fremtid gjennom kunsten å stille et fødselshoroskop – 

genethlialogy (Beck 1996:195). I Mesopotamia og Egypt fantes det nedskrevne kalendere 

omkring 2000 år f.Kr. Historikeren Hans Furuhagen påpeker at den kalendariske kunnskapen 

høyst sannsynlig går langt tilbake som muntlig overføring fra generasjon til generasjon. 

Stjernehimmelen og dens betydning var en felles referanseramme for menneskene (Furuhagen 

1989:29). Et av de eldste skriftlige beleggene for fødselsdagsfeiring finner vi i Det Gamle 

Testamente: «Den tredje dagen – det var faraos fødselsdag – holdt han et gjestebud for alle 

sine menn» (Første Mosebok 40:20). Farao var Amenemhat III, som antas å ha regjert fra 

1859–1814 f.Kr. Forfatteren Herodot8 forteller at grekerne lærte fødselsdagsfeiringen å 

kjenne gjennom egypterne.  

 

De lange historiske linjene for fødselsdagsfeiring kan trekkes tilbake til oldtiden. De fleste 

fremstillingene støtter seg på antropologen Wilhelm Schmidts Geburtstag im Altertum (1908), 

som for eksempel antropologene Ralph og Adelin Lintons bok The Lore of Birthdays (1953) 

og etnologen Karin Johanssons bok Jag gratulerar. Namnsdags- och födelsesdagsfirandet 

under fyrahundra år (1973). Et annet sentralt bidrag til historien er historikeren Kathryn 

                                                 
8  Herodots fortelling er en historisk fortelling som vesentlig omhandler perser-krigene i 490 og 480–79 

f.Kr. Lite er kjent om forfatteren og det hersker tvil om i hvilken grad fortellingen stemmer med 
virkeligheten (Oxford Classical Dictionary 1996:696-698). Skikken med å slakte et lam kan også knytte 
seg til festritualer i forbindelse med at et barn blir født, hvilket også i dag er utbredt i dette området.  
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Argetsingers omfattende undersøkelse om fødselsdagsfeiringen i antikken. Arbeidet er 

presentert i doktorgradsavhandlingen Dies Natales; Self, Patron and City in Roman Religion 

(1990) og «Birthday Rituals: Friends and Patrons in Roman Poetry Cult» (1992).  

 

Antikken 

I utgangspunktet var det gudenes fødselsdager som var gjenstand for feiring hos grekerne 

(Linton og Linton 1953:17, Johansson 1973:11, Argetsinger 1992:180-181. Se også Mikalson 

1996:244). Fra den tidligste arkaiske perioden frem til omkring 400–300 f.Kr. ble gudenes 

fødselsdager markert månedlig. Dette ga opphav til forestillingen om heldige og uheldige 

månedsdager å bli født på, fordi disse ville være styrende for individets legning og skjebne i 

livet. Hesiod, en av de tidligste greske poetene, beskriver dette i «Dagene». Slik påvirket 

gudene menneskenes liv gjennom sammenfallet mellom fødselsdagen og bestemte 

månedsdager. Det var først da fremstående personer ble assosiert med gudene at 

fødselsdagsfeiring fikk et menneskelig aspekt i den greske kulturen, påpeker den klassiske 

historikeren Jon D. Mikalson (1996:244). Et eksempel på dette er filosofen Platon (ca. 429–

347 f.Kr.), som delte guden Apollons fødselsdag, den 7. månedsdagen. Dagen ble feiret til 

Platons ære også etter hans død (Linton og Linton 1953:18, Mikalsson 1996:244).9 Ritualene 

knyttet til de hellenske kongenes fødselsdager beskrives i Andre Makkabeerbok, kapittel 6:7. 

Her fortelles det om hvordan hellenerne ville tvinge jødene til å delta i hedenske 

offerhandlinger i forbindelse med den månedlige feiringen av kong Antiochus IV’s 

fødselsdag, omkring 170 f.Kr. Dette var handlinger som blant annet innebar krenking av 

hellig grunn og måltider med svinekjøtt, som er tabu for jødene. Ritualet tjente som en 

maktdemonstrasjon overfor denne folkegruppen. For jødene var fødselsdagsfeiring et 

eksempel på en hedensk skikk, understreker den tyske religionshistorikeren Alfred Stuiber 

(1976:225).  

 

Romernes fødselsdagsfeiring var vel etablert og omfattet tre ulike former for dies natales – 

fødselsdager. Utgangspunktet synes å være private personers fødselsdager, senere ble også 

natales templorum – templers fødselsdager og byers fødselsdager gjenstand for årlig feiring 
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(Linton og Linton 1953:21, Johansson 1973:10, Argetsinger 1990:1ff, Mikalson 1996:244). 

Natales refererer således til både private og offentlige begivenheter i form av begynnelser: 

den fysiske fødsel, åpning av et tempel eller grunnlegging av en by.10 Den rituelle feiringen 

av privatpersoner omfattet genius natalis, en «dobbeltgjenger» eller skytsånd som fødes med 

individet og dør med individet, det vil si mannlige individer. Iuno var navnet på kvinnenes 

skytsånd. Gjennom denne feiringen knyttes det sekulære og det guddommelige sammen. Det 

er uenighet om hvorvidt genius og iuno skal forstås som iboende eller eksterne for hvert 

enkelt menneske (Argetsinger 1992:185), men det er en diskusjon som faller utenfor tema for 

denne avhandlingen. Dagen ble markert med bønn og offergaver, personlige gaver og 

banketter. Feiringen kunne omfatte ens egen og familiens fødselsdager, men også venners og 

velgjøreres fødselsdager uten at disse nødvendigvis selv deltok i selskapet. Festen bidro til å 

underbygge maktstrukturer og artikulere sosiale nettverk. Slik hyller grammatikeren 

Censorinus (238 e.Kr.) sin velgjører Quintus Caerellius i en liten bok han forfattet i anledning 

dennes fødselsdag: 

But while other men honor only their own birthdays, yet I am bound every year by a double duty 
as regards this religious observance; for since it is from you and your friendship that I receive 
esteem, position, honor, and assistance, and in fact all the rewards of life, I consider it a sin if I 
celebrate your day, which brought you forth into this world for me, any less carefully than my 
own. For my own birthday gave me life, but yours has brought me the enjoyment and the rewards 
of life (De Die Natali 3.5-6. Argetsinger 1992:176-178). 

  

Ifølge Argetsinger er dette etablerte ritualet en medvirkende årsak til fremveksten av den 

romerske keiserkulten som nettopp kom spektakulært til uttrykk i de romerske keisernes 

fødselsdager, med storslåtte parader og sirkus for folket. Gjennom Panegyrici Latini, som ble 

forfattet og fremsagt i forbindelse med keiserlige fødselsdager, får vi innblikk i disse 

begivenhetenes status og viktighet (Argetsinger 1990:7 og 10, 1992:176, 191-193, Mikalson 

1996:244). 

 

                                                                                                                                                         
9  Det er også vanlig i våre dager å markere fremstående personers fødselsdager etter at de har gått bort, 

for eksempel kong Olavs 100-års dag 2. juli 2003. Slike markeringer finner ofte sted i forbindelse med 
jubileer, som for eksempel hundreårsmarkeringer.  

10  Det er heller ikke uvanlig å feire grunnlegging av byer og andre former for jubileer i dag. Under et 
opphold i Wisconsin, USA i 1997, ble jeg invitert til markeringen av Trondheims 1000-års jubileum. 
Feiringen foregikk i flere private norsk-amerikanske hjem samtidig, men alle hadde samme meny. 
Måltidet var organisert på samme måte og ble dermed felles. Det var godt planlagt og menyen var 
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I denne perioden oppsto det en egen poetisk genre i form av fødselsdagsvers – genethliacon – 

anført av den greske epigrammisten Crinagoras, som hadde mye av sitt virke blant romersk 

overklasse (Mikalson 1996:244). Fødselsdagsversene finnes både på gresk og latin, men har 

ifølge Argetsinger, romersk opprinnelse. Grekerne har ikke feiret private fødselsdager på 

samme måte og i samme utstrekning, som romerne (Argetsinger 1992:180-181). Ordet er 

gresk fra genethlios og tilsvarer natalis på latin. Det ble utarbeidet retningslinjer for hvordan 

slike epigrammer skulle lyde, for eksempel av retorikeren Dionysius av Halicarnassus på 

keiser Augustus’ tid og i Menander «Rhetor»s11 skrifter fra slutten av 300-tallet, ifølge 

litteraturviteren Donald A.F.M. Russell (1996:630). Epigrammene gir verdifull innsikt i det 

romerske fødselsdagsritualet: 

May his genius be at hand to witness his own honors. May delicate floral crowns grace his holy 
hair; may his temples be wet with pure nard, may he take his fill of honey cakes and be drunk with 
unwatered wine (Carmina 2.2.5-8. Argetsinger 1992:183). 

 

Verset viser med all tydelighet hvordan natalis og genius knytter sammen den menneskelige 

og den guddommelige sfære. Ritualet forplikter til sekulære såvel som religiøse handlinger, 

idet feiringen omfatter både person og genius (Argetsinger 1990:II,1992:191-192).  

 

I vers og omtaler fra antikken finnes det flere eksempler på at også barn ble gjort til gjenstand 

for oppmerksomhet på fødselsdagen, om enn i svært voksne former slik satirikeren Lucian12 

beskriver det i «Gallus» : 

Micyllus, said he, I am giving a birthday party for my daughter to-day, and have invited a great 
many of my friends (…). (…) we began eating a dinner of many courses and great variety, served 
on gold and silver plate in profusion, and there were goblets of gold and handsome waiters and 
musicians and downs withal. In short we were delightfully entertained (Schmidt 1908:20, 
Falkenberg 1982:70). 

 

                                                                                                                                                         

komponert av en kokk på Brittannia hotell i Trondheim. Den besto blant annet av breiflabb som var 
spesielt fløyet inn fra Norge for anledningen. 

11  Menander «Rhetor», sent 300-tall. Det er usikkert om reglene for vers i forbindelse med fødselsdager, 
bryllup, invitasjoner, avskjeder, begravelser etc. faktisk er skrevet av ham (Oxford Classical Dictionary 
1996:957). 

12  Lucian av Samosata, ca. 120 e.Kr. Han har en allsidig litterær produksjon, blant annet med sans for 
komiske prosadialoger. «Gallus» er en dialog mellom en hane og Mikyllos, sistnevnte forteller her om 
hvordan en rikmann feirer sin datters fødselsdag (Oxford Classical Dictionary 1996:886). 
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Det er uvisst om datteren var til stede under festen, men det var som tidligere påpekt heller 

ikke nødvendig. Men det finnes eksempler på at barn deltok i festlighetene, som i 

Alciphrons13 «Letters of farmers»: 

I am celebrating the birthday of my son, and I invite you to my big banquet, Pithanion; and not 
you alone but with you your wife and your children and your hired man; yes, and your dog too if 
you like (…). We are going to have a very gay party: we shall drink until we are drunk, and after 
we can hold no more we shall sing; and whoever is able to dance the cordax will step into the 
midst and entertain the company. So then, my dear friend, come early, for at perfect celebrations it 
is a good idea to get the drinking bout organized betimes in the morning (ibid). 

 

Den inviterte Eustachys svarer at hans kone og barn vil komme og delta i festlighetene, han 

selv og hunden er forhindret. Det er viktig å være oppmerksom på at dette er skjønnlitterære 

tekster av satirisk og komisk karakter. Det er derfor ikke mulig å trekke noen slutninger fra 

dem om markeringen av barns fødselsdager i antikken (Falkenberg 1982:69-71). Men de kan 

indikere at barn ble gjort til gjenstand for oppmerksomhet på fødselsdagen. På den annen side 

kan de indikere at dette er en så umulig tanke at det blir komisk. 

 

Kristendommen 

Kristendommens innflytelse endret synet på fødselsdagsfeiring. Religion og 

fødselsdagsfeiring har, som vist, en sammenheng. Det er gjort interessante liturgiske studier 

om den kristne kirkes holdning til denne begivenheten. De mest sentrale er antakelig 

religionshistorikeren Walter Dürigs Geburtstag und Namenstag. Eine liturgiegeschichtliche 

Studie (1954) og Stuibers artikkel «Geburtstag» (1976). Det er en vanlig oppfatning at kirken 

avskaffet fødselsdagsfeiringen, ikke bare som hedensk skikk, men også fordi mennesket er 

født med arvesynden. Døden åpnet for gjenfødelse til himmelsk evig liv og frigjorde sjel og 

ånd fra det jordiske livs fengsel, påpeker folkloristen Hermann Bausinger i artikkelen «Happy 

Birthday! Zur Geschicte des Geburtstagsfestes» (Bausinger 1994:10). Stuiber diskuterer den 

kristne kirkens oppfatninger om gjenfødelsen gjennom døden (Stuiber 1976:224-225). Den 

skulle markeres gjennom familiens offergaver og bønner, ifølge Tertullians skrifter fra 

omkring år 200 (ibid).  

 

                                                 
13  Alchipron, 2. eller 3. århundre e.Kr. «Litterære» brev som knytter seg til bestemte samfunnsgrupper 

(Oxford Classical Dictionary 1996:54). 
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I den kristne kirke betegner natalis dødsdagen, og ikke fødselsdagen, til martyrer som har 

gjort seg verdige til helgenstatus. Den vanlige forklaringen på denne bruken av ordet er 

gjenfødelse, men det er flere teorier om betydningen av natalis (Stuiber 1976:230-234, 

Argetsinger 1992:133ff). Argetsinger viser blant annet til filologen Nino Scivolettos artikkel 

«Natalis Martyrum» i Giornale italiano de filologia, hvor han påpeker at kirkekalendere 

benyttet denne betegnelsen for å markere avstand til natales Caesarum – keiserlige 

fødselsdager – i profane kalendere. Disse dagene kunne være sammenfallende, fordi 

martyrene ofte møtte sin skjebne nettopp i forbindelse med feiringen av de keiserlige 

fødselsdagene (Scivoletto 1985:215-217). Både Stuiber og Scivoletto peker imidlertid på 

natalis som uttrykk for en begynnelse. De legger også vekt på den kulturelle innflytelsen fra 

den omfattende filosofiske tradisjonen i senantikken, som ser døden som inngang til et nytt 

liv. 

 

Det er ingen tvil om at det var en langvarig strid om fødselsdagsfeiring innen kirken. 

Tilknytningen til hedenske guder og personer med gudelignende status førte til at denne 

formen for feiring ble sterkt kritisert. Omkring år 400 viste kirkefaderen Hieronymus til 

Bibelen som forteller at den kristne Guds fiender, Farao og Herodes, feiret sine fødselsdager 

på blodig vis, som et argument mot å feire og i det hele tatt fastsette en dato for Jesus 

fødselsdag (Linton og Linton 1953:51-52, Johansson 1973:11-12, Bausinger 1994:10-11). 

Ambrosiastertekstene, nedskrevet i perioden 366–384, argumenterer derimot for 

anerkjennelse av fødselsdagen som et skaperverk og Guds vilje (Stuiber 1976:234). Kirken 

kanoniserte etter hvert fødselsdagene til Jesus, døperen Johannes, jomfru Maria og de to 

martyrene Soteris og Agnes. 

 

Bausinger viser til Dürigs studie, hvor det fremkommer at kirkelærde omtalte en trefaset 

fødsel i positive ordelag (Bausinger 1994:11). De tre fasene var fødselen til livet, fødselen 

gjennom dåpen og fødselen gjennom oppstandelsen (ibid). Det fantes en votivmesse for 

fødselsdager i messebøker fra 600-tallet frem til omkring 1200-tallet, da den synes å være tatt 

ut. Det kan ha sammenheng med arvesyndslæren (Falkenberg 1982:73-74, Bausinger 
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1994:12, se også Geerlings 2000:523).14 Det er usikkert hvor ofte slike messer ble praktisert, 

og det er overveiende sannsynlig at de ble bestilt av personer fra samfunnets høyeste skikt, 

idet ordlyden tilsier offergaver til kirken fra jubilanten. At det dreier seg om selve 

fødselsdagen, er hevet over tvil: «… den du (Gud) aus dem Mutterschosse in dieses irdische 

Leben eintreten liessest, …» Stuiber antyder at slike votivmesser særlig skal ha vært 

konsentrert til barns ettårsdag i takknemlighet over den nåden å kunne feire at barnet hadde 

overlevet det første kritiske året, komplettert med en bønn om et langt liv for barnet i Guds 

tjeneste (Stuiber 1976:235-236). Dette er antakelig et spørsmål om tolkningen av bønnen som 

ble fremsagt etter nattverden: 

Gott, du Leben der Gläubigen, Heiland und Beschützer derer, die dich fürchten, du hast dich 
gewürdigt, deinen Diener N.N. nach Ablauf eines Jahres wiederum den Tag seiner Geburt 
erleben zu lassen (min utheving); vermehre in ihm die Gnade des Lebens und füge seinen Tagen 
noch eine grosse Zahl von Jahren hinzu, damit er durch deine Huld würdig werde, im Wandel 
eines glückseligen Lebens zur Herrschaft der himmlischen Freuden zu gelangen. Durch unseren 
Herrn (Dûrig 1954:41-43, Falkenberg 1982:74). 

 

Fødselsdagsmessene indikerer en kirkelig aksept av selve livet som verdi, livet i Guds 

tjeneste. Det var altså rom for en viss markering av menneskers fødselsdag i kirken, om enn 

svært begrenset. Men den profane feiringen hadde ikke kirkens velsignelse. 

 

Navnedager 

Argetsinger trekker en forbindelse mellom natalis martyrum og natales dias, idet hun hevder 

at den kristne helgenkulten avløste romernes genius og grekernes daimon som menneskets 

skytsånder (Argetsinger 1990:133). Inspirasjonen til avhandlingen om den romerske natales 

dias fikk hun gjennom et sitat fra historikeren Peter Brown’s The Cult of the Saints (1981). 

Den siterte er biskopen av Nola (354–431), den senere helgenforklarte St. Paulinus, som 

tilhørte en velstående romersk familie. Han valgte St. Felix til sin skytshelgen etter å ha blitt 

kristen som voksen, og hyller ham i mange av sine tekster: 

I have always honored this day in such a way that I would treat it as my own birthday rather than 
that day on which I was born … Ill-starred the day I came forth, from evil stock to evil deeds; 
blessed the day when my protector was born for me to Heaven (Brown 1981:57). 

 

                                                 
14  Slike messer synes ikke å ha vært praktisert i Norge, ifølge opplysninger i samtaler med 

middelalderforskerne Jan Schumacher ved Menighetsfakultetet og Helge Fæhn, professor emeritus. 
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Den dagen «my protector was born for me to Heaven» – natalis martyrum / natalis sanctorum 

– ville han også se som sin egen fødselsdag og nære forbindelse til Guds rike. I 338 formante 

Johannes Chrysostomos troende til å gi barna sine hellige navn (Stuiber 1976:157). Gjennom 

navnet ble barnet knyttet nærmere til skytshelgenen og himmelen. Navnedagen refererer til de 

dedikerte helgenmessene i kirkekalenderen og er således en kirkelig konstruksjon. Istedenfor 

å feire sin skytsånd og dermed seg selv, vendtes oppmerksomheten mot skytshelgenens 

døsdsdag – natalis martyrum – ifølge Argetsinger (1990:133). 

 

Flere forskere har studert utviklingen og utbredelsen av navngiving og navnedagsskikker. 

Titlene gjenspeiler den antatte forbindelsen mellom navnedags- og fødselsdagsfeiring. 

Falkenberg viser til folkloristen Fritz Boehms arbeid Geburtstag und Namenstag im 

deutschen Volksbrauch (1938) som den viktigste tyske undersøkelsen. I Sverige har etnologen 

Karin Danver tatt for seg «Födelsedag och namnsdag särskilt med hänsyn till deras firande 

hos vår allmoge» (Danver 1942, se også Johansson 1973), mens etnologen Ilmar Talve har 

studert «Namens- und Geburtstagstraditionen in Finland» (1966). De har i første rekke 

benyttet seg av minnemateriale fra Tyskland, Finland og Sverige, men arbeidene omfatter 

også et utvidet historisk perspektiv. I henholdsvis Frankrike og England har historikeren og 

arkeologen Danièle Alexandre-Bidon og historikerne Pierre Riché (1994) og Nicholas Orme 

(2001) undersøkt temaet i tilknytning til studier om barndom i middelalderen. I Norge er 

navnedagsfeiring og selve fastsettelsen av navnedager et helt nytt fenomen. Hvorfor det er 

slik, går ut over rammene for denne avhandlingen. I 1988 oppfordret Almanakkforlaget 

navneforskeren Kristoffer Kruken til å fastsette de norske navnedagene. Insitutt for 

navnegransking ved Universitetet i Oslo tok oppfordringen og valgte ut de 750 mest populære 

navnene på 1900-tallet, likt fordelt på gutte- og jentenavn. Deretter plasserte de navnene på 

årets dager. De anvendte de eksisterende datoene for de katolske navnedagene. For 

personnavn som brukes både i Sverige og Norge, fulgte de den svenske datoen for 

navnedagen (Kruken 1989 og 1998).  

 

I antikken og middelalderen lå navnets mystiske og magiske overføringskraft til grunn for 

navngivningen, og kan fortelle mye om hva foreldrene ønsket for barnet sitt (Linton og Linton 

1953:51ff, Talve 1966:50ff, Johansson 1973:9ff, Stuiber 1976:157, Falkenberg 1982:69ff). 
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Selv om kristendommen etter hvert vant fotfeste i Europa tok det lang tid før de tradisjonelle 

navnene ble erstattet av helgen- og bibelnavn. Orme påpeker at korstogene muligens har 

inspirert til bruk av disse navnene. På 1300-tallet var de dominerende (Orme 2001:39ff). Det 

var blitt en del av kirkeritualet å gi barnet et navn fra helgenkalenderen ved dåpen, men først 

etter reformasjonen ble dette kanonisk i den katolske kirke. Catechismus Romanum fra 1566 

og Rituale Romanum fra 1614 befaler bruk av helgennavn (Falkenberg 1982:72). 

 

Én forbindelse mellom navnedagen og fødselsdagen, ligger i at disse kunne være identiske. 

Det ble ansett for gunstig å ha navn etter en helgen hvis natalis lå så nært opp til barnets 

fødselsdag som mulig, hevder Johansson (1973:12). Samtidig var konsentrasjonen omkring et 

fåtall navn iøynefallende, hvilket tilsier at sammenfallende navnedag og fødselsdag ikke har 

vært noen regel (Riché og Alexandre-Bidon 1994:185ff, Orme 2001:35ff). Navnedagen var 

en minnefest til helgenens ære og ikke knyttet til de personene som var bærere av navnet. 

Bausinger mener likevel å ha funnet et visst belegg for at også disse ble gjenstand for noe 

oppmerksomhet på navnedagen i senmiddelalderen (Bausinger 1994:12). Men det synes å 

herske generell enighet blant forskerne om at navnedagsfeiringen slik vi kjenner den i dag, er 

en skikk som springer ut av reformasjonen. Det er her forbindelsen mellom navnedagsfeiring 

og fødselsdagsfeiring trekkes. 

 

Profan feiring i middelalderen 

I tiden før reformasjonen finnes det belegg som viser at fødelsdagsfeiring har vært praktisert, 

uten at det med sikkerhet kan sies hvilket omfang feiringen hadde. Det kan vanskelig snakkes 

om en uavbrutt tradisjon for fødselsdagsfeiring fra oldtiden frem til reformasjonen, det er 

snarere snakk om ulike markeringer som uttrykker samtidens opplevelse av fødselsdagens 

betydning i forhold til individ, status, samfunn og religion. Profan feiring av fødselsdagen 

omtales i tysk og fransk middelalderdiktning (Bausinger 1994:11, Falkenberg 1982:74-75).15 

Linton og Linton hevder at det var de adelige som feiret sine fødselsdager med «great eating 

                                                 
15  Der künic der begie den tac, 
 An dem sîn mouter in gebaer, 
 Und hete vil geladet dar 
 der fürsten ûs dem rîche, 
 Konrads von Würzburg (1200-tallet). (Troja-Versroman, V.5006ff., Falkenberg 1982:74). 
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and drinking orgies» tilbaketrukket på sine slott. Brave borgere så på denne skikken som 

umoralsk og utsvevende (Linton og Linton 1953:52). I brødrene Grimms Deutsche 

Wörterbuch bekreftes oppfatningen av at dette var en skikk med opprinnelse i middelalderens 

hoffkretser (Grimm og Grimm 1878, b.4:1911, Falkenberg 1982:75). Riché og Alexandre-

Bidon påpeker at mens den franske befolkning generelt ga sine barn helgennavn, holdt adelen 

lenge på tradisjonelle familienavn eller navn etter heroiske og ridderlige idoler, som Roland 

(Riché og Alexandre-Bidon 1994:187). De var mer orientert mot familiens status og makt i 

det jordiske og hadde også i langt større grad kjennskap til sin fødselsdato enn den 

alminnelige mann. Såvidt jeg har kunnet bringe på det rene beskrives ikke fødselsdagsfeiring 

i norsk middelalderlitteratur.16 Orme er av den oppfatning at fødselsdagen var gjenstand for 

oppmerksomhet i middelalderen, men ikke i så stor grad som i dag (Orme 2001:43ff).  

 

Det er vanskelig å si i hvilken grad det var vanlig å feire fødselsdagen, men det betyr ikke 

nødvendigvis at middelaldermennesket ikke hadde noe forhold til fødselsdagen sin, det være 

seg til en bestemt eller en omtrentlig tidsangivelse for begivenheten. Kirkekalenderen var til 

god hjelp for å fastsette et tidspunkt i forhold til sentrale helgendager eller større høytider, 

selv om dette ikke nødvendigvis anga den nøyaktige dato. Orme viser til 

innskrivingsprotokollen fra 1472 for Westminster College der elevene ble registrert med 

alder, som for eksempel «10 år gammel sist Mikkelsmesse» (29. september). Og da lille Anne 

Boleyn døde i 1479 står hennes nøyaktige alder på minneplaten: Tre år, elleve måneder og 13 

dager (ibid). Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene finnes det ikke noe konkret belegg for 

feiring eller markering av barns fødselsdager i middelalderen, med unntak av de tidligere 

nevnte messene. Dette betyr ikke nødvendigvis at slik feiring eller markering ikke har funnet 

sted. I høyere kretser var det fortsatt vanlig å stille fødselshoroskop, noe som gir 

fødselsdatoen en spesiell betydning (Riché og Alexandre-Bidon 1994:51). Et interessant trekk 

som gjorde seg gjeldende på 1100-tallet, var det sterke innslaget av barn i liturgien rundt 

feiringen av Jesus fødselsdag. Oppmerksomheten rettes mot Jesus som barn omgitt av «des 

camerades de son âge» (Riché og Alexandre-Bidon 1994:197). Jesus er omgitt av 

jevnaldrende. 

                                                 
16  Ifølge opplysninger i samtaler med middelalderforskerne Gro Steinsland, UiO og Kjell Bjørnskau, UiO, 

kjenner de ikke til omtale av fødselsdagsfeiring i norsk middelalderlitteratur. 
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Reformasjonen 

Det er en utbredt oppfatning at fødselsdagsfeiring er en protestantisk konstruksjon til 

erstatning for navnedagsfeiringen. I Martin Luther und der Festbrauch peker 

religionshistorikeren Erika Kohler på at St. Martins dag også var Luthers fødselsdag. I et brev 

fra 1532 (2 år etter den Augsburgske konfesjon) takker han en venn for fødselsdagsgaven 

(Kohler 1959:142, Falkenberg 1982:72 og 266). Dette er, såvidt jeg kan konstatere, det eneste 

eksempelet som knytter Luther direkte til fødselsdagsfeiring, og det finnes ikke noe belegg 

for at han har tatt konkret standpunkt til denne formen for feiring (Bausinger 1994:11). Det 

som imidlertid er klart, er at han stilte seg generelt kritisk til fester og særlig i tilknytning til 

helgendyrkelsen (ibid). De moderne navne- og fødselsdagsfestene har sammenheng med 

reformasjonen, fordi de fikk konfesjonell betydning i sammenheng med at protestantene 

avskaffet helgendyrkelsen og katolikkene forsterket den, påpeker etnologen Marie-Luise 

Hopf-Droste i artikkelen «Der Geburtstag. Ein Beitrag zur Entstehung eines modernen 

Festes» (Hopf-Droste 1979:229ff, se også Falkenberg 1982:79ff, Bausinger 1994:13ff).  

 

Dette var en prosess som pågikk over mange år. Det er mye som tyder på at det var 

navnedagsfeiringen som i første rekke fikk sentral status i de katolske kretsene, som et 

mottrekk til protestantenes «heiligenphobie» (Hopf-Droste 1979:230). Dette understrekes av 

den tidligere nevnte befalingen fra den katolske kirke om å velge navn fra helgenkalenderen. 

Dürig påpeker, ifølge Hopf-Droste, at protestantene som en konsekvens av dette så 

fødselsdagsfeiringen som en erstatning for og et mottrekk til navnedagen (ibid). Oppfatningen 

om at fødselsdagsfeiringens utbredelse har sammenheng med protestantismen er derfor ikke 

uriktig. Men utgangspunktet var, i motsetning til navnedagsfeiringen, en allerede 

eksisterende, sekulær skikk. Omkring 1550 omtaler rådsherren i Køln, Hermann von 

Weinsberg, fødselsdagsfeiring som «allgemein üblich». Men det dreier seg høyst sannsynlig 

om hans eget og høyere samfunnsskikt (Falkenberg 1982:75). Det er først på 1800-tallet at 

fødselsdagsfeiring kan sies å ha blitt relativt vanlig blant tysk borgerskap (ibid). 
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Kulturhistoriske kart i «Atlas der Deutschen Volkskunde»17 viser hvordan navne- og 

fødselsdagsfeiringen i hovedsak følger konfesjonelle grenser, men det finnes unntak og 

områder hvor begge dagene ble og blir feiret (Talve 1961:51-52, Hopf-Droste 1979:229-231, 

Falkenberg 1982:79, Bausinger 1994:13). Hopf-Droste peker på at fødselsdagsfeiringen etter 

hvert har fått mye større utbredelse enn navnedagsfeiringen. Dette kan ikke forklares 

konfesjonelt. Ritualet for de to festdagene har mye til felles, for eksempel gaveoverrekkelse 

og selskap, men de er grunnleggende forskjellige. Fødselsdagfeiringen er rettet mot det 

enkelte individ, mens navnedagsfeiringen er knyttet til helgendagen. Fødselsdagsfeiringen 

innebærer en lineær tidsoppfatning, en telling av antall år, mens navnedagen innebærer en 

syklisk tidsoppfatning, en årlig gjentakelse, hevder Hopf-Droste (1979:232ff). 

Fødselsdagsfeiring er forenlig med det moderne prosjekt hvor individualisering og 

kvantifisering av tid forenes (ibid).  

 

En ny tid 

I Det kultiverte mennesket karakteriserer etnologene Jonas Frykman og Orvar Löfgren 

fødselsdagsfeiringen som et nytt livssyklusritual (Frykman og Löfgren 1994:35ff). De hevder 

at det var de individualiserende livssyklusritualene som kom i fokus, gjennom den 

standardiserte tidsoppfatningen som fikk innpass hos øvrighet, borgerskap og bedriftseiere på 

1700- og 1800-tallet. De løfter frem to vesentlige trekk ved det moderne: fokus på individet 

og en ny tidsoppfatning, som innebar større oppmerksomhet om antall leveår (ibid).  

 

Førmoderne kollektive og individuelle ritualer som markerte overgangen fra en sosial gruppe 

til en annen, uttrykker et annet tenkesett enn den aldersfokuserte og individorienterte 

fødselsdagsfeiringen. Tilhørigheten til en sosial gruppe var viktigere enn den enkeltes 

spesifikke alder. For eksempel var en kvinnes status som gift eller ugift bestemmende for 

hennes gruppetilhørighet, påpeker Hopf-Droste. Hun hevder at fødselsdagen i førmoderne tid 

ble feiret i et syklisk perspektiv, som en årlig begivenhet, med fokus på det nye leveåret og 

ikke antall år (Hopf-Droste 1979:235ff). I How Old Are You? (1989) peker historikeren 

Howard P. Chudacoff også på hvordan særlig den vestlige verden, har erstattet tidligere tiders 

                                                 
17  Atlas der Deutschen Volkskunde (1937), bygger på spørreskjemaer distribuert i tysk-talende områder 

mellom 1929 og 1935. (Se også Falkenberg 1982:30-68). 



 34 

rituelle og symbolske overganger fra en status til en annen med en oppsummering av antall 

leveår (Chudacoff 1989:3ff). Men det skal også pekes på at enkelte fødselsdager representerer 

milepæler og kan innebære overgang fra en status til en annen, som for eksempel 

myndighetsdagen. Dette står ikke i noen motsetning til Chudacoffs påstand om at 

fødselsdagsfeiringen reflekterer bevisstheten om alder i moderne tid, fordi alder også 

definerer samfunnets forventning til og oppfatning av individets rolle (ibid). 

 

De har utvilsomt rett i at det moderne samfunnet er preget av tidsbevissthet og 

aldersfiksering. Men som tidligere nevnt, fører det for langt å frata det førmoderne mennesket 

en bevissthet om antall leveår og aldersrelatert status, slik middelalderforskeren Orme 

påpeker. Oppfatninger om livssyklusen – menneskets ulike stadier fra vugge til grav – var vel 

kjent. Dette dreide seg ikke om en årlig kvantifisering av den enkeltes livsløp og kunne også 

være knyttet til sivil status, men det eksisterte likevel et forhold til alder. Ved 3-års alder 

skulle barnet vennes fra brystet, og ved 7-års alder gikk det inn i barndomsfasen. Gjennom 

ungdomstiden var det en rekke betydningsfulle aldersterskler relatert til skrifte og nattverd, 

strafferettslig ansvar og ekteskap med mer. Alder var særlig betydningsfullt for overklassen, 

fordi det blant annet var utslagsgivende for arverettigheter, privilegier og disposisjonsrett over 

eiendom (Orme 2001:43ff). Skillet mellom syklisk og lineær tidsoppfatning i forhold til det 

førmoderne og det moderne samfunn gir et altfor unyansert bilde av hvordan menneskets vei 

fra vuggen til graven til enhver tid ble og blir oppfattet.  

 

Ifølge historikeren Sølvi Sogner var det statlig påbud for føring av kirkebøker i England og 

Frankrike fra begynnelsen av 1500-tallet. I Norge ble dette først påbudt i 1680-årene gjennom 

Kirkeritualet og Christian den femtes lov (Sogner 1992:11). Kirken registrerte dåpsdagen og 

ikke fødselsdagen, men det ga likevel et holdepunkt for å beregne alder. I den andre 

folketellingen av 1801 oppgis alder for hver enkelt person i husholdet. Sogner påpeker 

hvordan staten i økende grad ønsket en oversikt over befolkningen (ibid).18 Befolkningen på 

                                                 
18  Ifølge Statistisk sentralbyrå ble prestene i 1866 pålagt å sende nominative oppgaver til myndighetene i 

form av utskrifter fra kirkebøkene. Fra 1916 ble det innført sivil registrering av fødsler med 
sogneprestene som registerførere. Fra 1968 er melding om fødsel sendt fra fødeavdelingen til morens 
bostedskommune. Fra 1983 håndteres den sivile registreringen av Folkeregisteret (Statistisk sentralbyrå. 
Historisk statistikk 1994: Befolkning, s3). 
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sin side måtte i økende grad bidra med personlige opplysninger, som alder. Dette innebar 

imidlertid ikke at alle visste sin nøyaktige fødselsdato eller at fødselsdagen ble tillagt spesiell 

betydning og gjort til gjenstand for feiring blant folk flest, verken i Norge eller i andre land. 

Det er sannsynlig at vår tids fødselsdagsfeiring har sitt utspring i tysk overklasse. 

Reformasjonen bidro til å befeste denne sekulære skikken som borgerskapet etter hvert 

innlemmet i sin familie- og selskapsstruktur. 

 

Det er en lang vei fra 1500-tallets feiring frem til våre dagers etablerte fødselsdagsfester. 

Årsakene til at fødselsdagsfeiringen etter hvert er blitt et allment og til dels globalt fenomen, 

kan søkes i fremveksten av det moderne samfunnet med den industrielle kapitalismen, et 

innflytelsesrikt borgerskap, økende generell levestandard, impulser fra media og litteratur og 

ikke minst i individualiseringen. Sosiologen Dag Østerberg beskriver det moderne mennesket 

som et selvstendig individ. Dette innebærer at individet betoner sin selvstendighet overfor 

andre (Østerberg 2001:12). Den oppmerksomheten som rettes mot individet i 

fødselsdagsritualet er forenlig med et slikt tenkesett og understreker individuell betydning og 

status.  

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at fødselsdagsfeiring har vært utpreget klasserelatert til 

langt inn på 1900-tallet. Det har også vært et markert skille mellom by og land. Denne formen 

for feiring var like utenkelig for allmuen som den var selvfølgelig for borgerskapet, hevder 

Frykman og Löfgren (1994:35). Dette gjenspeiles også i svarene på Norsk etnologisk 

granskings (NEG) spørreliste nr. 130 «Fødselsdagsfeiring», i en presentasjon av folkloristen 

Anne Moestue Swang (1987). Fødselsdagsfesten slik den praktiseres i dag, er et produkt av et 

nytt tenkesett og en ny samfunnsstruktur og som sådan en moderne skikk, uten å tape av syne 

at fødselsdagsfeiring ikke bare er et moderne fenomen. Vår tids fest er både syklisk og lineær, 

fordi den er årlig gjentagende og samtidig kvantifiserende. Dette er spesielt tydelig i den 

årlige feiringen av barns fødselsdager, et velkjent fenomen allerede i 1799, skal vi tro Goethe. 

Slik beskrev han sin 50-års dag i et brev: 

… when it was time for dessert, the prince’s entire livery in full regalia entered, led by the 
majordomo. He carried a generous-size torte with colorful flaming candles – amounting to some 
fifty candles – that began to melt and threatened to burn down, instead of there being enough 
room for candles indicating upcoming years, as is the case with children’s festivities of this 
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kind (min utheving) (Goethes Werke, Weimarer Ausgabe 1892:114-115, Cherkasky 2002:220-
221). 

 

Fødselsdagsselskaper for barn 

I 1799 refererte Goethe til fødselsdagsfester for barn som en etablert tysk praksis, slik det 

fremkommer i sitatet ovenfor. Ifølge Falkenberg har selskapelighet i forbindelse med barns 

fødselsdager med stor sannsynlighet utviklet seg i Tyskland i løpet av 1700-tallet, der 

fødselsdagsfeiring for voksne var vel innarbeidet i høyere sosiale skikt (Falkenberg 1984:16). 

Fra 1600-tallet finnes det eksempler på markering av barns fødselsdager blant kongelige og 

adelige i form av gratulasjonshilsener og gaver (ibid). I Sverige ble den unge dronning 

Kristina oppvartet på sin 13-års dag i 1638. Skikken kom antakelig gjennom tysk inngifte i 

adelen og kongehuset (Johannessen 1973:28-29). Abraham Brahe nevner verken kongeliges 

eller andres fødselsdager i omtalen av det svenske hoffets merkedager i sin Tidebok, som 

omfatter perioden 1594–1629 (ibid). I England var det stor offentlig festivitet i anledning 

Charles II’s 13-års dag i 1660 (Chudacoff 1989:128). Fødselsdagsritualet er egnet til å 

fremheve og understreke sentrale personers betydning. Feiringen av de to kongelige 13-års 

dagene peker ikke nødvendigvis i retning av en mer utbredt feiring av barns fødselsdager. Det 

kan også ha dreiet seg om at 13-års dagen representerte en bestemt statusovergang for disse to 

kongelige personene. Et av de første beleggene for selskapelighet i forbindelse med barns 

fødselsdag i Tyskland beskrives i memoarene til Fredrik den Stores søster, markgrevinnen av 

Bayreuth (1709–-1758). Hun forteller at hennes 11-års dag ble feiret med ball i 1720, men det 

vites ikke om det var et barneball, ifølge kulturhistorikeren Ingeborg Weber-Kellerman 

(1981:60). 

 

I Tyskland praktiserte overklassen en organisert selskapelighet for barn, såkalte Kinderzirkel 

eller Kinderkränzchen, som i utgangspunktet fant sted hver søndag. Det er uvisst hvor langt 

tilbake disse barneselskapene går, men Falkenberg mener å kunne fastslå at de oppsto i siste 

halvdel av 1700-tallet. Barna skulle gjøres kjent med selskapelig etikette og bygge opp 

kompetanse på de sosiale konvensjoner som voksenlivet ville kreve av dem (Falkenberg 

1982:185). Falkenberg refererer fra Elise von Bernstorffs (1789–1867) opptegnelser om en 

Kinderzirkel som hun husker spesielt godt, fordi den sammenfalt med hennes 8-års dag. Hun 

satt ved enden av bordet med fulle plikter som vertinne, og det ble utbrakt skåler i utvannet 
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søt vin for hele selskapet, fødselsdagsbarnet og familien (ibid). Ifølge Falkenberg har 

barneselskap på fødselsdagen høyst sannsynlig sitt utspring i disse barnesirklene. Selskapene 

gikk på omgang blant familiene i bestemte sosiale miljøer, og ble etter hvert koblet sammen 

med feiringen av barnas fødselsdag. Dette var, som eksempelet ovenfor viser, voksne 

selskaper for barn og med barn i en tid hvor synet på barn påvirkes av nye ideer om barndom, 

utvikling og læring. 

 

I Centuries of Childhood (1996) hevder historikeren Philippe Ariés at det inntraff en 

forandring i samfunnets syn på barn i løpet av 1600-tallet. Barnet ble synliggjort. Han ser 

barndomsbegrepet i sammenheng med fremveksten av det moderne, vestlige samfunn. 

Utviklingen av skolevesenet skilte barn, i første omgang guttene, ut som en egen gruppe som 

måtte utdannes og formes for å beherske voksenverdenen. Parallelt med denne fremveksten 

lukket familien seg som en privat enhet omkring barnet, to prosesser som førte til en forlenget 

barndom (Ariés 1996:397). Ariés hevder at barna ble frarøvet sin frihet, mens historikeren 

Lloyd de Mauses (1976) hevder at historien om barndommen er et mareritt, og at utviklingen 

stadig har gått mot bedre oppvekstvilkår. Kommunikasjonsteoretikeren Neil Postman 

oppfatter ideen om barndommen som en særdeles viktig og menneskevennlig oppfinnelse 

(Postman 1994:XII). Andre forskere som Linda A. Pollock (1993) og Hugh Cunningham 

(1996), ser barndommens historie som en utviklingsprosess i et kontinuitetsperspektiv. Det 

råder ingen enighet om hvordan barns oppvekst har artet seg opp gjennom historien, ei heller 

om hvilken oppfatning samtiden har hatt av barn og barndom.  

 

Det forskerne imidlertid synes å enes om, er at opplysningstidens pedagogiske ideer hadde 

grunnleggende innvirkning på oppfatningen av barnet i moderne tid. Det spores to ulike 

retninger som kan føres tilbake til blant annet filosofene John Locke (1632–1704) og Jean 

Jacques Rousseau (1712–1778). Lockes tese var barnet som en blank tavle – tabula rasa – 

som skulle fylles gjennom oppdragelse og undervisning. Rousseau var opptatt av at den 

barnlige natur skulle få utfolde seg mest mulig fritt. Psykologen Per Olav Tiller peker på 

hvordan begge disse syn på barndom mer eller mindre har eksistert side om side (Tiller 

1989:36). Fødselsdagsselskapet for barn springer ut av opplysningstiden. Det kan ses som et 

sosialiseringsprosjekt for innføring i voksne væremåter, men det kan også ses som et uttrykk 



 38 

for anerkjennelse av barnets egenart og individuelle status i oppveksten. Dette ritualet 

fungerer som et moderne prosjekt, fordi det favner pedagogiske idealer, setter fokus på 

individet og synliggjør barnets status i familien og i samfunnet.  

 

Det tok da heller ikke lang tid før fødselsdagsselskaper for barn ble vanlig blant det voksende 

tyske borgerskapet. Et eksempel på dette er Karl Holteis (1798–1880) beretning fra sine unge 

år. Han fikk ha selskap, selv om faren lå for døden. Faren som var skreddermester, ville ikke 

at sønnen skulle gå glipp av denne gleden (Falkenberg 1982:187-188). Holteis erindringer 

viser også at barnlig utfoldelse og lek var blitt en del av ritualet. Festdeltakerne kledde seg i 

rustninger med hjelmer og lanser «mit denen wir uns eben weidlich herumtummelten», og det 

var et «lärmend» selskap (ibid). Barneselskapet var ikke lenger bare preget av voksen etikette, 

leken var i ferd med å bli et vesentlig innslag i feiringen. Borgerskapet påvirket ritualet 

gjennom å forene det nyttige med det fornøyelige og dannelse med det barnlige. I løpet av 

1800-tallet vant fødselsdagsfeiring for barn innpass både i Nord-Europa og Amerika. Blant 

annet skal dronning Victoria ha bidratt til barneselskapets utbredelse gjennom å holde 

selskaper for sine egne barn og dermed gi et eksempel til etterfølgelse. Dronning Victoria 

vokste opp med tysk mor og tysk guvernante, og det var for øvrig nære bånd til Tyskland i det 

engelske kongehuset (Chudacoff 1989:128).  

 

Fødselsdagsfeiring ble introdusert i Amerika gjennom tyske og engelske immigranter. Ifølge 

historikeren Elizabeth H. Pleck er ballet i anledning Anna Green Winslows 12-års dag i 1772, 

hvor åtte jenter ble invitert, det første eksempelet på slik feiring i Amerika (Pleck 2000:143). 

Men fødselsdagsselskaper for barn ble først vanlig i høyere sosiale lag på 1830-tallet (Pleck 

2000:143, Chudacoff 1989:128).  

 

Det finnes belegg for markeringer av barns fødselsdager i Norge i første halvdel av 1800-

tallet. For eksempel beskriver forfatteren Jørgen Moe hvordan lille Beate på fem år får gaver 

fra familien på fødselsdagen i barnefortellingene I brønden og i kjærnet (Moe [1851] 1987). 

Disse fortellingene bygger på hans egne barndomserindringer. Men han beskriver ikke 

selskapelighet i forbindelse med fødselsdagen. Riktignok har Beate fått «gule sko og en 

nydelig hvit ballkjole», men det er ingenting som tyder på at disse skulle anvendes i 



 39 

anledning dagen. Her er det rom for fremtidig forskning både i forhold til fødselsdagsfeiring, 

og i forhold til barns selskapelige deltakelse i moderne tid i Norge. I løpet av siste halvdel av 

1800-tallet vinner fødselsdagsselskapet innpass i høyere sosiale lag. Forfatterinnen Dikken 

Zwilgmeyer beskriver et fødselsdagsselskap, «Olaugs selskap», i boken Barndom ([1891] 

1999). I en felles semesteroppgave ved Kvinneuniversitetet i Løten om fødselsdagsfeiring for 

barn i Norge på 1900-tallet, konstaterer Inger Johanne Hjermstad, Kirsten Stabel og Kari 

Stokke at dette forblir et overklassefenomen til langt inn på 1900-tallet (Hjermstad, Stabel og 

Stokke 1990:17). Jeg kommer tilbake til 1900-tallet nedenfor. 

 

Rituelle elementer 

Det er i særdeleshet tre elementer som går igjen i fødselsdagsselskapet og som bidrar til å 

gjøre det gjenkjennelig: fødselsdagsgaven, fødselsdagssangen og fødselsdagskaken med lys. 

Disse er ikke spesifikke for feiringen av barns fødselsdager, de inngår også i feiringen av 

voksnes fødselsdager. Men jeg behandler dem her, fordi de så sterkt symboliserer 

barneselskapet, og fordi barneselskapet også har vært med på å forme utviklingen av 

fødselsdagsritualet. Det kunne vært relevant å ta med leken som et fjerde element. Men selv 

om lek hører med i ritualet og selv om mange oppfatter bestemte leker som «bursdagsleker», 

har jeg valgt å utelate en historisk oversikt her fordi det ville innebære en forskningsoppgave i 

seg selv, som faller utenfor rammene for denne avhandlingen. 

 

I motsetning til fødselsdagssangen og kaken med lys som relaterer seg spesifikt til 

fødselsdagsfeiring, er gaveutveksling forbundet med en rekke begivenheter og transaksjoner. 

Det finnes eksempler fra 1600-tallet på at adelens barn fikk gaver på fødselsdagen. Et 

interessant trekk i Tyskland på slutten av 1700-tallet, er gudforeldrenes underforståtte 

forpliktelse til å gi gudbarnet en gave i tilknytning til ulike begivenheter gjennom oppveksten, 

som fødselsdagen og navnedagen (Weber-Kellerman 1968:5, Falkenberg 1982:153). Dette 

var mer allment utbredt enn den fødselsdagsfeiringen som fant sted i de øverste sosiale skikt 

og fokuserte på barnet som gavemottager. Disse gavene hadde ofte et nytteformål. Lærebøker, 

penger, sølv og klær går igjen, men også leketøy (Falkenberg 1982:153-154). I 1837 

reklamerte amerikanske forlag med egnede bøker som fødselsdagspresanger til barn (Pleck 

2000:146). Tretten år gammel skrev Jacobina Charlotta Munsterhjelm dagbok om sin 
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oppvekst i Finland på slutten av 1700-tallet. Ifølge etnologen Bo Lönnqvist forteller hun blant 

annet om enkle gaver i forbindelse med fødselsdagene i søskenflokken (Lönnqvist 1992:129).  

 

Det er mye som tyder på at gavegivningen var en del av det borgerlige familieritualet som 

vokste frem omkring fødselsdagen, hvor det ble lagt stor vekt på hjemmelagete gaver. 

Falkenberg mener for eksempel at gavebordet er av borgerlig opprinnelse. Presanger og kaken 

med lys ble plassert på et lite bord med hvit duk og blomster. I bedrestilte hjem kunne disse 

gavebordene være overdådige (Falkenberg 1982:141 og149). Dette motivet går igjen på tyske 

fødselsdagskort i dag, og presentasjonen av presanger på gavebordet er et vanlig innslag i 

barneselskaper generelt, også i Norge. Men i utgangspunktet ser det ikke ut til at gaven hørte 

med i barneselskapsritualet. Dette var en sosial begivenhet hvor måltidet og selskapslekene 

sto sentralt, gavene hørte familiesfæren til, slik som beskrevet av Moe og Jacobina Charlotta.  

 

Falkenberg finner i sitt materiale at gaver fra barn til barn dukker opp i fortellingene på 

begynnelsen av 1900-tallet. Etter hvert innebærer en invitasjon til fødselsdagsselskap at man 

har med seg en gave (Falkenberg 1982:156-157). Dette synes å være innarbeidet i Amerika 

mye tidligere enn i Tyskland, ikke minst gjennom kommersielle initiativ (Pleck 2000:148 og 

151-152). Det er ikke usannsynlig at amerikansk påvirkning har medvirket til at gaven er blitt 

en helt essensiell del av barneselskapsritualet. Den er inngangsbilletten til selskapet. Samtidig 

er det trekk fra navne- og fødselsdagsfeiringen i Nord-Europa som knytter lykkeønskninger 

og gaver sammen med bevertning. Mottakeren ble «bundet» til giveren gjennom 

oppmerksomheten, og «løste» seg fra den ved å traktere giveren (Falkenberg 1982:82-85, 

Johansson 1973:42-50, Lønnqvist 1992:125).  

 

Fødselsdagssangen «Happy Birthday to you» er kjent over store deler av verden. Pleck anser 

den som verdens mest anvendte sang (Pleck 2000:141ff). Bausinger betegner den som en tysk 

folkesang, som alle kan, uansett øvrige engelskkunnskaper (Bausinger 1994:5). Ifølge 

Chudacoff bygger den på «Good Morning to All» komponert av søstrene Mildred J. Hill og 

Patty Smith Hill i 1893. Da Robert H. Coleman publiserte den i sangboken Harvest Hymns i 

1924, introduserte han et andre vers som begynte med «Happy Birthday to You». Sangen var 

også med i minst tre senere sangbokutgivelser fra Coleman. I 1934 benyttet Irving Berlin og 
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Moss Hart sangen i musicalen «As Thousands Cheer». Den slo umiddelbart an. Søstrene Hill 

ble ikke kreditert for sangen. En tredje søster, Jessica M. Hill, gikk til rettssak for plagiat, og 

søstrene har senere stått som kompositører (Chudacoff 1989:117). Også i Norge har «Happy 

Birthday» fått godt fotfeste, ifølge viseforskeren Velle Espeland ved Norsk visearkiv 

(Espeland 2000:1).  

 

Men den norske bursdagssangen er «Hurra for deg som fyller ditt år», skrevet av Margrethe 

Munthe. Den ble første gang utgitt i 1911 i boken Saa leker vi litt: Sang og gymnastikkleker 

(Munthe 1920). Ifølge Espeland står Munthe også oppført som komponist til melodien, men 

det var hun ikke. Hun brukte en norsk folkemelodi som var vel kjent i skolen, fordi Ivar 

Aasen hadde diktet «Her er det land som huger meg best» til denne melodien. Den hadde vært 

å finne i skolesangbøkene i flere tiår før Munthe tok den i bruk (ibid). Ifølge viseforskeren 

Astrid Nora Ressem er selve melodien også godt kjent i Danmark (Ressem 1997:1). På 1800-

tallet var «Og fir’ og tjue trommer» mye brukt som fødselsdagssang i Norge (Espeland 

2000:1). I Sverige er det «Ja må han/hon leva» som fortsatt holder stand, men både i Sverige 

og Danmark har de et større repertoar av fødselsdagssanger (ibid). Johansson omtaler ulike 

typer «firvisar» i anledning fødselsdagen og navnedagen fra midten av 1800-tallet: 

Wi helsa er godafton vår syster och vän 
Uppå denna er födelsesdag. 
Wi önska Eder lycka till hus och hem 
Uti all edra dar! 

 

Disse visene kunne variere, men bygger antakelig på skillingsvisene som ble solgt på 

markeder (Johansson 1973:63ff). I dagboken skriver Jacobina Charlotta at det var vanlig å 

synge sanger og salmer på navnedagen (Lönnqvist 1992:129). Det er mange eksempler på 

analoge feiringsmønstre for fødselsdagen og navnedagen, og Jacobina Charlotta omtaler både 

fødselsdagsfeiring og navnedagsfeiring i sine nedtegnelser. Falkenberg nevner ikke sanger i 

forbindelse med fødselsdagen, men fødselsdagsdikt og lykkeønskningsvers for barn finnes det 

derimot mange eksempler på (Falkenberg 1982:100-105). Pleck refererer til det tyske 

immigrantmiljøet hvor det var vanlig å synge en salme i forbindelse med kakeritualet (Pleck 

2000:144). Dette kan tyde på at salmer også kan ha vært vanlig i Tyskland. På den annen side 

kan det ha sin opprinnelse i navnedagsfeiringen. Det er imidlertid ikke noen tvil om at 

bursdagssangen i dag er et av kjerneelementene i barneselskapsritualet. 
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Fødselsdagssangen knyttes sammen med kakeseremonien. Kaken med brennende lys bæres 

inn, gjestene hyller fødselsdagsbarnet med sang, og så kan lysene blåses ut og kaken fordeles. 

Hvordan denne formen har oppstått, har jeg ikke funnet noe belegg for. Kaker knyttet til 

fødselsdagsfeiring er imidlertid ikke noe nytt, men det skal understrekes at det ikke dreier seg 

om noen uavbrutt skikk. I fødselsdagsverset sitert tidligere hører honningkaker med i ritualet. 

Keiser Hadrian sendte kaker til alle inviterte gjester som ikke kunne komme til hans 

fødselsdagsfest (Linton og Linton 1953:26). Fra 1500-tallet beskrives en tysk fødselsdagskake 

– Jahrweck – årsbrød, som man fortærte i familien og sendte til venner og bekjente som 

hadde fødselsdag (Falkenberg 1982:75). Det var liten distinksjon mellom brød og kaker på 

den tiden.  

 

Først fra 1500-tallet, da italienske og franske bakere begynte å lage kaker basert på egg og 

sukker, ble kakene etter hvert søte, lette og luftige, men svært dyre og kompliserte å lage. 

Ulike typer bakepulver ble utviklet gjennom 1800-tallet. Dette kombinert med den nye 

komfyren, bedre kjøkkenredskaper, tilgjengelige ingredienser og halvfabrikata la grunnlaget 

for fødselsdagskaken av i dag. Historikeren Shirley Cherkasky og Pleck hevder at den 

lagdelte kaken er en amerikansk oppfinnelse og dermed et amerikansk bidrag til 

fødselsdagsfesten (Cherkasky 2002:215ff, Pleck 2000:144-145). Pleck peker på at de tyske 

immigrantene som til en stor grad innførte ritualet, brakte med seg en annen kaketype (ibid). 

Den tyske fødselsdagskaken – Napfkuchen – er en rund formkake med hull i midten, strødd 

med melis og fortsatt svært vanlig i Tyskland (Falkenberg 1984:70ff). Men en hvilken som 

helst kake kan tjene som underlag for lysene som mer enn en bestemt kake, symboliserer 

fødselsdagen. 

 

Fødselsdagsbarnet som blåser ut lysene på kaken er et helt sentralt innslag i 

barneselskapsritualet. Hvordan disse lysene har havnet på kaken, er imidlertid mer uklart. 

Bruken av levende lys har hatt stor symbolsk betydning både i religiøse seremonier og i 

folketroen. Ifølge Linton og Linton ble den greske gudinnen Artemis hedret på sin månedlige 

fødselsdag med en lysbesatt honningkake plassert på alteret (Linton og Linton 1953:26). 

Stuiber peker på hvordan lys har vært et livssymbol i romersk kultur. Det er berettiget å anta 
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at romerne tente et lys for sin genius på fødselsdagen, og at dette er sammenlignbart med vår 

tids bruk av lys på fødselsdagskaken, mener Stuiber (1976:123). Sammenligningen må da 

ligge i lysets symbolske kraft, for det kan som historien viser, ikke spores noen direkte 

sammenheng i praksis. 

 

I tysk litteratur omtales det brennende lyset som symbol på livet – Lebenslicht – i forbindelse 

med fødselsdagsfeiring (Hopf-Droste 1979:237). Falkenberg påpeker at det har vært spunnet 

mange myter omkring fødselsdagslysenes betydning (Falkenberg 1982:117ff). Det tidligste 

belegget for denne bruken av lys finner hun i en fødselsdagsfortelling fra 1775 som omtaler 

en kake med ni lys for antall år. Jahreslichter og Jahreskerzen går igjen i litteratur og 

minnemateriale (ibid). Bruken av lys synes opprinnelig å være knyttet til feiringen av barns 

fødselsdager, skjønt Goethe ble beæret med femti lys i 1799. Alder synes å være en vesentlig 

faktor og føyer seg inn i den tidligere nevnte alders- og individfokuserte tenkemåten, som er 

et karakteristisk trekk ved det moderne. Det finnes også eksempler på at alder har vært 

symbolisert med andre ting enn lys, som for eksempel sukkerbiter (Falkenberg 1984:62ff). 

Samtidig var det ikke uvanlig å ha et større lys – Lebenslicht – i midten av den tyske 

kaketypen. Dette hadde en annen historisk og symbolsk forankring enn de omkransende 

Jahreslichter.  

 

Et interessant trekk ved bruken av fødselsdagslys i Tyskland, er at den til en stor grad fulgte 

konfesjonelle grenser. I de katolske områdene var bruken av lys sjelden frem til 

mellomkrigstiden, mens den var utbredt i de protestantiske områdene. Falkenberg peker på at 

dette kan forklares med lysenes religiøse mening i den katolske kirke. De hørte ikke hjemme i 

en verdslig fest som fødselsdagsfeiring. Dette var ikke på samme måte noe hinder for 

protestantene (Falkenberg 1982:127-128). Hun peker videre på at fødselsdagsfeiring var langt 

tidligere innarbeidet og vanlig i de protestantiske områdene enn i de katolske, hvor 

navnedagsfeiringen fortsatt ble praktisert. Protestantenes bruk av lys i forbindelse med 

fødselsdagen kan også ha sin bakgrunn i helgenlyset som brant på navnedagen (ibid). Det vil 

si at man overførte lysbruken fra navnedagen til fødselsdagen. Men dette er også bare 

spekulasjoner. 
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På samme måte er det uklart hvilken opprinnelse skikken med å blåse ut lysene har. 

Falkenberg omtaler det ikke i sin gjennomgang av tysk fødselsdagsfeiring. I et av sitatene hun 

bruker fremgår det at bare fødselsdagsbarnet selv måtte blåse ut livslyset, ifølge den siterte 

Hans Kollwitz f. 1892 (Falkenberg 1982:120). Det er langt flere eksempler på at livslyset og 

noen ganger alle lysene, skulle brenne helt ned ut fra forestillingen om å trygge det neste 

leveåret (ibid). Videre nevner hun ikke de hemmelige ønskene som kan bli oppfylt, hvis 

fødselsdagsbarnet greier å blåse ut alle lysene på en gang. Chudacoff heller til den oppfatning 

at dette dreier seg om nyere praksis fra slutten av 1800-tallet, muligens av amerikansk 

opprinnelse (Chudacoff 1989:130). Men ritualet beskrives fra tysk immigrantmiljø i Amerika 

på 1870-tallet, som en tysk skikk (Pleck 2000:144). Dette forblir uklart, men selve bruken 

med et lys for hvert leveår, har med all sannsynlighet sin opprinnelse i Tyskland i tilknytning 

til feiringen av barns fødselsdager. 

 

Ritualet gjennom 1900-tallet 

En liten oppsummering av barneselskapets historie så langt viser at springbrettet for dette 

ritualet ligger i reformasjonen og i opplysningstidens fokus på barna og deres utvikling. 

Ritualets form og innhold har utviklet seg over tid og bygger på et kompleks av sosiale og 

rituelle handlemåter. Allerede på 1830-tallet var barns fødselsdager gjenstand for 

handelstandens interesse i Amerika. Det vi forbinder med barneselskapet i dag, er på mange 

måter den amerikanske 1900-talls versjonen av ritualet, som nå kan sies å være global. Latex-

ballongen, som er et selvfølgelig innslag i barneselskapet, er en amerikansk 1900-talls 

oppfinnelse. Godteposen kan spores tilbake til 1870-tallet (Pleck 2000:149-150). Men mest av 

alt har det amerikanske initiativet til en mer barnevennlig fest hatt innflytelse på selskapet. 

 

Pleck peker på hvordan barnepsykologer på 1920-tallet oppfordrer til selskaper med 

jevnaldrende barn (Pleck 2000:152-154). Hovedpersonen skulle selv ta aktivt del i 

planleggingen av selskapet og dermed lære seg selvstendighet. De kunne også konsultere en 

profesjonell «party planner». I 1950-årene drev Gesell Institute for Child Development ved 

Yale universitetet en aktiv kampanje for aldersrelaterte fester med utgivelsen av «Gessel party 

book». Selskaper burde ha aktiviteter anpasset den bestemt aldersgruppen (ibid). Både i 

Amerika og Nord-Europa har selskapene utviklet seg til å bli alderssegregerte. Det er derfor 
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ikke unaturlig at selskapets form og innhold endrer seg med barnas alder. Denne 

aldersegregeringen hadde sammenheng med utviklingen av skoleklassens sammensetning fra 

aldersblandet til årskullsbasert (Chudacoff 1989:98). Fødselsdagsselskapet fikk på denne 

måten en sterkere forankring i det jevnalderkollektivet som en skoleklasse utgjør. I Norge er 

denne tilknytningen meget tydelig (Ravne 1999:62, 68). Men dette skjer i allmennhet først i 

tiden etter 2. verdenskrig, i sammenheng med innføringen av kjønnsblandete klasser og lavere 

elevantall i hver enkelt skoleklasse. Frem til 1950–1960 årene kunne selskapene være 

aldersblandete med inviterte barn fra nærmiljøet, familien og skoleklassen.  

 

I løpet av 1900-tallet ble flere og flere barn gjenstand for oppmerksomhet på fødselsdagen for 

eksempel i form av gaver, spesiell bevertning og fritak fra oppgaver. Flere og flere barn feiret 

også dagen med barneselskap, men det er først etter 2. verdenskrig at selskapet har fått 

allmenn utbredelse i Norge. Dette fremgår både av mitt materiale og av svarene på Norsk 

Etnologisk Granskings spørreliste nr. 130 om Fødselsdagsfeiring, samt i intervjundersøkelsen 

til Hjermstad, Stabel og Stokke (Swang 1987:2-4, Hjermstad, Stabel og Stokke 1990:17). 

Fødselsdagsfeiring for barn generelt har fulgt sosiale skillelinjer både i byene og på landet. På 

begynnelsen av 1900-tallet varierer det fra ingen markering i det hele tatt, til feiring fra 

morgen til kveld med oppvartning, gaver, familiebesøk og barneselskap. I sin gjennomgang 

av Folkkultursarkivets materiale19 observerer etnologen Carola Ekrem den store variasjonen i 

feiringen mellom ulike miljøer og sosiale klasser i Finland i løpet av 1900-tallet, frem til det 

allment etablerte barneselskapet etter 2. verdenskrig (Ekrem 1991:124-130). Det samme 

mønsteret finner Falkenberg i Tyskland, Pleck i Amerika og etnologen Niels-Arvid Bringéus i 

Sverige (Falkenberg 1982:205-206, Bringéus 1987:178, Pleck 2000:160-161). 

 

I artikkelen «Vad är fest och varför firas fester?» peker etnologen Anders Gustavsson på 

hvordan økonomi er en av de allmenne forutsetningene for å holde fester. Det sterke 

økonomiske oppsvinget etter 2. verdenskrig ledet til en utjevning av de økonomiske 

skillelinjene mellom ulike yrkesgrupper i samfunnet (Gustavsson 1979:16). Denne 

utjevningen ga flere familier mulighet til å arrangere et barneselskap i anledning fødselsdagen 

enn tidligere. Samtidig var den nære tilknytningen til skoleklassen med på å befeste ritualet 
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som en selvsagt begivenhet for barn. Bringéus omtaler begivenheten som et «måste» for barn 

som vokser opp i Sverige (Bringéus 1987:178). Pleck hevder at fødselsdagsselskapet er et 

essensielt innslag i oppveksten for amerikanske barn. Både i Norge og i flere andre land, er 

selskapet med jevnaldrende på fødselsdagen blitt en del av oppvekstens etablerte program. 

 

Det er denne situasjonen som er gjenstand for analyse i avhandlingen. Hvordan oppfattes 

ritualet i familien og hvordan forholder aktørene seg til det, ikke bare i en monokulturell 

kontekst, men også i en flerkulturell kontekst? Noen få arbeider befatter seg med 

fødselsdagsselskapet i en flerkulturell kontekst. Antropologen Gerd Baumanns feltarbeid i en 

forstad til London i slutten av 1980-årene, omfattet blant annet et fødselsdagsselskap for to 

brødre i en Sikh-familie fra Punjab (Baumann 2000:106-110). I artikkelen «Ritual implicates 

«Others» : rereading Durkheim in a plural society» viser han hvordan denne familien tar opp 

et «vestlig» ritual, som de anser det viktig for barna å ta del i. Samtidig gjør de ritualet til sitt 

eget ved å rekonstruere det i sin egen festtradisjon. Dette åpner for en interessant 

innfallsvinkel til ritualet i en flerkulturell kontekst. Rituell praksis er ikke nødvendigvis et 

enten eller i forhold til en bestemt modell. Det kan praktiseres helt eller delvis i ulike 

versjoner og kulturelle tilpasningsformer (ibid). Religionshistorikeren Eleanor Nesbitt peker 

på fødselsdagsselskapets potensial som en kulturell brobygger mellom barna i skoleklassen 

(Nesbitt 1995:34). Artikkelen «Many Happy Returns: some British South Asian children’s 

birthday parties», bygger på en undersøkelse blant sikher i Coventry i 1992. Hun fremholder 

viktigheten av at lærerne er seg bevisst familienes ulike tilnærminger til begivenheten i 

flerkulturelle klasser. Flerkulturaliteten skaper et bredere grunnlag for ritualet som fører til 

større variasjon, omstillinger og endringer. Det bør det tas høyde for (ibid). 

 

I et historisk perspektiv slår Pleck fast at for barn med ulik etnisk bakgrunn i Amerika, 

fungerte fødselsdagsselskapet som en arena for integrering (Pleck 2000:142). Også når det 

gjaldt fødselsdagsselskapet var barna pådrivere i «amerikaniseringen» av nykommere, hevder 

Pleck. De ville ha et «American style birthday party», slik som andre barn hadde. Som 

Baumann og Nesbitt, peker også Pleck på hvordan de ulike etniske gruppene utviklet sine 

                                                                                                                                                         
19  Folkkulturarkivets spørrelister 1960 (SLS 739), 1970 (SLS 1010), 1987 (SLS 1612). 
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egne versjoner av selskapet, og derfor gjorde det til noe spesifikt eget, samtidig som de deltok 

i et felles ritual (ibid). 

 

I Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere, sier kulturforskeren 

Sissel Østberg at fødselsdagsselskapet betyr mye for integreringen av muslimske barn 

(Østberg 2003:76-77). Undersøkelsen belyser først og fremst annen generasjons pakistanere i 

Norge. Østberg konstaterer at det blir stadig mer vanlig at muslimske barn deltar i 

fødselsdager og holder selskaper selv. I motsetning til Baumann, Nesbitt og Pleck, observerer 

Østberg at selskapene er gjort så like norske bursdager som mulig. Dette skyldes i første 

rekke barnas innflytelse når selskapet skal organiseres (ibid). Fødselsdagsselskapets 

gjennomslagskraft på tvers av kulturgrenser er slående, ifølge disse forskerne. Og det er barna 

som fører an. Viktigheten av å ha en fødselsdag fremkommer i Bausingers artikkel med 

referanse til den tyrkiske artisten Sinazi Dikmen: «Keine Geburtstag, keine Integration!» 

(Dikmen 1983, Bausinger 1994:7). Før Dikmen flyttet til Tyskland fra Tyrkia, hadde han ikke 

forstått at en bestemt dag i et menneskes liv kunne innta en så vesentlig dimensjon. Han visste 

ikke når han var født, og datoen i passet var meningsløs. Bausinger påpeker at vi må tre ut av 

vår kulturelle biotop for å forstå at man kan leve uten en fødselsdag og dertil hørende 

fødselsdagsfeiring (ibid).  

 

Hovedfaget som plattform 

Denne avhandlingen har min hovedfagsoppgave i etnologi Fødselsdagsselskap for barn. 

Ritual og praksis. En studie av to skoleklasser i Oslo i 1990-årene, som utgangspunkt. 

Fødselsdagsselskapet var det tematiske området og skoleklassen gjennom barnetrinnet den 

sosiale avgrensningen for oppgaven. I hovedfagsoppgaven konkluderte jeg med at denne 

begivenheten har de karakteristika som et ritual innebærer. Fødselsdagsselskapet består av en 

sekvens av elementer som til sammen danner en gjenkjennelig helhet. Jeg fastslo at 

fødselsdagsselskapet er et sekulært, kollektivt festritual for barn. Det er individet som feires, 

men festen manifesterer seg gjennom deltakernes samhandling. Dette diskuteres nærmere i 

kapittel 4. 
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Jeg ønsket å finne ut i hvilken grad ritualet involverte skoleklassen. Studien viste tydelig den 

nære forbindelsen mellom fødselsdagsselskapet og skoleklassen som sosial gruppe, idet de 

fleste og ikke sjelden alle inviterte barn, var medelever i klassen gjennom årene på 

barnetrinnet. Materialet for hovedfagsoppgaven består av intervjuer med elevene i to 

avgangsklasser, et utvalg av foreldrene og de to klassestyrerne i løpet av skoleåret 1995/1996. 

Dette datagrunnlaget presenteres nærmere i kapittel 3. Jeg har tidligere pekt på at 

fødselsdagsfeiring generelt, og i særdeleshet barns fødselsdager, er et lite utforsket tema. En 

av hovedoppgavens problemstillinger var derfor å kartlegge mønstre for barns 

fødselsdagsselskaper, slik de manifesterte seg i mitt materiale. Jeg valgte tre sentrale 

elementer i ritualet til dette formålet: invitasjoner, gaver og måltid.  

 

For invitasjoner viste materialet klare mønstre for inklusjon og eksklusjon. Normene for 

inklusjon relaterte seg i første rekke til de to kjønnsgruppene i klassen, men også til klassen 

som helhet. Den alle-inkluderende modellen var idealet. Det vil si alle jentene, alle guttene 

eller hele klassen. Dette fremsto som et mønster frem til 10–11års alder. Deretter ble det mer 

vanlig å invitere med utgangspunkt i vennskap. Noen inviterte både gutter og jenter, men 

normen tilsa nå at det innenfor kjønnsgruppene måtte være en balanse mellom de inkluderte 

og de ekskluderte. Det vil si at maksimalt halvparten av kjønnsgruppen kunne inviteres. Jeg 

kunne også konstatere at det eksisterte klare normer for fødselsdagsgavens verdi, og at det 

fortsatt var barneselskapet i hjemmet som var den rådende feiringsformen. Disse normene ble 

også noe nedtonet etter 10–11års alder.  

 

De to skolene som deltok ligger henholdsvis i Oslo vest og Oslo sentrum øst. Men til tross for 

sosio-økonomiske variasjoner viste materialet at fødselsdagsselskapet er omgitt av et sett 

uskrevne regler. Mange av komponentene i feiringen fremstår som konvensjonelle og faktisk 

ganske nøkterne. Som eksemplene viser, var det ikke vanskelig å spore mønstre i 

gjennomføringen av fødselsdagsselskapet. 

 

Elevene står i fokus i hovedfagsoppgaven. Det var i første rekke deres fortellinger som skulle 

analyseres og presenteres. Derfor ble foreldredimensjonen i ritualet behandlet mer perifert. 

Samtidig fremgikk det at deres rolle på ingen måte er perifer. De er sentrale arrangører av 
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selskapet. Også her viste materialet at deres normative innflytelse over ritualet avtar med 

barnas stigende alder. Fra 10–11års alder får de jevnaldrende, som i alt vesentlig er 

klassekamerater, stadig større innflytelse på festens form og innhold. 

 

Det er denne innsikten som danner plattformen for min avhandling. I hovedfagsoppgaven 

kunne jeg konstatere hvordan ritualet er gjennom å kartlegge normative mønstre. Samtidig 

kunne jeg se at informantenes fortellinger rommet langt mer enn det jeg hadde mulighet til å 

behandle i hovedfagsoppgaven, som for eksempel de spenningene ritualet utløser i relasjonen 

mellom elevene, i relasjonen mellom barn og foreldre og i relasjonen mellom skolen og 

hjemmet. Jeg kunne også se at til tross for ganske klare normative føringer, var det et vell av 

nyanser i tilnærmingene til dem. Det er disse spenningene og variasjonene som utløses i 

omgang med ritualet, som jeg ønsket å studere nærmere. Dette var min inspirasjon for å gå 

videre med temaet.  

 

I hovedfagsoppgaven var studiet av fødselsdagsselskapet begrenset til en norsk kulturell 

kontekst. Studien viser at ritualet i dag er en vel innarbeidet og nærmest selvsagt del av 

oppveksten i Norge, som det også var for foreldrene. De kan trekke på sine egne 

barndomserfaringer når de som voksne skal arrangere neste generasjons selskaper. Under 

arbeidet med hovedfagsmaterialet ble jeg oppmerksom på ritualets implikasjoner i 

flerkulturelle klasser. Hva skjer når ritualet i større eller mindre grad ikke representerer en 

kulturell fellesnevner? Hvilke spenninger og variasjoner utløses da i omgangen med ritualet? 

Dette var ytterligere en inspirasjon til å gå videre i utdypningen av temaet. 

 

Med utgangspunkt i materialet fra hovedfagsoppgaven og det nyinnsamlete materialet for 

doktorgradsavhandlingen, har det vært min ambisjon å ta ett skritt til siden for å forstå hvilke 

utfordringer ritualet representerer for mennesker både i et innenfra- og i et utenfraperspektiv, 

og se på hvordan deres handlinger utfordrer ritualets form og innhold. I neste kapittel 

presenteres innsamlingen av materialet som danner grunnlaget for denne avhandlingen. 



 50 

Kapittel 3: Studier i marken 
 

The truth-quest is always the same: the  
unwavering search for signs to match reality. 

Felipe Fernández-Armesto 1997:227 

 

Avhandlingsprosjektet omfatter materiale fra to kvalitative intervjuundersøkelser om 

fødselsdagsselskaper for barn i Oslo. Intervjupersonene er 12–13 åringer, deres foreldre og 

klassestyrere. Den første undersøkelsen var i 1995/1996 for min hovedfagsoppgave i etnologi 

(Ravne 1999). Den andre i 2001/2002 er knyttet til denne doktorgradsavhandlingen. For 

hovedfagsoppgaven var målet å få en innsikt i hvordan barn feirer fødselsdag med 

jevnaldrende i en norsk kulturell kontekst. Motivasjonen for å velge dette som tema var en 

undring og en forbløffelse over selve fenomenet barneselskap, og det bemerkelsesverdige 

fravær av forskning på en så sentral begivenhet i barns oppvekst. Som nevnt i innledningen til 

avhandlingen, brakte arbeidet med hovedfagsoppgaven interessante spørsmål til overflaten, 

som det ikke var mulig å forfølge innenfor den rammen. Derfor ønsket jeg å bearbeide dette 

materialet ytterligere i avhandlingen i tillegg til det nyinnsamlete intervjumaterialet. Som en 

klangbunn for dette primære kildematerialet besvarte et utvalg skoleklasser i 2002 

spørreskjemaet – Bursdag på nettet! – på internett. 

 

I avhandlingen utdyper jeg spørsmål relatert til de sterke føringene og følelsene som omgir 

fødselsdagsselskapet for barn i norsk kultur. Videre har jeg utvidet undersøkelsen til å omfatte 

barn og foreldre med en annen kulturbakgrunn enn norsk. I det følgende redegjør jeg for 

metodiske avveininger i relasjon til begge intervjuundersøkelsene og til spørreskjemaet på 

internett. Jeg har, som det vil fremgå, valgt å videreføre en del sentrale rammer fra 

hovedfagsundersøkelsen i datainnsamlingen for avhandlingen. Dette er gjort for å skape 

sammenheng i datagrunnlaget for de to undersøkelsene. 

 

Kriterier for utvalg 

Det er ikke denne avhandlingens mål å gi et fullstendig bilde av hvordan fødselsdagsfeiringen 

arter seg for alle barn i Oslo ut fra metoder for statistisk representativitet. Utvalget er 

imidlertid gjort ut fra kriterier som kan belyse fødselsdagsselskapet i relasjon til ulike sosio-
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økonomiske betingelser som kjønn, generasjoner, kulturell tilhørighet og ressurser. 

Skoleklassen danner utgangspunkt for begge undersøkelsene, fordi fødselsdagsselskapet er 

meget nært knyttet til den sosiale rammen som skoleklassen på barnetrinnet utgjør (Ravne 

1999). Frem til august 2003 var elevene organisert i skoleklasser. I dag er «skoleklasse» 

erstattet med «gruppe» etter endring i Opplæringslova.20 Fordi skoleklassen var det gjeldende 

begrep da jeg planla og gjennomførte datainnsamlingen for begge prosjektene, anvender jeg 

fortsatt skoleklassen som definisjon av den sosiale rammen rundt barna på skolen. 

 

Valg av aldersgruppe 

Et kjernepunkt for hovedfagsundersøkelsen var å se på hvordan utviklingen av 

fødselsdagsselskapet relaterte seg til barnas aldersutvikling innenfor rammen av skoleklassen. 

Hva skjer med fødselsdagsselskapet i løpet av barnetrinnet hvor barna beveger seg langs 

aldersaksen fra barndom mot ungdom? For å kunne få et bilde av denne utviklingen, pekte to 

muligheter seg ut. Jeg kunne intervjue barn på ulike klassetrinn eller intervjue barn på siste 

klassetrinn om hvordan de hadde feiret fødselsdagen med jevnaldrende gjennom skoletiden. 

Den første løsningen ville innebære intervjuer av barn ned til 6–7 års alder, som jeg mente 

ville kreve en metodisk tilnærming til intervjupersonene som går ut over min kompetanse hva 

angår tolkningen av deres utsagn (Ravne 1999:28). En slik tilnærming ville også gi et mer 

fragmentert bilde av ulikt sammensatte skoleklassefellesskap, mens jeg var opptatt av den 

bestemte skoleklassen som sosial ramme om elevene gjennom flere år. Valget falt derfor på 

den siste løsningen, noe som gjorde det mulig for meg å konsentrere meg om avgangsklasser 

på barnetrinnet.21 Dette førte igjen til en metodisk begrensning. Deltagende observasjon ble 

ikke anvendt som metode, fordi det ville være utenkelig for 12–13 åringer å ha en voksen 

observatør til stede under fødselsdagsfesten.  

 

For å få et sammenlignbart materiale har jeg konsentrert meg om elever i avgangsklasser også 

for intervjuene i tilknytning til avhandlingen. En vesentlig faktor for dette valget er den 

                                                 
20  Se kapittel 1, fotnote 2.  
21  6. klasse var avgangsklassen på barnetrinnet før Reform 97 trådde i kraft. Fra 1997 ble barnetrinnet 

utvidet med 1 år slik at avgangstrinnet nå er 7. klasse. Elevene som er intervjuet i 2001/2002 går i 7. 
klasse, men de har bare gått 6 år på skolen fordi Reform 97 ble innført etter at de hadde begynt på 
skolen, altså tilsvarende antall år som elevene i intervjuundersøkelsen 1995/1996. 
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positive erfaringen jeg hadde med de retrospektive intervjuene, selv om de på mange måter 

innebærer en utfordring i tolkningsprosessen. Dette fordi informantene selv tolker og 

reflekterer i sine utsagn om hvordan de har feiret fødselsdager gjennom barnetrinnet på 

skolen. Elevene er 12–13 år gamle og på vei inn i ungdommen, men fødselsdagsfeiring er en 

god huskeknagg og forholdet til medelevene ligger langt fremme i bevisstheten. Jeg vil ikke 

utelukke at det kunne vært givende å intervjue barn på ulike klassetrinn, men det ville blitt 

svært omfattende hvis undersøkelsen samtidig skulle ha en geografisk spredning i Oslo. 

Videre er kontinuiteten og endringen innenfor en bestemt skoleklasse et vesentlig aspekt for 

begge prosjektene. 

 

Nettundersøkelsen omfatter imidlertid 5. og 7. klassinger. Utformingen av denne 

undersøkelsen beskrives nedenfor under Forskriftene og Bursdag på nettet! Det skal i korthet 

nevnes at det er problematisk å utforme et spørreskjema som favner elevenes retrospektive 

opplevelse av fødselsdagsfeiringen med jevnaldrende. Det ville bli et altfor stort og 

komplisert skjema. Skjemaet inneholder mange generelle spørsmål om bursdag. De fanger 

opp holdninger til ulike sider ved feiringen, mens selve feiringen i 7. klasse gir et smalt bilde 

av fortellingen om fødselsdagsselskapet gjennom barnetrinnet. 5. klassingene ble derfor 

inkludert i undersøkelsen fordi de befinner seg i overgangen mellom det barnlige og det 

ungdomsorienterte selskapsmønsteret.22 Videre ville de fleste kunne legge inn data ved egen 

hjelp på dette skoletrinnet, mens datalærere jeg var i kontakt med mente at 4. klassinger ville 

trenge individuell hjelp. Dette ville legge altfor stort beslag på elevenes og lærernes tid. 

 

Kulturell variasjon i skoleklassen 

I hovedfagsundersøkelsen var fokus rettet mot fødselsdagsselskapet slik det oppfattes i en 

norsk kultursfære. Feltarbeidet for hovedfagsoppgaven omfattet alle elevene i to skoleklasser 

i Oslo. Alle barna hadde norsk kulturbakgrunn bortsett fra to elever med henholdsvis 

pakistansk og tyrkisk bakgrunn. De fikk ikke tillatelse av foreldrene til å delta i 

undersøkelsen, men de var med i de andre informantenes fortellinger om fødselsdagsfeiringen 

gjennom skoleårene. Det er denne innsikten som sporet til interessen for å studere temaet i et 

flerkulturelt perspektiv. Fødselsdagsfesten er et integrasjonsspørsmål i mikroversjon, men det 
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er også et spørsmål om valg og eliminasjon for forskeren. Elevene i Osloskolen representerer 

125 minoritetsspråk.23 Det sier seg selv at det ikke er mulig å operere med så mange variabler 

i en kvalitativ undersøkelse.  

 

Fordi jeg allerede hadde intervjuer med to hele skoleklasser, valgte jeg et bredere nedslagsfelt 

for avhandlingsundersøkelsen ved å intervjue en gutt og en jente i seks avgangsklasser ved 

ulike Oslo-skoler, til sammen tolv elever ved seks skoler. Jeg hadde to intervjurunder, den 

første våren 2001 og den andre våren 2002. Begge intervjurundene omfatter seks elever.  

 

Den første intervjurunden i 2001 involverte tre skoleklasser som ble valgt ut fra den etniske 

sammensetningen av elevene, med henholdsvis 3%, 50% og 100% etnisk norske elever i 

klassen ifølge opplysninger fra de respektive skolene. 24 Klassestyrer valgte ut de to elevene 

som skulle intervjues ut fra følgende kriterier: det skulle være en gutt og en jente som 

klassestyrer anså som gode informanter og observatører, og som fortrinnsvis skulle ha gått i 

klassen gjennom hele barnetrinnet. Respondentene skulle således intervjues ut fra to 

perspektiver: hvordan de selv hadde opplevet og håndtert fødselsdagsfeiringen gjennom 

barnetrinnet, og hvordan de hadde opplevet fødselsdagsfeiringen i klassen som helhet i løpet 

av denne tiden. Videre skulle det være en norsk elev (minst en norsk forelder) og en elev med 

utenlandske foreldre med unntak av klassen med bare norske elever. Ut over dette hadde jeg 

ikke lagt føringer for hvilken landbakgrunn elevene skulle ha. Utvalget var ment å være et 

tilfeldig utsnitt av det kulturelle mangfoldet i Osloskolen, som så skulle danne grunnlag for 

utvalget til den neste intervjurunden i 2002. Tre av barna har norske foreldre, én har norsk 

mor og engelsk far, én polsk mor og dansk far og én har kinesiske foreldre fra Hong Kong. 

Dette er et svært smalt utsnitt av det mangfoldet som finnes i Oslo-skolen, men materialet gir 

god innsikt i varierende kulturelle kontekster hvor begge foreldre er norske, én av foreldrene 

er norsk, foreldrene har ulik utenlandsk bakgrunn, og felles utenlandsk bakgrunn. Videre kan 

praksis for fødselsdagsselskapet studeres i forhold til varierende etnisk elevsammensetning i 

de tre klassene.  

 

                                                                                                                                                         
22  Syv 5. klasser og ti 7. klasser deltok i undersøkelsen. 
23  Se kapittel 1, fotnote 5. 



 54 

En gjennomgang av intervjuene fra 1995/1996 og 2001 gjorde det klart for meg at jeg hadde 

tilstrekkelig grunnlag for å analysere fødselsdagsselskapet i en norsk kulturkontekst. Det vil si 

hvilke holdninger og handlinger som kommer til uttrykk hos de norske intervjupersonene 

både intrakulturelt og interkulturelt i forhold til denne begivenheten. Videre bekreftet 

analysen at fødselsdagsselskapet er et globalt fenomen, om enn med variasjoner. Ritualet vil 

derfor i større eller mindre grad være kjent for mange av dem som av ulike årsaker bosetter 

seg i Norge. For andre, derimot, vil det være helt ukjent.  

 

Med bakgrunn i dette ønsket jeg å gå videre med intervjuer av innvandrergrupper som ikke 

hadde fødselsdagsselskapet som en selvsagt del av sin kulturelle erfaringsbakgrunn. Jeg 

bestemte meg for å ta utgangspunkt i en påstand som ofte gikk igjen i intervjuene: 

«Muslimske barn feirer ikke bursdag». Gjennom det foreliggende intervjumaterialet både fra 

hovedfaget og fra feltarbeidet i 2001 krystalliserte det seg et inntrykk av at spenningsfeltet for 

fødselsdagsselskapet som tverrkulturell møteplass ofte handlet om muslimske barns 

deltakelse og særlig mangel på deltakelse i ritualet. Fortellingene om den pakistanske og den 

tyrkiske gutten fra hovedfagsintervjuene viser at den ene gutten deltok i stor grad, mens den 

andre verken gikk i bursdager eller hadde egne selskaper. Tilsvarende fortellinger ligger også 

i intervjumaterialet fra 2001, hvor to av skoleklassene hadde muslimske elever. Jeg besluttet 

derfor å studere dette nærmere ved å gå videre med intervjuer av seks muslimske barn og 

deres foreldre. Men jeg ønsket ikke å fokusere på en bestemt etnisk gruppe og valgte derfor 

tre opprinnelsesland: Pakistan, Tyrkia og Somalia. Med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås 

oversikt over innvandrerbefolkningen under 18 år i Oslo, vil barn fra disse 

opprinnelseslandene utgjøre de antatt tre største muslimske gruppene.25 Det viste seg at den 

ene gutten var kurdisk og ikke tyrkisk, uten at jeg opplevde dette som problematisk. 

Hensikten med denne studien er ikke å generalisere verken i forhold til religion eller etnisitet, 

men å få innsikt i hvordan møtet med ritualet håndteres av den enkelte. Informantenes 

fortellinger kan være sammenfallende eller divergerende og danne mønstre eller et broket 

lappeteppe. For meg er respekten for den enkelte aktør og den enkelte aktørs fortelling både et 

etisk og et faglig ståsted.  

                                                                                                                                                         
24  Full oversikt over informant grunnlaget er presentert i appendiks I AC. 
25  Statistisk sentralbyrå (03.2000). Barn og unge – med innvandrerbakgrunn. Aktuell statistikk, s.7ff. 
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Utvalg av skoler og skoleklasser 

I forbindelse med hovedfagsoppgaven ble valget av de to skolene foretatt i samråd med 

Skolesjefens kontor i Oslo ut fra følgende kriterier: ulike sosio-økonomiske miljøer, relativt 

likt elevantall og relativ jevn kjønnsfordeling. Skolene representerte ulike sosio-økonomiske 

miljøer for at jeg kunne studere hvorvidt dette hadde innflytelse på selskapenes organisering 

og gjennomføring. Den ene skolen ligger i Oslo vest og den andre i Oslo sentrum på grensen 

mellom øst og vest. De to skoleklassene skulle fungere som sammenlignbare sosiale enheter 

hvor den generelle levestandarden er relativt høyere i området for skolen i vest enn i området 

for skolen i sentrum øst/vest. Områdene kjennetegnes særlig ved ulik boform med 

henholdsvis hus/rekkehus og leiligheter. Jeg ønsket å få kjennskap til i hvilken grad dette har 

betydning for selskapets utforming og gjennomføring. 

 

I henhold til den daværende Grunnskoleloven var 28 elever det maksimalt tillatte antall elever 

for en skoleklasse på barnetrinnet.26 I Oslo hadde avgangstrinnet gjennomsnittlig 22,7 elever i 

1995/1996. Jeg valgte klasser med et moderat antall elever fordi intensjonen var å intervjue 

alle elevene i begge klassene, og fordi jeg antok at de sosiale mønstrene ville avtegne seg 

tydeligere i klasser med lavt elevantall enn i klasser med høyt elevantall (Ravne 1999:23). De 

to klassene hadde henholdsvis 14 og 17 elever, men jeg endte opp med 26 intervjuer. I den 

ene klassen var det to gutter som falt ut av undersøkelsen fordi de aldri var til stede når jeg 

kom for å intervjue. En annen gutt møtte opp, men trakk seg fordi han hadde vonde minner 

som han ikke ville snakke om. For meg ble det en tankevekker at et fødselsdagsselskap kunne 

oppleves så traumatisk av et barn. Selv et intervju som ikke blir noe av kan ha betydning for 

ens innsikt i studiefeltet. I den andre klassen var det de to tidligere omtalte guttene fra 

Pakistan og Tyrkia som ikke fikk tillatelse til å delta. 

 

Med bakgrunn i dette materialet utvidet jeg antall skoler til seks i avhandlingsundersøkelsen 

for å få et bredere spekter i studiet av kulturelt mangfold og samhandling knyttet opp mot 

fødselsdagsselskapet. Jeg intervjuet 2 elever i hver klasse, til sammen 12 elever. De to 

                                                 
26  Inntil den tidligere omtalte endring i Opplæringslovens Kapittel 8 med virkning fra 2003-08-01, var 28 

elever maksimalt antall i én klasse.  
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skolene fra hovedfagsundersøkelsen ble fortsatt inkludert, slik at jeg kunne fange opp 

eventuelle endringer i feiringsmønsteret ved disse bestemte skolene i et kort tidsperspektiv. 

Ved valget av de fire nye skolene benyttet jeg Statistisk sentralbyrås inndeling av Oslo i fem 

bydelsgrupper i henhold til bosetningsmønsteret for nordmenn og ulike innvandrergrupper: 

indre øst, nye drabantbyer, gamle drabantbyer, ytre vest og indre vest (Blom 2001). 

Konsentrasjonen av ikke-vestlige innvandrere er størst i indre øst og i de nye drabantbyene, 

mens vestlige innvandrere er mer jevnt fordelt over alle bydelsgruppene (ibid).  

 

Under den første intervjurunden i 2001 viste det seg at de to skolene fra 

hovedfagsundersøkelsen begge ligger i det området som betegnes som indre vest av Statistisk 

sentralbyrå. Dette kunne bli problematisk fordi et ytterligere utvalgskriterium tilsa en variert 

sammensetning av elever med norsk og annen kulturbakgrunn i skoleklassene. Den ene 

skolen ligger på grensen til området indre øst og hadde en avgangsklasse med 50% norske 

elever. Den andre skolen hadde en avgangsklasse med 100% norske elever. Det var derfor 

ikke et problem at disse skolene ligger i samme bydelsgruppe. I tillegg til de to skoleklassene 

valgte jeg en tredje skoleklasse med 3% norske elever ved en skole i indre øst. De tre 

skoleklassene ville gi grunnlag for å studere om og i så fall hvordan elevsammensetningen 

påvirker fødselsdagsselskapet i praksis, for eksempel hvorvidt det oppstår nye 

feiringsmønstre. Den avsluttende intervjurunden i 2002 omfatter som tidligere nevnt seks 

muslimske barn. Jeg henvendte meg derfor til en skole i indre øst, en i ny drabantby øst og en 

i ny drabantby sør ut fra det skisserte bosetningsmønsteret.  

 

Spørreskjemaet for internett ble gjort tilgjengelig for et utvalg skoler i alle fem bydelsgrupper 

for å få et bredere sosialt og kulturelt spekter for undersøkelsen. Det er kommet inn svar fra 

mellom 2 – 6 klasser i hver av de fem bydelsgruppene. Dette utgjør 303 svar fra elever i 17 

skoleklasser.27 En av skoleklassene hvor jeg intervjuet 2 elever i 2001 deltok i et 

                                                 
27  Svarene i nettundersøkelsen fordeler seg som følger: 55% av elevene har to norske foreldre, 17% har en 

norsk forelder, 25% har ikke norske foreldre, 3% har ikke besvart spørsmålet. 20% av elevene har 
foreldre med en landbakgrunn som kan innebære at familien er muslimsk (Afghanistan, Bangladesh, 
Irak, Iran, Kurdistan, Makedonia, Marokko, Pakistan, Somalia, Syria og Tyrkia). En klar majoritet av 
disse elevene har bakgrunn i Pakistan, Tyrkia og Somalia. Jeg har ikke stilt spørsmål om religiøs 
tilknytning og kan derfor ikke vite om elevene faktisk vokser opp i muslimske familier. Slike spørsmål 
ville komplisere tillatelsen til en spørreundersøkelse som retter seg til barn, ifølge Datatilsynet. Det 
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pilotprosjekt28 for nettskjemaet våren 2001, mens alle klassene fra intervjurunden 2002 er 

med i nettundersøkelsen våren 2002. Det vil si at jeg når alle elevene i disse klassene gjennom 

spørreskjemaet. Det var ikke mulig å inkludere de to resterende klassene fra 2001 fordi disse 

var avgangsklasser og dermed oppløst i 2002. 

 

Alle skolene svarte ja på min forespørsel om intervjuer for de angjeldende undersøkelsene. 

Jeg var overrasket over at dette var så uproblematisk, fordi jeg vet at skolene får mange slike 

henvendelser. Når det gjelder spørreskjemaet på internett, var erfaringen en helt annen. Jeg 

henvendte meg alltid i første omgang til skolens rektor eller inspektør. Mens responsen for 

intervjuene var umiddelbart positiv, var responsen for nettundersøkelsen umiddelbart 

tilbakeholdende og nølende, hvis det ikke var et klart nei. Jeg måtte overbevise dem og 

«selge» prosjektet mitt på en helt annen måte. Jeg kontaktet nærmere førti skoler hvorav atten 

sa ja til å delta. En av grunnene til dette kan være at som intervjuer utfører jeg 

dokumentasjonsarbeidet selv. Det griper ikke inn i skolehverdagen på annen måte enn at en 

eller flere elever tilbringer litt av skoletiden i intervjusituasjonen. Spørreskjemaundersøkelser 

krever mer av læreren, som må organisere utfylling og innsamling av skjemaer, eller som i 

dette tilfelle innmating av opplysninger på data. Nettopp dette ble ansett som et hinder fordi 

de fleste skoler ikke har datarom som kan ta en hel skoleklasse, og mange sliter etter eget 

utsagn med dårlig utstyr. En annen grunn var antakelig et uheldig valgt tidspunkt for 

nettundersøkelsen, som sammenfalt med en landsomfattende evaluering som skolene var 

pålagt å gjøre våren 2002.  

 

Kjønn 

Fødselsdagsselskapet er et fenomen som belyser oppfatninger om kjønn og kjønnsidentitet 

(Ravne 1999). Empirien viser at jenters og gutters erfaringer med og forventninger til denne 

                                                                                                                                                         

forblir derfor en antakelse hvorvidt disse barna er muslimske. I den grad jeg refererer til denne gruppen, 
vil jeg omtale den som antatt muslimsk. Jeg vil videre understreke at materialet fra nettundersøkelsen er 
sekundært og ment som en klangbunn for intervjumaterialet, for å se hvorvidt det tenderer i retning av å 
stemme overens med eller stå i motsetning til, det jeg finner i analysen av primærmaterialet. Data fra 
spørreundersøkelsen på nettet skal ikke danne grunnlag for en statistikk om fødselsdagsselskaper blant 
for eksempel muslimske barn i Oslo-skolen. 

28  Materialet fra pilotprosjektet inngår ikke i databasen for nettundersøkelsen 2002. 12 gutter og 13 jenter 
har besvart skjemaet. Skolen ligger i bydelsgruppe indre vest. Området har meget lav andel av personer 
med innvandrerbakgrunn. Ingen av elevene i denne klassen hadde slik bakgrunn.  
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begivenheten både sammenfaller med og skiller seg fra hverandre på flere punkter. Kjønn er 

derfor en vesentlig faktor for dette studiefeltet generelt. Det er særlig interessant å legge et 

slikt perspektiv på de kulturmøtene som utspiller seg omkring fødselsdagsselskapet fordi dette 

berører ulike kulturelle verdiorienteringer. I de to klassene fra hovedfagsundersøkelsen var ett 

av kriteriene tilnærmet lik kjønnsfordeling av elevene. Jeg har fortsatt lagt dette til grunn 

gjennom å intervjue et likt antall gutter og jenter i 2001/2002: 6 jenter og 6 gutter. 

Undersøkelsen i 1995/1996 omfatter 14 jenter og 12 gutter.29 

 

Foreldre og barn 

Fødselsdagsselskapet involverer to sentrale institusjoner for barnet: skoleklassen og hjemmet. 

Skoleklassen er den sosiale rammen som danner utgangspunktet for denne undersøkelsen, 

men foreldrene er helt sentrale aktører for håndteringen og gjennomføringen av selskapet, det 

være seg i eller utenfor hjemmet. Foreldre og barn har ulike roller i relasjon til ritualet. 

Forhandlingen og samspillet mellom to generasjoner, barna og foreldrene, er et vesentlig 

perspektiv i avhandlingen. Det dreier seg ikke om foreldregenerasjonen som barn, men blant 

annet om hvordan deres egne barndomsopplevelser gjenspeiles i barnas fødselsdagsselskaper. 

Foreldrenes informantrolle er like viktig som barnas fordi fortellingene deres utfyller 

hverandre. Derfor har jeg intervjuet en eller begge foreldre til de 12 barna som inngår i 

avhandlingsundersøkelsen fra 2001/2002, i alt 18 foreldre.  

 

For hovedfaget intervjuet jeg et utvalg av foreldrene i de to skoleklassene, i alt 14 foreldre. 

Dette materialet ble da bare marginalt utnyttet fordi barna ble vektlagt i analysen, men 

kommer nå til anvendelse som en kilde for avhandlingen når det gjelder de to generasjonenes 

forhold til ritualet. 

 

Klassestyrer 

Barn og foreldre utgjør en helhet knyttet til hjemmet og familien, men i tilknytning til 

skoleklassen er det av vesentlig betydning å inkludere klassestyrer i informantgrunnlaget.30 

Fordi skoleklassen utgjør den ene av to definerte institusjoner i denne undersøkelsen, er 

                                                 
29  Nettundersøkelsen omfatter 148 gutter og 155 jenter. 
30  Se kapittel 1, note 4. 
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intervjuene med klassestyrer helt nødvendige for å skape et bilde av det sosiale miljøet 

innenfor denne rammen, med de begrensninger som ligger i klassestyrers taushetsplikt. I alt 8 

klassestyrere er intervjuet, inkludert klassestyrerne for de to skoleklassene som deltok i 

hovedfagsprosjektet. Nettundersøkelsen omfatter et eget skjema for klassestyrer med 

spørsmål om klassen (Appendiks X). Svarene gir verdifull bakgrunnsinformasjon for å 

analysere elevenes svar.  

 

Øvrige informanter 

I forbindelse med hovedfagsoppgaven ble rektor ved den ene skolen intervjuet. Gjennom sin 

lange erfaring i skoleverket bidro hun med sin vurdering av skolens rolle i markeringen av 

barns fødselsdager. Under den omfattende ringerunden til ulike skoler i forbindelse med 

nettundersøkelsen, kom jeg i kontakt med en inspektør som hadde erfaringer fra 

fødselsdagsfeiring i tilknytning til skolen både i sin tidligere stilling som lærer og senere som 

inspektør. Skolen deltok verken i intervjuundersøkelsen eller i nettundersøkelsen, men jeg 

valgte å intervjue henne fordi jeg mente hun kunne tilføre prosjektet verdifull innsikt i skolens 

håndtering av barn med minoritetsbakgrunn og barn med spesielle behov. Gjennom henne 

formidlet skolen kontakt med en familie som hadde ett barn i S-klassen, en klasse for barn 

med spesielle behov, hvor fødselsdagsfeiringen fant sted i skoletiden. Denne familien bidro 

med fortellingen om hvordan fødselsdagsselskaper håndteres for barn som ikke på samme 

måte som de fleste andre barn kan delta i den etablerte fødselsdagsfeiringen. En oversikt over 

informantgrunnlaget presenteres i Appendiks I AC. 

 

Det skal også sies at materialet ikke begrenses til de utvalgte informantene, men inneholder 

fortellinger om søsken, øvrig familie, venner, naboer, klassekamerater osv. Den personlige 

erfaringen rommer også andres erfaringer. Videre er fødselsdagsfeiring for barn et så allment 

fenomen at nær sagt alle jeg møter blir informanter. De bidrar med fortellinger og 

kommentarer som også inngår i en klangbunn for intervjumaterialet, som er det primære 

kildematerialet for denne avhandlingen. 
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Forskriftene 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har retningslinjer for hvordan informasjon 

skal formidles til og kontakt etableres med informantene. Det er spesielt strenge regler når 

intervjupersonene er barn. Prosjektet må være meldt inn til NSD og godkjent før feltarbeidet 

kan starte. Ifølge §7-25 i forskrift til personopplysningsloven (POL) fant Datafaglig 

sekretariat ved NSD at mitt prosjekt er unntatt fra konsesjonsplikt etter POL §33 første ledd, 

men underlagt meldeplikt etter POL §31 første ledd. Datafaglig sekretariat har sendt melding 

om prosjektet til Datatilsynet. Unntak fra konsesjonsplikten gis bare dersom vilkårene a) - e) i 

forskriftene er oppfylt. I det følgende diskuteres innsamlingen av mitt materiale i forhold til 

disse vilkårene:  

 

a) Informanten skal kontaktes gjennom faglig ansvarlig person der respondenten er  

registrert. For undersøkelsen i 1995/1996 gikk kontakten først gjennom Skoleetaten i Oslo og 

deretter gjennom rektor og inspektør ved de utvalgte skolene. For undersøkelsen i 2001/2002 

tok jeg direkte kontakt med rektor og inspektør ved de skolene som da ble valgt ut både for 

intervju- og spørreskjemadeltakelse. I alle tilfeller ble skolene først kontaktet gjennom 

telefonhenvendelse etterfulgt av et informasjonsskriv til skolen og klassestyrer (Appendiks 

III). Under det videre feltarbeidet for intervjuene forholdt jeg meg direkte til klassestyrerne. 

Klassestyrer formidlet forespørselen om intervju av barna og foreldrene i form av et 

informasjonsskriv til barn og foreldre (Appendiks IV A). Dette skrivet ble også oversatt til 

engelsk for å gjøres lettere tilgjengelig for minoritetsspråklige deltakere (Appendiks IV B). 

 

Når det gjelder spørreskjemaet på internett forholdt det seg annerledes. Av hensyn til de 

strenge reglene for personvern for slike undersøkelser, valgte jeg å ikke ha direkte kontakt 

med klassestyrerne. Jeg laget klassesett med informasjonsskriv til foreldre som ble sendt til 

skolene for videreformidling til klassestyrerne og utdeling i klassen (Appendiks VII A). Dette 

var likeledes tilgjengelig på engelsk (Appendiks VII B). Jeg hadde imidlertid kontakt med 

klassestyrerne i de klassene hvor jeg hadde intervjuet elever. Det var her helt vesentlig for 

meg å kunne koble svarene til intervjumaterialet. Dette løste jeg ved å oppgi en bestemt kode 

for hver av disse klassene (koden beskrives nedenfor). Informasjonsbrevet til foreldrene 
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(Appendiks VIII AB) redegjorde for dette og prosedyren var avklart på forhånd med 

Datafaglig sekretariat.  

 

b) Respondenten, eller dennes verge dersom vedkommende er umyndig, har samtykket i alle 

deler av undersøkelsen. Gjennom informasjonsskrivene var alle informantene godt orientert 

om prosjektet. I 1995/1996 innhentet klassestyrerne muntlig samtykke fra foreldrene, hvilket 

da ble ansett som en vanlig prosedyre for skolene. To elever i den ene klassen fikk ikke 

tillatelse til å delta i prosjektet. For undersøkelsen i 2001/2002 presiserte Datafaglig 

sekretariat at det måtte innhentes skriftlig samtykke fra foreldre/verge for intervjuene 

(Appendiks V AB). Samtykkeerklæring og svarkonvolutt ble vedlagt informasjonsskrivet. 

Dette fungerte godt, og jeg fikk rask tilbakemelding fra foreldrene som alle svarte positivt på 

henvendelsen. For klassestyrerne var det tilstrekkelig med muntlig samtykke. Selv om 

informantene har gitt sitt samtykke til å delta i undersøkelsen, kan de når som helst trekke seg 

uten å oppgi noen grunn for dette. Dette opplyses det om i informasjonsskrivene, som alle er 

godkjent av Datafaglig sekretariat. 

 

Fordi elevene ikke ville kunne identifiseres gjennom svarene på spørreskjemaet, anså 

Datafaglig sekretariat det tilstrekkelig med passivt samtykke fra foreldre/verge for deltakelse i 

nettundersøkelsen. Det vil si at de skulle orienteres om spørreundersøkelsen i et skriv og ha 

muligheten til å reservere seg mot deltakelse (Appendiks VII AB og VIII AB). Jeg vedla en 

svarslipp for dette formålet, som kunne returneres til klassestyrer. Det var også mulig å 

kontakte meg direkte via brev, telefon eller e-post. En mor ringte og ønsket ytterligere 

informasjon om prosjektet, som hun godtok. Ingen reserverte seg mot å la barna delta i de 

klassene hvor jeg hadde kontakt med klassestyrerne. Hvorvidt noen har gjort dette i de øvrige 

klassene som deltok, vet jeg ikke. Det kan være mange grunner til at ikke alle elevene i en 

klasse har besvart skjemaet. 

 

c) Prosjektet skal avsluttes på et tidspunkt som er fastsatt før prosjektet settes i gang.  

I den grad undersøkelsene har gått utover stipulert tidsramme, er det søkt om utsettelse til 

Datafaglig sekretariat, som har akseptert en ny tidsfrist. 
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d) Det innsamlede materialet anonymiseres eller slettes ved prosjektavslutning.  

Under arbeidet med prosjektet må navne- og adresselister oppbevares separat fra innsamlede 

data. Ved prosjektavslutning overføres innsamlete data til arkivet ved Norsk Folkemuseum, 

hvor det oppbevares i anonymisert form. Materialet vil således være tilgjengelig for videre 

forskning. 

 

Kravet til anonymisering gjelder likeledes for publisering av materialet. Skolene og elevenes 

navn oppgis ikke. De få gangene navn forekommer i teksten, er disse fiktive. 

Informantkodene består av en bokstav for barna, foreldrene og klassestyrerne: G=gutt, 

J=jente, M=mor, F=far og K=klassestyrer. Det er én nummerrekke for gutter og jenter, én for 

foreldrene og én for klassestyrerne (Appendiks I AB). Foreldrekoden legges til sønnens eller 

datterens kode, fordi koblingen mellom barne- og foreldreintervjuene er vesentlig i analysen: 

J1 har således mor=MJ1 og far=FJ1. Gruppeintervjuene er nummerert med romertall fra I-VI 

og omfatter både jente- og guttegruppene. Eksempelvis består gruppe V av jenter og får 

koden J V, mens gruppe VI består av gutter og får koden G VI. De aller fleste referansene i 

avhandlingen relaterer seg til enkeltelever. Informantkoden inneholder ingen opplysninger om 

etnisk eller religiøs bakgrunn, fordi slike opplysninger i mange tilfeller ikke er nødvendige for 

de temaene som diskuteres i analysen. Der kulturell og religiøs tilknytning er relevant, vil det 

fremgå av løpeteksten.  

 

Alle de muslimske foreldrene er førstegenerasjonsinnvandrere, mens noen av barna er født i 

Norge. Østberg peker på at det vil være mest riktig å bruke norsk- i tilknytning til etnisk 

bakgrunn, for å markere informantens norske tilhørighet (Østberg 2003:9). Men de omtaler 

ikke seg selv slik i intervjumaterialet. De sier eksempelvis at: «Jeg er pakistansk, men jeg 

føler meg norsk, jeg er norsk også.» De føler seg norske og pakistanske, tyrkiske, kurdiske og 

somaliske. Østberg er av den oppfatning at innvandrergruppenes egne betegnelser i forhold til 

etnisk bakgrunn også kan anvendes (ibid). I avhandlingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i 

opphavsland, fordi det er det etniske og kulturelle mangfoldet som skal belyses, og fordi jeg 

ellers måtte skille mellom førstegenerasjonsinnvandrere og de som er født i Norge av 
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utenlandske foreldre.31 Gruppen som helhet omtales som muslimsk i forhold til den felles 

forankringen i islam. Det faller utenfor rammene for denne undersøkelsen å gå inn i de ulike 

retningene av islam relatert til fødselsdagsfeiring for barn. Jeg har tatt utgangspunkt i det de 

muslimske informantene selv har fortalt meg om sin forankring i islam og religionens 

betydning for deres avgjørelser og handlemåter. 

 

Nettundersøkelsen krevde en skjemakode som ivaretok anonymiseringen av barna samtidig 

som den måtte inneholde vesentlig informasjon for meg. Denne informasjonen er klassetrinn, 

område i Oslo og felles kjennemerke for hver enkelt skoleklasse. Elevene gikk i 5. eller 7. 

klasse. Første kodetall blir da 5 eller 7. Skolene er valgt ut på bakgrunn av de tidligere omtalte 

fem bydelsgruppene som Statistisk sentralbyrå anvender for bosetningsmønsteret i Oslo. 

Kodetall blir da 001 - 005. De to nullene er satt inn for å gi mulighet for en senere geografisk 

utvidelse av spørreskjemaets anvendelse i Norge og Norden for en bredere dokumentasjon av 

barns fødselsdagsfeiring enn denne avhandlingen gir. Kodetall for en 7. klasse i område tre 

blir da 7003. Bokstavkoden som definerer skoleklassen som gruppe i form av et hvilket som 

helst ord på fem bokstaver var det opp til hver enkelt klasse å velge, for eksempel MOBIL. 

Koden 7003-MOBIL på svarskjemaene forteller meg således at dette er svar fra elevene i 

samme 7. klasse ved en skole i bydelsgruppe tre. Skjemaet består av en startside med 

innganger til et spørreskjema for klassestyrer og et for elevene. For å ha kontroll over de 

skjemaene som fylles ut må det være begrenset adgang til skjemaet. Det vil si at det bare kan 

åpnes med et passord som klassestyrer får oppgitt i informasjonsbrevet (Appendiks VI). 

Passordet gir i første omgang bare adgang til klassestyrers spørreskjema hvor han/hun skriver 

inn klassens egen kode. Når koden er registrert blir denne barnas passord for adgang til 

elevskjemaet, hvilket igjen resulterer i at klassekoden automatisk legges inn i hvert nytt 

skjema som åpnes. Dette for å være sikker på at alle skjemaene fra én skoleklasse kan holdes 

samlet. I tillegg har hvert svarskjema et eget ID-nummer.  

 

                                                 
31  Statistisk sentralbyrås benevnelser i innvandrerrelatert statistikk utgår fra Standard for 

innvandrergruppering fra 1994. De anvender 7 kategorier, to av disse er første- og 
andregenerasjonsinnvandrer. Etter en høring ble andregenerasjonsinnvandrer byttet ut med 
benevnelsen person født i Norge av to utenlandske foreldre, som har vært gjeldende fra 1. januar 2001. 
Noen av barna i min undersøkelse vil tilhøre gruppen førstegenerasjonsinnvandrere, fordi de er født i 
utlandet av to utenlandske foreldre. 
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Når det gjelder de klassene hvor jeg hadde intervjuet elever og hadde kontakt med 

klassestyrerne, oppga jeg en forhåndsbestemt bokstavkode slik at jeg kunne identifisere disse 

klassene. Det er et spørsmål om jeg ikke burde ha valgt direkte kontakt med klassestyrer også 

for de øvrige skoleklassene, fordi mangelen på en slik direkte kontakt viste seg å være et 

problem. Jeg hadde ingen mulighet til å oppmuntre dem til å delta og måtte passivt 

konkurrere med andre oppgaver i skoletiden. Skjemaene ble fylt ut i datatimene på skolen. 

Jeg visste heller ikke hvilke skoler i de ulike bydelsgruppene som faktisk hadde svart, fordi 

kodene ikke var spesifisert på forhånd. Dette gjorde det vanskelig å følge opp med nye 

ringerunder slik jeg kunne gjøre i forhold til de klassene som hadde fått oppgitt koden av 

meg. Der fikk jeg 100% oppslutning, mens det for de øvrige skolene som sa ja til å delta lå på 

omkring 50% av de skoleklassene som potensielt kunne deltatt. Kravet til anonymitet ville 

fortsatt være ivaretatt ifølge Datafaglig sekretariats regler, fordi enkeltelever i klassen ikke 

ville kunne identifiseres.  

 

Materialet fra nettundersøkelsen er mitt sekundære materiale. Nettundersøkelsen kan synes 

omfattende når den bare skal fungere som en klangbunn for denne avhandlingen, men i 

utgangspunktet var den tenkt å inngå i en større nordisk undersøkelse.32 Data fra 

nettmaterialet er lagt i fotnoter som en undertekst for analysen av intervjumaterialet. Barnas 

anonymitet er allerede ivaretatt som forklart ovenfor. 

 

e) Prosjektet gjør ikke bruk av elektronisk sammenstilling av personregistre. 

Dette punktet er ikke relevant for denne undersøkelsen. 

 

                                                 
32  Ideen til et slikt spørreskjema har sin bakgrunn i prosjektet Nordisk nettverk for folkloristikk, hvor jeg 

deltok i gruppen for Merkedager og milepæler (Alver og Skjelbred 2005). Med utgangspunkt i mitt 
doktorgradsarbeid og i samarbeid med Norsk etnologisk gransking (NEG) og Norsk Folkemuseum, 
utarbeidet Dansk Folkemindesamling en pilot for spørreskjemaet. Visjonen var å dokumentere 
fødselsdagsfeiring for barn i de nordiske landene med tanke på en fremtidig sammenlignende 
undersøkelse. Dette har det hittil ikke vært mulig å gjennomføre. Pilotskjemaet ble testet ut på elevene i 
en av de skoleklassene hvor jeg intervjuet i 2001. Datalærer ved skolen var behjelpelig med 
gjennomføring av undersøkelsen og evaluering av prosjektet. Erfaringene fra pilotprosjektet ligger i 
bunnen av det skjemaet som ble anvendt for undersøkelsen i 2002. Det er laget med tanke på en større 
innsamling enn mitt doktorgradsprosjekt. Skjemaet ble utarbeidet i samarbeid med Museenes 
datatjeneste (MDT), Norsk Folkemuseum og NEG. Uten samarbeidspartnere med datateknologisk 
kunnskap og nødvendige ressurser ville det ikke vært mulig for meg å gjennomføre denne typen 
undersøkelse.  
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Møtet med mennesker 

Møtet med informantene er en kritisk fase for et prosjekt. Intervjuene bringer prosjektet i 

kontakt med «virkeligheten». De metodiske valg som er gjort skal da stå sin prøve i møtet 

med ulike mennesker. For mitt vedkommende dreier det seg om møter med gutter og jenter, 

mødre og fedre og lærerstanden. Det dreier seg også om møter over kulturgrenser. 

Intervjuformen setter også ens evne til kommunikasjon på prøve. Jeg har her valgt å diskutere 

intervjuene ut fra mine erfaringer i møtet med barn og i møte med mennesker som ikke har 

norsk kulturbakgrunn. Dette er fordi disse kategoriene representerte de største utfordringene 

for meg som intervjuer. Samtidig viser de tilbake til en mer allmenn problematikk omkring 

intervjusituasjonen. Feltarbeidet for avhandlingen er basert på erfaringer og refleksjoner fra 

feltarbeidet for hovedfagsoppgaven og vil følgelig diskuteres i sammenheng med dette 

(Ravne 1999:26-32).  

 

Asymmetrier i barn-voksen relasjonen 

Intervjuene med barna er som beskrevet basert på foreldrenes samtykke. Etnologene Marie 

Falkström og Barbro Johansson peker på hvordan dette umyndiggjør barna. Avgjørelsen skjer 

over hodet på dem (Falkström og Johansson 1999:105). Asymmetrien i forholdet mellom barn 

og voksne understrekes. På den annen side trekkes barn stadig oftere inn som selvstendige 

informanter i barneforskningen. Dette er et fremskritt i synliggjøringen av barn som 

selvstendige individer, sier antropologen Jan Kampmann. Samtidig ses barn som en sårbar 

gruppe som trenger beskyttelse (Kampmann 2003:175-176). Feltarbeideren trekkes mellom 

sitt voksne ansvar for barnet og barnets rett til å ta ansvar for seg selv. Denne dobbeltheten 

trer tydelig frem i FN’s Barnekonvensjon, ifølge Kampmann (ibid). 

 

Hvordan ville barn i 12–13 års alderen oppfatte meg i min voksenrolle? Hvordan ville jeg at 

de skulle oppfatte meg, og hvordan opptrådte jeg overfor dem? Fordi jeg foretok intervjuene 

av barna på skolen og slik ble en del av skolesituasjonen, kunne jeg lett gå inn i en 

«lærerrolle» med den autoritet som dette tilsier. Selv om intervjuene var basert på frivillighet, 

ville omstendighetene kunne lede til en oppfatning om intervjuet som en forpliktelse, hvor det 

handlet om å sitte pent og svare «damen» på spørsmål. Dette mente jeg ville være en svært 

lite heldig situasjon, hvor faren for å få «riktige» snarere enn ærlige svar ville være 
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overhengende. En annen løsning var å intervjue barna i hjemmet. Men der kunne foreldrenes 

autoritet legge bånd på barnas frie uttrykk. Hjemmene skulle jeg dessuten besøke i 

forbindelse med foreldreintervjuene. Det er ikke så mange alternativer når barn skal 

intervjues. Intervjuer av barn må foregå på arenaer hvor de har tilhørighet. Dette understreker 

barnets status som umyndig, samtidig som barnet beskyttes mot å trekkes ut av et kjent og 

trygt miljø. For mitt vedkommende var det enten skolen eller hjemmet.  

 

Da jeg intervjuet alle elevene i de to skoleklassene for hovedfagsoppgaven, fikk jeg ganske 

raskt innsikt i klassens sosiale struktur og det enkelte barns plass i denne strukturen. Jeg 

ventet med å intervjue klassestyrerne til jeg hadde snakket med alle elevene. Da kunne jeg i 

ettertid diskutere mine inntrykk med klassestyrerne. Men erfaringen fra de første intervjuene i 

1995, hvor jeg visste lite om både eleven og klassen, tilsa at jeg gjorde det i omvendt 

rekkefølge for avhandlingsintervjuene. Her var klassestyrernes innsikt helt vesentlig for å få 

et godt utgangspunkt i intervjusituasjonen med barna. Det er et spørsmål hvorfor jeg ikke 

intervjuet foreldrene før barna. Jeg følte det ganske enkelt intuitivt helt feil overfor barna å 

være i besittelse av foreldrenes betraktninger under intervjuet, noe barna ville være 

oppmerksomme på. Jeg mener det ville ha understreket asymmetrien i barn-voksen 

relasjonen, først å snakke med mor og/eller far, og deretter barna. Jeg er av den oppfatning at 

dette var en riktig avgjørelse for å skape en redusert asymmetri i intervjusituasjonen. 

Klassestyrerne har en mer nøytral posisjon. De representerer en autoritet på vegne av 

skoleklassen, men de har taushetsplikt når det gjelder sensitiv informasjon om det enkelte 

barn. Det var ingen av barna som reagerte på at jeg hadde snakket med lærer på forhånd, når 

jeg berørte generell informasjon om klassen. Voksenautoriteten og maktbalansen er en 

gjenganger i litteratur om metodisk tilnærming til barn som informanter. Men det er også 

nødvendig å anvende sitt allmennmenneskelige skjønn i vurdering av fremgangsmåter for ens 

eget spesifikke prosjekt. 

 

Ifølge Tiller innebærer relasjonen mellom barn og voksne en posisjonering mellom det 

barnlige og det voksne (Tiller 1989:52). Det er nesten umulig, ei heller hensiktsmessig, å 

prøve å tre ut av disse posisjonene. Falkström og Johansson sier at forskeren må gi slipp på 

myten om sin objektive posisjon og innse sin aktive innvirkning på den informasjon og 
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kunnskap, som genereres gjennom intervjuet (Falkström og Johansson 1999:103). Den 

asymmetriske maktbalansen i barn-voksen-relasjonen kan likevel være problematisk. Mitt 

mål var at barna skulle føle seg som hovedpersoner. Det var deres fortellinger og deres 

perspektiver som var interessante og viktige, som i enhver intervjusituasjon. Dette gir barn en 

status vis-à-vis intervjueren og forskyver maktbalansen. Sosiologen Anne Solberg sier at hun 

gjennom sin forskningserfaring ikke opplevde studiet av barn som vesentlig forskjellig fra 

studiet av voksne. I likhet med Tiller fokuserer hun ikke bare på barnas barnlige egenskaper, 

men i særdeleshet på voksnes voksenhet i sin omgang med barn (Solberg 1994:189ff). Som 

voksen kan man lett falle inn i en oppdragende og veiledende rolle, ofte uten å være klar over 

det i intervjusituasjonen. Da kan spontaniteten i intervjuet lett gå tapt, og svar av typen «Man 

er alltid takknemlig for en gave» taler sitt tydelige språk i materialet: 

Erika: Hva betyr gavene for deg? 
Jente: Det er hyggelig å få gaver. 
Erika: Hva slags gaver vil du helst ha? 
Jente: Det er tanken som teller, da.  (J1) 

Jeg kaller slike utsagn for «papegøyesvar» og tar en stor grad av ansvaret for dem selv. Barna 

anstrenger seg for å svare «riktig», som Falkström og Johansson også observerer (Falkström 

og Johansson 1999:108). Samtidig skal det tilføyes at slike svar er interessante som uttrykk 

for en moralsk korrekthet. Senere i intervjuet er vi inne på samme tema. Vi snakker om hva 

slags gaver det er vanlig å gi. Vi er mer konkrete. Så sier hun: 

Jente: Jeg har prøvd å kjøpe noe som jeg synes passer til personen. Hvis noen bare 
har gått i en butikk og kjøpt noe lettvint, man ser det jo på tingen, så legger man 
merke til det. Hvis du ønsker deg noe og får det, så blir du veldig glad. At noen 
har brukt lang tid, det er koselig. Du takker veldig for en fin gave, og så er det 
bare tusen takk (uttalt veldig kort) for noe som ikke er så fint. Man må jo late som 
man blir glad, det er jo tanken som teller, men man ser kanskje litt rart på 
personen.  (J1) 

Som intervjuer er en høy grad av bevissthet om hvordan man fremstår i voksenrollen viktig, 

også når det gjelder å formulere spørsmål som ikke oppfordrer barna til å komme frem med 

«korrekte» meninger. Etter min erfaring  var det nyttig å være konkret og ta tak i barnas egen 

kunnskap. Da er de på hjemmebane. Asymmetrien reduseres, og de reflekterer ofte videre 

selv, slik som denne jenta gjør i forhold til hva hun faktisk mener og hva hun oppfatter at hun 

bør gjøre. Jeg har forsøkt å se barn som sosiale aktører og kompetente fortolkere av sitt eget 
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liv, slik antropologen Allison James og sosiologen Alan Prout oppfordrer til (James og Prout 

1990). 

 

Når det gjelder barn, går Solberg så langt som til å anbefale at alder ignoreres i studiet av barn 

og barndom (Solberg 1994:189ff). Hun mener ikke at alder er uten betydning, men at 

forskeren bør styre unna en kategorisering av hvordan barn er på et bestemt alderstrinn. Alder 

må forstås kontekstuelt og situasjonelt. Barn kan beherske visse kontekster og situasjoner med 

stor kompetanse og innsikt, mens de i andre sammenhenger kan fremstå som mer barnslige 

enn deres alder skulle tilsi. Solbergs studie dreiet seg om barns arbeidsoppgaver, og hun 

fulgte informantene over lengere tid. For mitt vedkommende var møtet med barna begrenset 

til et enkelt intervju på 30–45 minutter. Det er deres fortellinger om fødselsdagsselskapene 

som er sentrale for mitt prosjekt. Hva skjer i møtet mellom dem og meg? Hvordan oppfatter 

de seg selv, og hvordan oppfatter jeg dem i et aldersperspektiv? 

 

Observasjon av 12–13 åringers fødselsdagsfeiring med jevnaldrende er som tidligere påpekt, 

uaktuelt. Dette er mitt utenfraperspektiv på denne aldersgruppen. Holdningen underbygges 

gjennom det faktum at foreldrene er persona non grata på denne arenaen. De vil ikke at 

voksne skal høre hva de prater om. 

Jente: Etter hvert så vil vi ikke ha med foreldrene. Det er ikke noe gøy hvis vi har 
venner på besøk, også sitter de (foreldrene) liksom i stua og ødelegger og hører 
hva vi prater om. (J17) 

Min voksenhet utelukket meg fra disse barnas selskaper og fester, men jeg kunne innvies i 

fortellingene om dem. Mitt møte med elevene var i en intervjusituasjon på skolen. Selve 

temaet, bursdag, er i utgangspunktet forbundet med det barnlige og barnslige. De aller fleste 

av barna distanserte seg fra de barnslige bursdagsselskapene. «Altså, det har vi slutta med, 

ikke sant». Det visste jeg også. Ganske tidlig under feltarbeidet for hovedfaget kom jeg over 

et sitat av forfatteren Ivar Lo-Johansson: «… människorna är inte där deras skor är utan där 

deras drömmar är» (Silvén-Garnert 1993:7). Det slo meg umiddelbart at 12–13 åringer ikke er 

«där deras skor är». De har drømmen om ungdommen i hodet. Her var det ingen idé å 

ignorere alderen, snarere tvert imot. Kombinasjonen tema og aldersgruppe var en klar 

utfordring. Det ville utvilsomt vært enklere å intervjue bursdagsentusiastiske 9-åringer.  
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Etter en del dyrekjøpte erfaringer var noe av det første jeg gjorde i møtet med elevene, å 

skape en distanse til det barnslige. Vi kunne begynne med å snakke om ungdomsskolen og 

hvilke venner de gjerne ville komme i klasse med. Gjennom vennene kunne det åpne seg en 

dør inn til fødselsdagsfeiring med jevnaldrende. Når vi var kommet inn på temaet skilte jeg 

klart mellom hvordan de feiret nå og før, da de var «små», «yngre», «mindre». Det gikk opp 

for meg hvor viktig det var for mange av dem at jeg personlig ikke oppfattet dem som 

«småunger». Nøkkelen til en god kommunikasjon lå på mange måter her, fordi elevenes 

identitet i aller høyeste grad var knyttet til den oppnådde eller kommende tenåringsstatusen. 

Sosiologen Anne Schanche Kristoffersen peker på hvordan barn befinner seg mellom det å 

være og det å bli i sin undersøkelse om 10-åringers oppfatning av sitt aldersmessige ståsted 

(Kristoffersen 2005:42). Elevene i min undersøkelse strekker seg mot hva de skal bli, det vil 

si ungdommer. 

 

Samtalen er et kommunikasjonsspill hvor ordene er vesentlige. Både for barn og voksne kan 

det være vanskelig å finne dekkende uttrykk for det de faktisk opplever og føler. Barnas svar 

kan ofte bestå av et enkelt ord, hvor for eksempel «kul» er en gjenganger. 12–13 åringer er 

helt på det rene med variasjonene over betydningen av ordet «kul». De besitter de nødvendige 

kodene som gir uttrykket innhold. Jeg nærmer meg ordet som en utenforstående. 

Erika: Hva synes du om bursdag? 
Jente: Kult. 
Erika: Hva er det som er kult med bursdag? 
Jente: Nei … Kult er at det er kult liksom på en måte. (J20) 

Her gjelder det å ikke gi seg for å komme bak hva som ligger i begrepet kult. Nyansene kan 

være hårfine, men mange har ikke ord for å beskrive innholdet i slike klisjepregete begreper. 

Klisjeene bare risper i overflaten av den faktiske opplevelsen, hevder filosofen Alain de 

Botton med utgangspunkt i Marcel Proust (de Botton 1998:97). I gjennomgangen av 

intervjumaterialet skulle jeg ofte ønsket meg et bedre presiseringsnivå. I intervjuer med barn 

opplevde jeg ofte en knapphet på ord. Når intervjuet utgjør det primære kildematerialet, får 

ordene som nedfeller seg en helt spesiell status. Det er derfor essensielt å etterstrebe en 

forståelse av ord og uttrykk som barna anvender for å beskrive seg selv og sin tilværelse.  
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Erika: Hva er det som skal til for at det skal bli morsomt i en bursdag? 
Jente 1: At alle har det bra egentlig. 
Jente 2: At alle vil alt liksom og at ingen … 
Jente 1: At ingen er negative og sitter og gjør ingenting … og er negative og ikke 
vil danse eller noen ting.  
Jente 3: At det er noen som blir holdt utenfor, det er ikke koselig. 
Jente 2: Det var en gang (i hennes bursdag) … Ingen sa så veldig mye … og … 
Og ingen likte kaken. 
Jente1: De som kommer må jo være litt med på det som skjer. 
Jente 3: Noen skal være kule liksom. (J II) 

En «kul» bursdag er bra, men at det kommer noen som «skal være kule» kan derimot være et 

problem. Et enkelt uttrykk kan understreke den avstanden jeg som voksen har til barns 

verden.  

 

Samtidig bygget selve temaet bursdag en bro mellom meg og barna. Barn som har vokst opp i 

en norsk kulturell kontekst er å regne for eksperter på fødselsdagsfeiring. Denne feiringen er 

en integrert del av oppveksten, både i forhold til egne erfaringer og den mediaverden som 

omgir barna. Jeg er også ekspert med erfaring fra egen barndom og erfaring som arrangør av 

mine to barns fødselsdagsselskaper i 1970–1980-årene. Intervjuet blir å regne for et 

ekspertmøte. Til tross for den aldersmessige asymmetrien, eksisterer det samtidig en stor grad 

av symmetri i forhold til tema. Vi hadde felles referanser. I en intervjusammenheng er det 

verken mulig eller ønskelig å koble ut sin egen erfaringsbakgrunn som deltaker i det 

samfunnet man ønsker viten om, påpeker etnologen Liv Emma Thorsen (1993:35). Jeg brukte 

mine egne erfaringer helt bevisst som katalysator for barnas assosiasjoner omkring fenomenet 

bursdag. Dette brakte meg nærmere dem og deres opplevelser, fordi jeg selv hadde innsikt i 

slike opplevelser. Vi hadde et felles register. Denne nærheten var ytterligere en nøkkel til 

kommunikasjon.  

 

En slik nærhet må balanseres ved en samtidig distanse. Egne forutforståelser må ikke 

blokkere intervjuerens evne til å fange opp innholdet i informantenes utsagn. Studiet av det 

nære, en kultur man selv lever i og er formet av, kan være vanskelig fordi mye fortoner seg 

som så opplagt. Det bare er sånn. Det kan være vanskelig å problematisere det velkjente, 

påpeker etnologene Billy Ehn og Orvar Löfgren (1996:12). Man ser ikke skogen for bare trær 

og kan være for rask i tolkningen av utsagnene ut fra egen erfaringsbakgrunn, og dermed gå 
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glipp av verdifull informasjon. Igjen gjelder dette generelt for intervjusituasjoner. Intervjuer 

med barn skiller seg på mange måter ikke vesentlig fra intervjuer med voksne, som Solberg 

påpeker (Solberg 1994:189ff ). Men de krever en stor grad av oppmerksomhet fra 

intervjuerens side, for å unngå å legge dominerende føringer for dialogen med barna. 

 

Temaet forsterker imidlertid asymmetrien når barnet som intervjues ikke har 

fødselsdagsfeiring som et opplagt innslag i oppveksten. Dette krever en større grad av 

årvåkenhet i intervjusituasjonen. Alle barna jeg intervjuet, og som hadde en annen 

kulturbakgrunn enn norsk, var velkjente med selve fenomenet bursdag. Men for mange av 

dem hadde ikke bursdagen den samme betydningen og sentrale posisjonen i livet, som den har 

i en norsk kulturell kontekst. De hadde forskjellige måter å feire på, men «sånn vanlig norsk 

bursdag» var ofte forklaringen på hva de gjorde. Så gjaldt det å finne ut hva dette faktisk 

innebar. Her ble min egen erfaring og forutforståelse virkelig satt på prøve på en helt annen 

måte enn jeg opplevde det i forhold til foreldrene deres. De var tydeligere i sine holdninger til 

og forståelser av denne feiringen. Samtalen med barna kunne noen ganger lede inn på 

feilspor. 

Erika: Hvis jeg sier bursdag til deg, hva er det første du tenker på da? 
Jente: Ballonger og barn og … 
Erika: Hva pleier du å gjøre på bursdagen din? 
Jente: Det samme som vanlig. 
Erika: Hva tenker du på som vanlig da? 
Jente: Hvis du har lyst til å ha bursdag så kan du ha det, hvis du ikke har lyst så 
gjør du noe annet. 
Erika: Hva er noe annet da? 
Jente: Det du vil. Hvis du har lyst til å dra på kino med noen i klassen eller … 
Erika: Hva gjorde du på bursdagen din sist? 
Jente: Jeg gikk med noen venner … 
… 
Erika: Har du hatt selskap hjemme? 
Jente: Ja. 
Erika: Hva fikk dere å spise? 
Jente: Sånn helt vanlig. (J 36) 

Jeg er opptatt av å finne ut hva hun gjør på bursdagen sin. Fordi hun sier at hun gjør «det 

samme som vanlig», trekker jeg en forhastet slutning om at hun feirer dagen «som vanlig» 

med jevnaldrende. Det vanlige for henne er at hun ikke gjør det, men det sier hun ikke direkte 

og svarer bekreftende på at hun har hatt selskaper hjemme. Hun svarer veldig unnvikende i 
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forhold til egen situasjon, mens hun har mye å si om hva som foregår i andres bursdager, hvor 

hun ofte deltar. Det er ikke umiddelbart enkelt å forstå dette i intervjusituasjonen. Samtalen 

kan tilsynelatende høres grei ut, men vi snakker likevel forbi hverandre. Jeg fant ikke den 

riktige nøkkelen. Hun gir meg de svarene hun tror jeg vil ha om egen fødselsdag. Jeg er 

kommet for å intervjue henne om fødselsdager. Da blir det problematisk for henne at hun ikke 

feirer «vanlig bursdag» hjemme.  

 

I etterpåklokskapens lys er det ikke vanskelig å lese dette ut av intervjuet. Jeg fikk helt klart et 

varsku om at egen ekspertise kan skape blinde soner i møtet med informanten, slik 

folkloristen Bente Gullveig Alver og sosiologen Ørjar Øyen påpeker (Alver og Øyen 

1997:72-74). Dette kan være ytterligere problematisk når informantene er barn. I noen tilfeller 

kunne jeg sikkert med fordel ha gjennomført et andre intervju, men i og med at jeg intervjuet 

eleven, en eller begge foreldre samt klassestyrer, mente jeg å ha tilstrekkelig informasjon for 

å kunne fange opp eventuelle misforståelser og tolkningsfeller i det intervjumaterialet som 

forelå. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere at dette er tilfelle, men det var et prinsipp jeg valgte 

å følge. 

 

Barn er ikke bare barn, de er gutter og jenter. Jeg møter dem i min kvinnelighet. På samme 

måte som jeg i intervjusituasjonen ikke kan tre ut av min voksenhet, kan jeg heller ikke tre ut 

av min kvinnelighet. Jeg er mer fortrolig med jentenes verden, fordi den en gang var min 

verden. I utgangspunktet opplevde jeg intervjuene med jentene som generelt mer vellykkete 

enn intervjuene med guttene. Vi var på bølgelengde. Den felles kvinneligheten dempet 

asymmetrien. Guttenes verden fortonet seg mer gåtefull. Det var vanskeligere å få dem i tale. 

Jeg måtte bruke tid på å forstå hva de ville snakke om. Det var en større utfordring. Etter 

hvert som denne forståelsen ble utdypet, ble terskelen for kommunikasjon med guttene 

mindre. Men det var helt nødvendig å forholde seg til kjønn i intervjusituasjonen. På samme 

måte som det var viktig å anerkjenne barnas distanse til det barnslige, var det viktig å møte 

dem i deres kjønnete identitet. Dette dreier seg om å skille mellom det som for dem, til enhver 

tid, oppfattes som «guttete» og «jentete».  
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12–13 åringer er på vei inn i tenårene. Noen har vært på vei dit lenge, andre har ikke begynt. 

Barna var i innbyrdes utakt. Sosiologen Ivar Frønes skiller mellom den sosiale og den fysiske 

pubertet (Frønes 1994:206ff, se også Thorne 1993:135ff). «Vi er litt forvirret. Vi vet ikke helt 

hvordan vi skal være,» forklarte en av jentene. Det er derfor ikke helt overraskende at jeg 

også kunne ha tilløp til forvirring stilt overfor barnas identitetstransformasjon. Overtramp her 

kunne raskt plassere meg i kategorien «voksne som ikke har peiling», uttrykt med all 

tydelighet gjennom kroppsspråk, for eksempel himling med øynene. Et spørsmål som kunne 

være helt relevant for én, kunne være tilsvarende håpløst for en annen. Verken kjønn eller 

alder kunne ignoreres i mitt feltarbeid. Asymmetrien forsterkes eller reduseres i tråd med 

intervjuerens evne til å vurdere ulike aspekter i forholdet mellom eget ståsted og det enkelte 

barnets ståsted.  

 

Samtaler med enkeltelever 

Det er i samtalen, selve intervjusituasjonen, at alle de gode prinsippene skal settes ut i livet. 

Jeg valgte en helt åpen intervjuform for begge prosjektene. Samtaleformen åpner for en 

fleksibilitet i dialogen som ikke kan oppnås innenfor en strukturert og målrettet ramme. 

Denne formen bygger ned formaliteten i intervjusituasjonen og er karakteristisk for 

etnologiske intervjuer generelt. Min erfaring tilsier at den er spesielt nyttig overfor barn, for å 

unngå å fremstå som autoritær.  

 

Til å begynne med brukte jeg en intervjuguide med stikkord (Appendiks II), men gikk raskt 

bort fra dette, fordi både barna og jeg ble opphengt i papiret som lå mellom oss. Guiden ble 

oppfattet som en spørreliste. «Har du spurt om alt nå?» «Er det flere spørsmål igjen?» Barn 

kan være svært direkte i formen. På min side ble jeg opptatt av å kontrollere om jeg hadde 

vært innom alle temaområdene. Med fare for at temaer kunne bli utelatt, ble mitt eneste 

hjelpemiddel under intervjuet derfor begrenset til båndopptageren. Tidsrammen for 

intervjuene var maksimum en skoletime. Med 90 minutters kassetter slapp jeg å snu båndet 

under samtalen. Ingen av barna viste tendenser til den båndopptagerfobien som fremstår som 

et problem i mye av den kulturhistoriske feltarbeidslitteraturen. Etter min erfaring er det 

intervjuerens egen omgang med teknikken som byr på de største problemene. En av mine 
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største tabber var innkjøp av oppladbare istedenfor vanlige batterier. Batteriene «døde» etter 

kort tid.  

 

Det er i første rekke fleksibiliteten i dialogen som er viktig. Fleksibiliteten gir mulighet til å 

forfølge interessante spor som dukker opp i samtalen. Fleksibiliteten gir rom for innspill både 

fra intervjuer og informant. Samtidig er denne intervjuformen uforutsigbar og dermed 

utfordrende. Svarene krever en umiddelbar tolkning for å kunne gå videre i dialogen. En helt 

klar forskjell trer frem i intervjuene med barna og de voksne informantene. Voksne gir ofte 

lange utdypende svar som kan berøre en rekke temaområder. Barnas svar er ofte korte og 

vanskeligere å fortolke. Visuelt har transkriberte intervjuer med voksne et tydelig skille 

mellom mine korte spørsmål og deres lange svar. Når det gjelder barnas intervjuer kan dette 

forholdet mange ganger fremstå mye mer balansert.  

Erika: Har du gått her gjennom hele barneskolen? 
Gutt: Nei, jeg begynte her i fjerde. Jeg gikk på Bolteløkka før det. 
Erika: Synes du det var ålreit å flytte skole? 
Gutt: Ja. 
Erika: Har du kontakt med noen av dem som du gikk på skole sammen med før? 
Gutt: Nei. 
Erika: Inviterte du noen av dem i bursdagen da du hadde flyttet skole for 
eksempel? 
Gutt: Ja, når jeg hadde flytta, men ikke når jeg hadde bytta skole, tror jeg. 
Erika: Hvem er det du har invitert? Da du gikk på Bolteløkka, hvem inviterte du i 
klassen da? 
Gutt: Da pleide jeg å invitere nesten hele klassen eller noe sånt. 
Erika: Når du sier nesten hele klassen, var det alle egentlig, eller var det … 
Gutt: Jeg kan ikke huske helt. Det var fem jenter og noen … jeg kan ikke huske 
helt. Det var mer enn halvparten i hvert fall. 
Erika: Det var ikke sånn at man hadde noen regel om at man skulle invitere alle 
guttene eller alle jentene eller hele klassen? 
Gutt: Nei, det var sånn at man inviterte de som man pleide … de som man var 
liksom sånn å leke med. (G 31) 

Fordi vi beveger oss fremover i en form hvor jeg hele tiden må være frempå med nye 

spørsmål, er det lett å ligge et hestehode foran den aktuelle konversasjonen. Mitt temaområde 

her er invitasjoner. Jeg spør som regel om skolebytte og hvilken innflytelse dette eventuelt har 

hatt på hvem som inviteres. Denne gutten har byttet skole. Jeg går da videre langs to spor: har 

han invitert noen derfra og hvem pleide han å invitere da han fortsatt gikk på den forrige 

skolen? Jeg mister nyansen mellom å flytte og å bytte. Senere i intervjuet ble jeg klar over at 
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han hadde flyttet til det nye området to år før han byttet skole. Voksne informanter gir deg 

ofte hele «historien» uoppfordret. De er etter min erfaring mye mer forklarende i sine svar. 

Ved valg av en åpen intervjuform overfor barn, er det viktig å være forberedt på den raske 

dialogen. Den krever konsentrasjon i forhold til hvert enkelt svar og oppfølgende spørsmål, 

samtidig som nye temaer må være klare om samtalen skulle stoppe opp. Det bør den helst 

ikke gjøre. Da avbrytes lett kontakten. 

 

Et av de største problemene ved en åpen intervjuteknikk overfor barn er faren for å stille 

ledende spørsmål, til tross for alle intensjoner om å unngå dette. Psykologen Svein 

Magnusson påpeker at ledende spørsmål ikke bare styrer svaret, de styrer også minnet. Han 

viser til undersøkelser som tyder på at barn er spesielt følsomme for slik suggesjon 

(Magnusson1996:25-26). Mine føringer i intervjusituasjonen kommer gjerne indirekte 

gjennom en serie spørsmål og ikke minst forklaringer av hva det er jeg faktisk spør om, for å 

komme forbi muren av ja, nei og vet ikke svar. Det er duket for mange misforståelser, og 

elevene følger sine egne etiske spilleregler ved å gi meg et svar, når det tilsynelatende er så 

viktig. Dette er det ofte vanskelig å ha kontroll på i intervjusituasjonen, men det trer ganske 

tydelig frem i materialet i ettertid, for eksempel i form av motstridende utsagn fra 

informanten. Det handler også om hvorvidt eleven snakker ut fra et normativt eller et 

subjektivt perspektiv. Etter en rekke spørsmål om invitasjoner slår en gutt fast at «han 

inviterer alle i klassen, altså». Ledende spørsmål gir ofte normative svar. Lenger ut i 

intervjuet sier han: «Ja, det er noen i klassen som jeg ikke liker helt da, som jeg ikke 

inviterer.» Da snakker vi om det sosiale miljøet i klassen og om vennskap; om hvordan han 

har det. Samtaler om hvordan barn har det gir innsikt i deres miljø og håndtering av dette 

miljøet, sier antropologen Marianne Gullestad (1996:17). Den gode samtalen beveger seg ofte 

på dette subjektive planet. Samtalen blir fortrolig. 

 

Gruppeintervjuer 

Intervjuene foregikk ikke bare i tosomhet. Under feltarbeidet i de to skoleklassene for 

hovedfagsprosjektet hadde jeg flere gruppeintervjuer. Den fortrolige atmosfæren og nærheten 

som kan skapes i samtalen mellom to personer, er vanskelig å oppnå med flere. Men det som 

vinnes ved en slik form er elevenes innspill overfor hverandre i samtalen. De både inspirerer 
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og korrigerer hverandre. Flere av elevene hadde allerede blitt intervjuet enkeltvis før 

gruppeintervjuene. Jeg hadde derfor dannet meg et bilde av klassens sosiale miljø og praksis, 

som gjorde det mulig å stille mer fokuserte spørsmål. Disse intervjuene utviklet seg ofte til 

samtaler mellom elevene, hvor jeg til tider hadde en helt passiv rolle, slik som eksempelet 

nedenfor viser. Samtalen dreier seg om viktigheten av å gi presang som forventet: 

Jente 1: Det er veldig viktig. 
Jente 2: For ellers blir du liksom driti ut og … 
Jente 3: Ja. 
Alle 3: Snakker i munnen på hverandre. 
Jente 2: Er du plutselig blitt helt teit liksom. 
Jente 1: Er du blitt rar? 
Jente 3: Knis … 
Jente 1: Det er kanskje ikke så rart … Det er noen som er nerder fra før av liksom. 
Da ser man dem ikke enda mere som nerder. De bare er nerder. 
Jente 3: Helt dust. 
Jente 2: Helt skolelys. 
Jente 1: Bak mål. 
Jente 3: Hvis det er en som alltid har gitt en fin gave og så plutselig kommer med 
tretti kroner, da begynner vi å se den personen som litt nerd liksom. 
Jente: Nei, egentlig ikke. For da sier vi at det kan jo skje én gang. (J II) 

Og slik fortsetter de med sine refleksjoner. Gruppene glemte nesten at jeg var der. De kunne 

diskutere episoder og huske tilbake: «Nei, det var ikke i annen klasse, det var i tredje.» «Det 

var ikke sånn det var.» «Det var derfor han ikke kom.» Jeg fikk mange a-ha-opplevelser 

underveis. Disse intervjuene fløt ofte lett. Barna følte seg friere enn i den litt intense 

situasjonen mellom intervjuer og informant. Intervjuene varte lenger, og det var ofte jeg som 

måtte avbryte intervjuet. «Nei, ikke slutt nå da! Jeg har så mye å fortelle.» Gruppene besto av 

to til fire elever av samme kjønn. Klassestyrerne mente at dette ville fungere best for en god 

kommunikasjon uten for mange distraksjoner. Jeg kan derfor ikke si noe om hvordan det ville 

fungert med blandete grupper i denne alderskategorien. Men min erfaring fra disse 

gruppeintervjuene er positiv. Folkloristen Olav Christensen beskriver tilsvarende positive 

erfaringer med gruppeintervjuer blant snowboard-kjørere (Christensen 2005:83).  

 

Samtidig opplevde jeg mitt mest katastrofale intervju nettopp med en slik gruppe bestående 

av tre gutter. En av guttene var av den dominerende typen og hadde en negativ lederrolle i 

klassen. Han «skulle være kul». Han signaliserte med all mulig tydelighet at 
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fødselsdagsfeiring var et uinteressant og barnslig tema. De andre fulgte lydig etter. 

Maktrelasjonene innenfor gruppen gjorde seg gjeldende i intervjusituasjonen. Jeg prøvde på 

alle mulige måter å engasjere dem i samtale, mens de så opp i taket, ned i gulvet, ut av 

vinduet eller fiklet opptatt med et eller annet. Etter 15–20 minutter måtte jeg gi opp. En slik 

motstand må man være forberedt på å møte med barn som informanter. Det vil høre til 

sjeldenhetene at voksne informanter som stiller opp til et intervju, bestemmer seg for å 

studere taket fremfor å føre en dialog. Den aldersgruppen jeg valgte kan være en særlig 

utfordring i intervjusituasjonen. Barn kan legge sterke føringer på hverandre. En av 

klassestyrerne omtalte dette som «meningsterror». Denne meningsterroren er det viktig å 

være oppmerksom på når gruppene settes sammen. Samtidig forteller en slik situasjon mye 

om klassens sosiale hierarki. Jeg møtte også motstand i enkeltintervjuer med barna, men den 

var ikke så demonstrativ, og jeg fant alltid en tråd å ta tak i som fikk samtalen på gli. 

 

Gruppeintervjuer kan også preges av solidaritet. Jeg intervjuet to gutter. Den ene av dem 

hadde opplevd at ingen kom i selskapet hans. Jeg visste godt om hendelsen, fordi den ble 

nevnt i alle de øvrige intervjuene som et fødselsdagsselskapets skrekkscenario. Hendelsen 

hadde tydeligvis gjort dypt inntrykk på klassekameratene. «Hvis jeg hadde visst at ingen kom, 

skulle i hvert fall jeg ha gått!» var det mange som sa. Under gruppeintervjuet bød det seg flere 

anledninger til å snakke om dette, men gutten grep ikke tak i tråden, kameraten tidde og jeg 

stilte ingen direkte spørsmål. Vi fikk ikke snakket om hvordan han opplevde det at ingen 

kom. Hvis jeg på noen måte demonstrerte at jeg visste om dette, ville det tilsi at hans bursdag 

hadde vært tema i andre intervjuer. Når han ikke ville snakke om det, måtte jeg la det ligge. 

Dessuten var kameraten en av dem som hadde sviktet og ikke kommet. Alle guttene i klassen 

hadde vært invitert, var det blitt meg fortalt. Temaet var derfor problematisk også for den 

andre gutten. Det ville høyst sannsynlig vært lettere for dem å snakke om dette i et individuelt 

intervju. Mange av elevene som deltok i gruppeintervjuer ble også intervjuet individuelt. Det 

skulle kanskje alle ha vært. 

 

Barn og etikk 

Eksempelet ovenfor med gutten som opplevde at ingen kom i bursdagen hans, peker på etiske 

aspekter når intervjuene tangerer hverandre. Informasjonen fra tidligere intervjuer anvendes 
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og bearbeides og preger det neste intervjuet. Ansvaret synes spesielt stort for den som 

forvalter slik informasjon når informantene er barn. Hensynet til informantene, både de to 

guttene og de andre barna i klassen som hadde fortalt om hendelsen, måtte gå foran mitt 

ønske om å ta del i guttens opplevelse av dette nederlaget. Balansen mellom å anvende 

opparbeidet informasjon og bevare informantenes integritet overfor hverandre, er et generelt 

etisk problem i intervjusituasjonen. Eksempelet viser til en opplagt traumatisk hendelse, hvor 

det er nærliggende å trå varsomt.  

 

I det personlige møtet med barn bør hensynsfullhet gå foran ønsket om informasjon. En 

tommelfingerregel må være en varsomhet for områder som kan være såre og vanskelige for 

informanten. Dette gjelder kanskje i særdeleshet i forhold til et tema som tilsynelatende er 

forbundet med glede og barnlig lykke. Men kontrasten for de barna som ikke opplever det 

som festlig blir desto større. For dem kan bursdag være problematisk. Ganske langt ute i 

intervjuet spurte jeg den pakistanske jenta: «Er det noen i klassen din som sjelden blir invitert 

i bursdagsselskaper, som kanskje er litt utenfor?» «Ja, det er sånn litt meg da.» Jeg skulle ha 

gitt mye for ikke å ha stilt spørsmålet så direkte. Det var ingenting så langt i intervjuet som 

hadde gitt meg signaler om et slikt svar. Jeg visste også fra intervjuet med klassestyrer at hun 

ble invitert av klassekameratene. Hun var den eneste pakistanske jenta blant jenter som alle 

hadde norsk kulturbakgrunn. De gjorde nettopp et poeng av at hun alltid skulle inviteres. Det 

var heller ikke dette hun svarte på. Hun svarte meg på spørsmålet om det var noen som var litt 

utenfor. Jeg stilte to spørsmål, også noe som i prinsippet bør unngås. Det siste spørsmålet var 

bare et vedheng til det første, men viste seg å åpne en ny dør. Skulle jeg forfølge hennes 

utsagn? Jeg gjorde det fordi hun viste meg tillit. Det var naturlig å spørre om hun ville si noe 

mer om hva det gikk ut på. Jeg lot det være opp til henne.  

Jente: Jeg får ikke lov å gå i bursdagsselskap. Jeg vet ikke hvorfor. De ber meg, 
men jeg får ikke lov til å gå. Jeg får lov av pappa, men ikke av mamma. 
Erika: Hva tenker du da? 
Jente: Jeg blir lei meg. 
Erika: Men du blir invitert, selv om du ikke kommer. 
Jente: Det har skjedd at bare jeg ikke ble invitert, men de inviterer meg. Jeg har 
ikke så veldig lyst til å gå… Det er noen som ikke kommer fra klassen (når hun 
inviterer). Det er kanskje fordi jeg ikke går til dem. De vet at jeg ikke får lov. Jeg 
får gå i bursdag til pakistanske jenter og fra noen andre land, men jeg har ikke 
vært i noen norske bursdager. (J 34) 
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Hennes situasjon var at hun ble invitert i år etter år, men aldri fikk lov til å gå. 

Fødselsdagsfeiringen understreket hennes opplevelse av å stå utenfor. Hun var ofte «lei seg». 

Samtalen som utspant seg ga et gripende bilde av hvordan ritualet kunne affisere et barns 

verden, når det er vanskelig å forene hjemmesfæren og skolesfæren. I denne situasjonen ble 

jeg konfrontert med min dobbeltrolle som den forståelsesfulle tilhører og den distanserte 

analytiker. For henne spilte jeg ganske sikkert den første rollen. Jeg var en nøytral lytter. 

Tanken på at det hun fortalte meg senere skulle bearbeides og analyseres, vil jeg mene var lite 

til stede. Dette kan også være tilfelle i mange intervjusituasjoner med voksne, men det er 

spesielt viktig å være oppmerksom på dette i forhold til barn. Samtalen kan røre ved ting som 

bør forfølges på en helt annen måte enn gjennom et kort intervju. Men det er ofte i slike etiske 

grensesoner at det mest interessante materialet kan manifestere seg, hvilket kan tilsløre 

forskerens etiske gangsyn i intervjusituasjonen. Samtaler om ømtålige emner som berøres 

under intervjuet må etter min oppfatning foregå helt og holdent på barnets premisser. 

Samtidig må intervjueren i sin voksenrolle sette grenser for barnets utfoldelse. 

 

Men informasjonen er ikke alltid like opplagt sensitiv. I en fortrolig intervjusituasjon kan 

informantene ofte omtale hverandre i en svært direkte form eller «pynte» litt på virkeligheten. 

Som voksen kan man være blind for hva som er fortrolig informasjon, hva som er mer fantasi 

enn virkelighet og hva som faktisk innebærer å utlevere barnet overfor klassekameratene eller 

overfor foreldrene. Selv tilsynelatende alminnelige utsagn kan skape konfronterende 

situasjoner i intervjuets utkanter. Intervjuene griper inn i hverandre fordi informantene har 

innbyrdes relasjoner. Dette er verdifullt i den tolkningsprosessen som hele tiden pågår, men 

den innsikten som etter hvert bygges opp må forvaltes med stor varsomhet i 

intervjusituasjonen. Alver og Øyen påpeker at når det gjelder barn kan forskeren bli delaktig i 

opplysninger som for eksempel gjelder opplevelser av foreldrenes svik (Alver og Øyen 

1997:113, se også Alver 2001). Forskeren må ikke i sin tur svike barnet som forvalter av 

fortrolig informasjon. Ehn sier det slik: «För etnologer gäller maximal frihet så länge de 

etiska reglerna följs för respekt och hänsyn gentemot andras integritet» (Ehn 1996:129). 
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Forskeren i kulturmøtet 

Jeg har tidligere påpekt hvordan et tema som fødselsdagsfeiring kan forsterke asymmetrien i 

barn-voksen-relasjonen når barnet som intervjues ikke har slik feiring som et opplagt innslag i 

oppveksten. Dette krevde at jeg måtte fristille meg fra den vante bursdagsdiskursen og være 

lydhør for hvordan akkurat denne gutten eller jenta oppfattet fenomenet bursdag. Det var en 

utfordring å se fødselsdagsfeiringen, som jeg nærmest har fått inn med morsmelken, gjennom 

deres øyne. Det ga, som Gullestad påpeker, et skråblikk på egen kultur (Gullestad 2002). 

Bortsett fra dette opplevde jeg ikke noe distinkt skille mellom å intervjue barn med norsk eller 

annen kulturbakgrunn. Det eneste måtte være at barn med bakgrunn i andre kulturer ofte 

hadde større respekt for meg som voksen person. De var høfligere. Distansen mellom oss 

syntes ikke å bli større av den grunn. Snarere tvert imot, fordi posisjonene våre var mer 

tydelige og aksepterte. Men denne høfligheten kunne også gi seg utslag i at svarene rettet seg 

mer mot å komme meg i møte, enn å fortelle meg om det de faktisk gjorde og tenkte. 

 

Det var under intervjuene med flere av de muslimske foreldrene at jeg møtte en uventet 

situasjon. Da jeg kom for å intervjue far og/eller mor samlet hele familien seg til intervjuet, 

inkludert sønnen eller datteren som jeg hadde intervjuet. Dette var et gjennomgående trekk 

for intervjuene med de fleste muslimske foreldrene i kontrast til de øvrige informantfamiliene, 

hvor intervjusituasjonen ble oppfattet som avgrenset til meg og en eller begge foreldre. 

Østberg beskriver lignende erfaringer under sitt feltarbeid hos pakistanske familier i Norge og 

Pakistan (Østberg 2003).  

 

I en somalisk familie befant jeg meg med min lille båndopptaker sammen med mor og syv 

barn. Det var ikke første gang jeg opplevde en slik situasjon. Jeg kunne selvfølgelig ha bedt 

om å få intervjue mor alene, men valgte å forholde meg til familien og samholdet i den. Disse 

foreldreintervjuene ble til gruppeintervjuer med hele familien. De er blant de mest spennende 

jeg har, fordi det kommer så mange innspill og assosiasjoner inn i dialogen. Samtidig legger 

et slikt «plenum» visse begrensninger på hva som kan løftes frem i samtalen. Datteren, som 

jeg har referert tidligere, fortalte meg at hun hadde hatt bursdagsselskaper. Men det ble 

ganske raskt klart under intervjuet med moren og seks søsken at de feiret ikke bursdag i 

hjemmet. Etter en tidligere dyrekjøpt erfaring stilte jeg ingen direkte spørsmål basert på 
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intervjuet med datteren. Samtidig måtte jeg hele tiden ha dette intervjuet fremme i 

bevisstheten for ikke å trå feil og rokke ved datterens integritet. Det kan være en vanskelig 

balansegang.  

Erika: Hva gjør dere når barna har bursdag? 
Mor: Vi lager kake og har litt brus. Vi er for oss selv, vi er en stor familie, men vi 
ber ingen andre. 
Erika: Har barna spurt om å invitere venner hjem på bursdagen? 
Mor: Nei. Fordi jeg må lære barna mine vår tradisjon og religion. I Somalia feirer 
vi ikke bursdag. Men her, hvis noen ber dem, så skal de gå. Vi respekterer Norge, 
men vi feirer ikke bursdag. Vi feirer ikke så mye som i Norge. 
Datter (intervjuet tidligere): Jeg har vært invitert til hver bursdag. Eller de jeg 
kjenner har alltid gjort det. Vi gjør det ikke. Det er ikke noe som sier at du ikke 
kan (ha selskap). Hvis du har lyst, så kan du gjøre det. Men vi gjør det ikke.  
(MJ 36 og J 36) 

Møtet med familien satte det tidligere intervjuet med datteren i et helt annet lys. Hun deltok 

aktivt under intervjuet med moren, og forklarte hvorfor hun «ikke hadde lyst» til å ha 

bursdagsselskap hjemme. I denne intervjusituasjonen greide jeg å nå frem med at jeg var 

interessert i deres tilnærming til eller avstandstaken fra ritualet. Antropologen Hilde Lidén 

peker på hvordan forskjellige erfaringsbakgrunner blant elevene i en skoleklasse kan gis ulik 

status og verdi. Brudd på tilvante handlemåter kan tolkes som manglende forståelse og 

kompetanse av medelever og lærere (Lidén 2001:78-81, se også Runfors 2003). I en 

intervjusituasjon kan barn søke å tillempe beskrivelsen av sine handlemåter for å fremstå som 

velkjente med «det norske». 

 

I ett annet tilfelle hadde jeg avtalt intervju med en far som snakket meget godt norsk. Da jeg 

banket på døren var far ikke hjemme, og det var mor som skulle intervjues. Men hun snakket 

ikke norsk. Den eldste datteren som jeg hadde intervjuet tidligere, fungerte som tolk sammen 

med fire yngre søsken. Intervjuet med mor gikk gjennom barna som brukte sine egne 

erfaringer for å forklare morens utsagn. Det var helt utenkelig for meg å si at jeg måtte utsette 

intervjuet til far kunne være med, eller at datteren ikke kunne tolke fordi hun selv var 

informant, og fordi hennes språkforståelse antakelig ikke var tilstrekkelig for en slik oppgave. 

De hadde åpnet sitt hjem for meg til avtalt tid, og det var slik de ønsket å gjennomføre 

intervjuet. Da var det slik intervjuet ble. Det omtalte intervjuet begynte ganske haltende, men 

viste seg å bli meget interessant og givende.  
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Mor: Ingen feiret fødselsdag i kulturen vår. Hun (jeg) vet at dere feirer bursdag, 
men i kulturen og religionen vår så får vi ikke lov til å feire bursdag. 
Erika: Ikke lov? 
Mor: Det er ikke bra for kulturen vår. 
… 
Erika: Har du opplevd at barna dine har mast om å ha bursdagsselskap? 
Mor: Svarer ikke. 
Erika: (til barna) Har dere spurt? 
Barna: Ja. 
Erika: Hva synes mor om det. 
Mor: Hun (jeg) tenker ingenting. 
Erika: Men hvis dere spør så må hun jo si ja eller nei. 
Datteren: Hun sier alltid nei. Hun får ikke lov (av faren). De er i mot det begge to. 
… 

Mor: Da jeg (datteren min) hadde selskap så var far borte. Han visste ikke noe om 
det. (Datteren hadde fortalt meg om dette selskapet i intervjuet jeg hadde med 
henne, men ikke at det ble holdt skjult for faren.) 
… 

Mor: Broren min (sønnen min) på 11 ble bedt i en bursdag og dro dit. Så maste 
han på foreldrene mine (oss) for å ha bursdag selv. Så hadde han bursdag, også 
kom ingen. Da ville de (vi) ikke gjøre det mer. (MJ 38 og J 38) 

Det kan sikkert være innvendinger til sammenhengen mellom mine spørsmål og morens svar 

gjennom datteren. Jeg kan ikke vite om mine spørsmål ble korrekt oversatt eller om morens 

svar ble redigert eller endret av barna. Når jeg leser gjennom intervjuet utvikler det seg fra å 

være et tema som mor ikke har noe å si om, til en samtale om hvilke valg hun tar og hva som 

ligger bak disse valgene i relasjon til fødselsdagsfeiringen. Det er ingenting som skurrer. Jeg 

har valgt å benytte intervjuet i den form det har og ikke fått oversatt samtalen mellom mor og 

barn på tyrkisk. Det ville være å ikke stole på datteren, som kom løpende etter meg da 

intervjuet var avsluttet for å vise meg et bilde av faren som blåste ut lysene på kaken på sin 

fødselsdag. De hadde gitt ham en overraskelse.  

 

I avhandlingen er barn-foreldre-relasjonen et sentralt aspekt. Det har vært berikende for min 

forståelse av denne relasjonen at barna som regel var til stede under intervjuene med de 

muslimske foreldrene. Holdninger og prioriteringer avtegner seg tydeligere i materialet. Disse 

erfaringene føyer seg inn i de positive erfaringene fra gruppeintervjuer generelt. Et viktig 

poeng er at barna ble intervjuet før foreldreintervjuet. De kjente meg og kunne introdusere 



 83 

meg til foreldrene og familien. Dette understreket at prosjektet i første rekke handlet om dem. 

Barna var hovedpersoner. 

 

Sitater fra materialet 

Jeg har valgt å redigere sitatene noe grammatikalsk der setningsoppbygningen er ufullstendig 

eller feil. Innholdet vil da tre tydeligere frem uten at leseren blir distrahert av kronglete språk. 

Mange av informantene har norsk som annetspråk. I en muntlig intervjuform er det fort gjort 

å snu om på syntaksen. Dette blir veldig tydelig når intervjuene får en skriftlig form. Det er 

særlig sitater fra disse intervjuene som har fått en lett redigering i avhandlingen. 

 

Bursdag på nettet 

Spørreskjemaet på internett innebar grunnleggende forskjellige utfordringer for 

kommunikasjon med informantene. Selve skjemaet med spørsmål var bindeleddet mellom 

meg og dem. Evalueringen av pilotprosjektet i 2001 viste at mange trenger hjelp til 

tekstbehandling, selv om de kan være eksperter på ulike spill. Alder er derfor en klar 

begrensning for at elevene skal kunne fylle ut skjemaet uten assistanse. Datalæreren mente 

imidlertid at elever fra og med 5. klasse (10–11 år) til en stor grad ville kunne beherske dette. 

Utformingen av spørreskjemaet fokuserte på brukervennlighet i forhold til formulering av 

spørsmål og ulike svaralternativer samt en enkel og oversiktlig design. Mens lagring av og lett 

tilgjengelighet til svarmaterialet var forskervennlige kriterier.  

 

Spørsmål og svaralternativer 

Skjemaet har 90 spørsmål fordelt på 8 kategorier. Hver spørsmålskategori har en overskrift og 

utgjør en egen side (Appendiks X). Elevene som deltok i pilotprosjektet brukte 

gjennomsnittlig 15–20 minutter på utfylling av skjemaet og klaget ikke over antall spørsmål. 

Mange syntes det var en morsom oppgave. Det som imidlertid ble bemerket var at en del 

spørsmål virket irrelevante. Slik må det nødvendigvis være når skjemaet skal favne barn 

mellom 10 og 13 år med ulik sosial og kulturell bakgrunn og varierte praksiser for 

fødselsdagsfeiring. Min innsikt i emnet tilsa at spørsmålene måtte gi et visst rom for 

variasjonene og nyansene, derfor er det ikke slik at alle spørsmålene må besvares av alle. Et 
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enkelt grep var å informere om dette i informasjonsbrevet til klassestyrerne for 

videreformidling til elevene (Appendiks VI). 

 

Pilotprosjektet ga et godt grunnlag for å fange opp spørsmål som ikke fungerte eller som var 

uklart formulert. Spørsmålet «Hvor er du født?» åpner for mange muligheter, som 

eksempelvis sykehus, byer, småsteder eller ganske enkelt hjemme. Hensikten med spørsmålet 

var å fange opp landbakgrunn og dermed kulturell bakgrunn. Spørsmålet ble derfor 

omformulert til «Hvilket land er du født i?». Det synes opplagt i ettertid, men slike feller er 

det lett å gå i, særlig fordi jeg selv er så innforstått med hva spørsmålet gjelder. Kategorien for 

personlige opplysninger «Litt om deg selv» hvor dette spørsmålet er hentet fra, var en 

utfordring fordi jeg ønsket å danne meg et bilde av eleven uten å gå ut over de rammene som 

Datafaglig sekretariat hadde satt. Jeg spør ikke etter navn, og fødselsdato angis bare med år 

og måned. Jeg spør etter kjønn og hvilket land elevene samt foreldrene er født i, videre hvem 

de bor sammen med, hvilket språk de snakker hjemme, og om de bor i hus, rekkehus eller 

leilighet. Sammen med den tidligere omtalte koden får jeg god informasjon om elevens 

situasjon, for eksempel hvor og hvordan de bor, om de bor sammen med en eller begge 

foreldre, om de har søsken og hvilken kulturbakgrunn foreldrene har. Det er interessant å se i 

hvilken grad disse faktorene kan ha sammenheng med eller være irrelevante for elevenes svar. 

 

En del av barna, særlig guttene, har sluttet å feire fødselsdagen sin med jevnaldrende i 7. 

klasse og kanskje tidligere, andre feirer bare med familien og noen har aldri feiret 

fødselsdagen sin. For at disse ikke umiddelbart skulle falle av lasset ble kategori 2, som 

innleder spørsmålene om fødselsdagsselskapet, omformulert fra «Din bursdag» til «Din siste 

bursdag». Kategorien innledes med et spørsmål som må besvares for å kunne gå videre: 

«Feiret du bursdagen med venner?» - ja eller nei. Hvis svaret er nei, blir eleven oppfordret til 

å fortelle hva som var grunnen til dette og deretter oppgi når han eller hun eventuelt feiret 

bursdag med venner sist. Da kan de svare på resten av spørsmålene i forhold til denne 

bursdagen. Det ser ut til å ha fungert bra. Kategorien inneholder ytterligere et obligatorisk ja 

eller nei spørsmål om familieselskap på fødselsdagen. De som bare feirer med familien kan 

svare på resten av spørsmålene ut fra dette selskapet.  
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Det bildet jeg forventet å kunne danne meg var i første rekke 5. og 7. klassingers feiring, og 

hvilken utvikling som skjer mellom disse klassetrinnene. Spørreundersøkelsen fant sted helt i 

slutten av skoleåret. De fleste elevene ville da ha feiret fødselsdagen sin i løpet av dette 

skoleåret, men ikke alle.33 I tillegg kommer de elevene som svarer på spørsmål om tidligere 

bursdager. Noen av svarene vil derfor relatere seg til bursdager på andre klassetrinn enn 5. og 

7. Det kan være 7. klassinger som svarer på hvordan de feiret bursdagen i 6. eller 5. klasse og 

tidligere, og det kan være 5. klassinger som beskriver bursdager fra tidligere skoleår.34 I 

presentasjonen av spørreskjemamaterialet har jeg ikke funnet det formålstjenlig å etablere 

egne kategorier for svarene fra disse elevene.  

 

For de barna som aldri har feiret fødselsdagen sin og ikke gått i andres selskaper, foreslo jeg i 

informasjonsskrivet til klassestyrer at de kunne svare på tre spørsmål i kategori 8 «Om 

bursdager». To av spørsmålene dreier seg om hva som er grunnen til at de ikke feirer 

fødselsdagen med venner og det avsluttende spørsmålet i skjemaet oppfordrer til å fortelle om 

spesielle opplevelser knyttet til bursdager, som selvfølgelig også kan handle om ikke å ta del i 

dem. I ettertid ser jeg at det kunne vært formulert klarere spørsmål direkte til denne gruppen, 

muligens som en egen kategori. Det som taler for dette er den innsikten det ville gi i disse 

barnas tanker om en begivenhet de av ulike årsaker ikke tar del i. Det som taler mot er at 

skjemaet ville bli enda større og eventuelt inneholde en kategori som ikke angår de fleste av 

barna, hvilket lett kan føre til forvirring i forhold til utfyllingen av skjemaet. Erfaringen viser 

at spørsmål som faller utenfor den enkeltes opplevelse av hva fødselsdagsfeiringen innebærer 

ofte oppfattes som dumme og unødvendige og dermed utløser en viss frustrasjon eller 

irritasjon under arbeidet med skjemaet, hvilket kan lede til mangelfulle besvarelser. 

 

Under utarbeidingen av skjemaet var det hele tiden et mål å unngå for mange åpne tekstfelt 

for svarene. Det vil si at barna selv må skrive inn svaret. Datalæreren som var involvert i 

pilotprosjektet, var meget klar i sin oppfatning om at dette ville føre til en lav svarfrekvens fra 

                                                 
33  17% av elevene har fødselsdag i juli eller august. Mange av disse feirer likevel fødselsdagen sin med 

klassekamerater før eller etter sommerferien. 
34  På spørsmål 2.3 om på hvilket klassetrinn de sist gang feiret bursdagen med venner, svarer 2% at siste 

gang var før forrige skoleår. 4% har feiret siste gang forrige skoleår. Disse har enten latt være å feire 
bursdagen sin med venner i 7. klasse eller har ennå ikke feiret fødselsdagen sin i dette skoleåret. 
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mange elever. 55 av spørsmålene (61%) besvares derfor med enkelt- eller multivalg fra 

rulletekst (Appendiks IX). Det kan være et enkelt valg mellom ja og nei, og ganske 

omfattende lister hvor eleven kan velge ett eller flere alternativer for eksempel på spørsmålet: 

«Hva gjorde dere i bursdagen din?» – Leker, uteleker, konkurranser, musikk, dans, disco, 

video osv. De opplistede svarmulighetene handler om de mest vanlige bursdagsaktivitetene 

og begrenser således elevens mulighet til å fortelle om andre aktiviteter. Dette er løst gjennom 

et tilleggsfelt hvor eleven kan gjøre egne tilføyelser. Multivalg fra rulletekst har vist seg å 

være problematisk for noen fordi alle alternativene ikke er synlige på en gang, og fordi noen 

ikke har oppfattet at de kan velge flere enn ett alternativ. Dette fremgår ganske tydelig i 

enkelte besvarelser og må tas i betraktning under analysen av svarmaterialet. I pilotskjemaet 

var alternativene satt opp som lister med en avkrysningsboks for hvert alternativ. Skjemaet 

ble altfor stort og visuelt rotete med en slik løsning. Derfor ble rulletekstene introdusert i det 

endelige spørreskjemaet.  

 

Tekstfeltene i skjemaet benyttes i vesentlig grad for svar i form av faktiske opplysninger, 

enkeltord eller oppramsing: «Hvilket land er du født i?» – «Hvilken gave ble du mest glad 

for?» – «Nevn noen (maks 5) av de vanligste bursdagslekene». Disse feltene har fungert bra. 

Det er godt mulig at slike tekstfelt med fordel kunne ha erstattet flere av rulletekstene. Det er 

bare i det siste tekstfeltet på skjemaet at elevene oppfordres til å fortelle en bursdagshistorie. 

Grunnen til å legge dette feltet sist, var at utfyllingen av skjemaets ulike kategorier ville 

kunne vekke minner hos elevene som de kunne skrive ned til slutt. Hvis feltet ble plassert 

tidligere i skjemaet var det også en fare for at elevene kunne bruke for lang tid på å formulere 

seg og dermed ikke få tid til å fylle ut hele skjemaet. Utvalget av spørsmål og svartyper for 

skjemaet har vært en grenseoppgang mellom det ønskelige og det praktisk gjennomførbare i 

relasjon til barnas alder og skolens ofte begrensede ressurser hva gjelder både tids- og 

datakapasitet for å delta i en slik undersøkelse.  

 

Spørreskjemaet for klassestyrer består av 9 spørsmål om klassen (Appendiks X). Gjennom 

pilotprosjektet fikk jeg demonstrert hvor viktig slik bakgrunnsinformasjon er. Denne klassen 

besto av førti elever og hadde inntil to år tidligere utgjort to parallelle klasser. Elevenes 

skoleklasseidentitet kunne relatere seg både til den opprinnelige klassen de hadde gått i og til 
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den nye storklassen. Dette ga seg særlig utslag i spørsmålene om invitasjoner i kategori 3. 

Uttrykket «hele klassen» kunne forstås som hele den nåværende klassen, mens «alle jentene i 

klassen» kunne være dem fra den opprinnelige klassen. Uten å ha visst om denne spesielle 

konstellasjonen gjennom intervjuer med to elever og klassestyrer, ville svarene blitt 

meningsløse. Derfor omfatter spørreundersøkelsen i 2002 et skjema hvor klassestyrer kan 

redegjøre for klassens sammensetning og sosiale relasjoner. 

 

Kvalitativt og kvantitativt 

Alver og Øyen fremhever at datainnsamling ved bruk av kvalitativ metode programmessig 

innebærer at forskeren samhandler med sine informanter og at det empiriske materialet ikke 

bare innhentes, men skapes gjennom denne samhandlingen. Evnen til innlevelse i andres 

virkelighet er grunnleggende for en kvalitativ metode (Alver og Øyen 1997:130-131). 

Intervjueren har derfor en helt vesentlig rolle i den skaperprosessen som Alver og Øyen peker 

på. Det innsamlede materialets kvalitet avhenger av intervjusituasjonens kommunikative 

kvalitet og av forståelsen for det som kommuniseres gjennom det usagte, i kroppsspråk, 

ansiktsuttrykk og stemning.  

 

Nærheten til informanten i det personlige møtet åpner for en analytisk tilnærming til empirien 

under selve feltarbeidet, i samtalen. Datainnsamling og analyse går hånd i hånd på en måte 

som ikke vil være mulig med et strukturert spørreskjema, hvor intervjuer og respondent 

inngår i en ensidig stimulus-responssituasjon, påpeker psykologen Harriet Holter og 

sosiologen Sigmund Grønmo (Holter 1996:16, Grønmo 1996:105). Dette blir enda tydeligere 

når forskeren er fraværende og informanten selv fyller ut spørreskjemaet. Med spørreskjemaet 

Bursdag på nettet! beveger jeg meg inn på en arena som grenser opp mot kvantitativ metode. 

 

I Social Research Methods hevder metodeforskeren Alan Bryman at til tross for klare 

distinksjoner mellom kvalitativ og kvantitativ forskning er det ikke slik at et strukturert 

intervju eller et egenhendig utfylt spørreskjema nødvendigvis forutsetter naturvitenskapelige 

metoder mens etnografisk forskning må innebære fortolkende metoder. Forskningsmetoder er 

ofte mer «frittflytende» enn antatt (Bryman 2001:428 og 433). Min strategi har vært å 

komplettere det kvalitative interaktive intervjuet med et spørreskjema på internett for å kunne 
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nå flere informanter og få større bredde i undersøkelsen. Det ville ikke vært mulig for meg å 

kvalitativt intervjue ytterligere 25 (pilotsvar) + 303 (nettsvar) barn. Det er således et praktisk 

aspekt ved denne strategien. Bryman refererer til Jennifer Platts undersøkelse om 

forskningsmetoder i amerikansk sosiologi mellom 1920–1960, hvor hun blant annet 

konkluderer med at metodiske valg ofte styres av andre betingelser enn ryddige teoretiske 

modeller, som for eksempel praktiske overveielser (Bryman 2001:433, Platt 1996:275). 

Psykologen Finn Tschudi påpeker at det ikke må være et enten-eller valg mellom kvantitative 

og kvalitative metoder. Snarere fremhever han det fruktbare i en syntese mellom kvantitative 

og kvalitative fremgangsmåter (Tschudi 1996:110). Argumentene mot en slik multistrategisk 

forskning fremhever kvantitativ og kvalitativ forskning som forankret i to uforenlige 

paradigmer: det positivistiske og det fortolkende. Men ifølge Bryman er det på ingen måte 

klart at de to forskningsstrategiene kan knyttes opp mot disse paradigmene, fordi praksis viser 

at «there are areas of overlap and commonality between them» (Bryman 2001:444-445).  

 

Hvordan relaterer spørreskjemaet Bursdag på nettet! seg til en kvalitativ og en kvantitativ 

tilnærming? Jeg vil ta utgangspunkt i Grønmos artikkel «Forholdet mellom kvalitative og 

kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen» (Grønmo 1996). Han gjør en viktig 

distinksjon mellom det metodiske i selve innsamlingen av data og egenskapen til de dataene 

som samles inn. Han skriver om kvalitative eller kvantitative data langs en skala hvor 

ytterpunktene er henholdsvis data uttrykt i tekst og metriske data. Han setter opp en figur som 

gjengir typiske trekk ved kvalitative og kvantitative undersøkelser ut fra fire aspekter som jeg 

skal gå nærmere inn på: problemstilling, design, kilde og tolkningsmulighet (Grønmo 1996:74 

og 81-84).  

 

Når det gjelder problemstilling skiller han mellom analytisk beskrivelse og statistisk 

generalisering som formål for undersøkelsen. Spørreskjemamaterialet skal fungere som en 

klangbunn for intervjumaterialet. Det innebærer at jeg kan måle graden av resonans som 

analyseresultatene fra intervjuene får, i et materiale med bredere nedslagsfelt. Dette 

skyggematerialet inngår således i den kvalitative analysen og har ikke som formål å 

frembringe en statistisk generalisering. Når det er sagt, skal det påpekes at jeg har søkt en viss 

kvantitet gjennom spørreskjemaet fordi fødselsdagsfeiring for barn er så allment utbredt, og 
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fordi prosjektet derfor ofte møtes med en forventning om en viss allmengyldighet. Intervjuene 

og spørreskjemaet kompletterer hverandre og gir bedre grunnlag for å spore tendenser i 

fødselsdagsfeiringen for barn i Oslo. Grønmo argumenterer for en metodetriangulering, som 

går ut på å kombinere kvalitative og kvantitative data i samme undersøkelsesopplegg, blant 

annet ut fra et kontrollperspektiv (Bryman 2001:447, Grønmo 1996:98-99, se også Alver 

1984). 

 

Undersøkelsens design kjennetegnes ved fleksibilitet og strukturering for henholdsvis 

kvalitative og kvantitative metoder. Svartypene i Bursdag på nettet! varierer fra fri tekst og 

faste svaralternativer til skalaer fra en til ti. Deler av skjemaet kan således metodisk 

karakteriseres som kvantitativt i sin strukturerte svarform. Skjemaet i sin helhet har en fastlagt 

struktur som møter hver enkelt informant uten rom for endring i løpet av undersøkelsen. Dette 

henger igjen sammen med nærhet eller distanse til kilden. I de kvalitative intervjuene er 

nærhet og sensitivitet fremtredende, slik Grønmo formulerer det, mens kvantitative 

undersøkelser er preget av avstand mellom forsker og informant, og av et selektivt utvalg 

spørsmål. Skjemaet besvares egenhendig av elevene via internett. Jeg har ikke hatt kontakt 

med dem, med unntak av de elevene som også er intervjuet. Dette heller i kvantitativ retning 

samtidig som skjemaet gir rom for bruk av egne ord og tekstlige fremstillinger for 

informantene, hvilket gir en viss fleksibilitet og derfor trekker i kvalitativ retning.  

 

Svartypene gir tolkningsmulighetene. Visse svartyper i skjemaet produserer data som kan 

telles og fremstilles i tabell-, diagram- eller søyleform. Så og så mange svarte ja, og så og så 

mange svarte nei på et bestemt spørsmål.35 Svarene er presise og dermed karakteristiske for 

en kvantitativ datatype, men relevansen av slike presise tolkninger kan i mange tilfeller være 

tvilsom, fordi undersøkelsesopplegget stort sett må begrenses til de spørsmål og kategorier 

som passer for samtlige enheter i en undersøkelse (Grønmo 1996:83). Denne problematikken 

er meget gjenkjennelig for utarbeidelsen av spørreskjemaet Bursdag på nettet!. Skjemaet 

                                                 
35  Svar på spørsmål 2.1 Feiret du bursdagen med venner? 
  Jenter Gutter 

Ja 144 130 
Nei 11 18 
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består som kjent av 90 spørsmål organisert i åtte kategorier. Det kunne gjerne vært 400 

spørsmål og langt flere kategorier for å gi rom for alle nyanser og variabler, men det ville blitt 

en praktisk umulighet. Svartypene i skjemaet åpner for både kvantitativ og kvalitativ 

behandling. Ved hjelp av dataprogrammet kan materialet korreleres ut fra ulike kriterier og 

produsere både tallmessige og tekstlige sammenstillinger for videre tolkning.  

 

Spørreskjemaet gir et mer utstrakt, men grunnere bilde av fødselsdagsselskapet for barn i 

Oslo, mens intervjuene gir en dypere innsikt i feiringen for et smalere utvalg. På denne måten 

utfyller de to undersøkelsene hverandre, de utgjør to sider av samme sak (Alver 1984). 

Spørreskjemaet befinner seg i grenseland mellom en kvalitativ og en kvantitativ tilnærming ut 

fra de ovenfor skisserte kriteriene. Jeg vil igjen understreke at dette er et sekundært 

datatilfang i avhandlingen. Analysen i kapitlene 5–8 er utelukkende basert på mitt 

intervjumateriale. Nettmaterialet diskuteres ikke i brødteksten, men ligger som en undertekst i 

kapitlene i form av fotnoter. Det vil si at dette materialet skal fungere som en klangbunn for 

det primære intervjumaterialet.  

 

Data fra spørreundersøkelsen presenteres hovedsakelig i prosentform i fotnotene. Jeg vil også 

understreke at dette ikke er et statistisk materiale. Det vises utelukkende til hvor mange av 

respondentene som har svart hva på de ulike spørsmålene, uten å trekke konklusjoner på 

bakgrunn av dette som går ut over spørreundersøkelsens premisser, slik disse er beskrevet 

tidligere i kapittelet. Det interessante for denne avhandlingen er hvorvidt tendensene i svarene 

fra nettundersøkelsen stemmer overens med eller motsier fortellingene i intervjumaterialet. 

Som en avslutning av avhandlingens analysedel, diskuterer jeg derfor forholdet mellom de to 

datakategoriene i kapittel 9. 

 

Tolkningsprosessen 

Som vist har tolkningen av intervjuene pågått parallelt med utvalget av informanter og 

innsamling av data. Det er ikke noe klart skille mellom disse fasene og en tolkningsfase. 

Tolkningen underveis danner grunnlag for de analytiske perspektivene jeg ønsker å legge på 

mitt materiale (kapittel 4). Materialet genererer perspektivene og formes av perspektivene, 

fremhever sosiologene Amanda Coffey og Paul Atkinson (1996:26). Når jeg, som etnologen 
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Kirsti Mathiesen Hjemdahl (2003:17-20) uttrykker det, står «på skuldrene av et hovedfag», 

innebærer det at deler av materialet allerede er analysert og bearbeidet. Avhandlingen blir en 

forlengelse av denne prosessen. I forbindelse med hovedfagsoppgaven reflekterte jeg mye 

over historikeren Dagfinn Slettans spørsmål om hvorvidt vi gjør vold mot sannheten ved å 

konstruere en kulturell sammenheng ut fra tilsynelatende kaotiske og usammenhengende 

intervjuer (Slettan 1994:43). Til tross for min opparbeidete erfaring med denne avhandlingens 

tema, synes Slettans spørsmål fortsatt relevant i møtet med et stort og utvidet materiale og nye 

problemstillinger. Det er selvsagt ikke mitt mål å postulere sannheten om hvordan barn i Oslo 

feirer fødselsdagen med jevnaldrende. Men hans spørsmål provoserer frem tanker om 

analysens berettigelse i forhold til materialet. Det vil si hvorvidt mitt egeninitierte materiale 

lar seg forene med mine analytiske perspektiver i en tilstand av orden som samtidig har 

forankring i det levde livet. Nedenfor redegjør jeg for bearbeidingen av materialet og 

tolkningsprosessen underveis. 

 

Alle intervjuene er tatt opp på bånd både for hovedfags- og avhandlingsundersøkelsen. For 

hovedfagsoppgaven transkriberte jeg intervjuene med elevene og de to klassestyrerne, men 

ikke intervjuene med foreldrene. Alle intervjuene var skrevet ut før jeg intervjuet foreldrene. I 

utgangspunktet hadde jeg tenkt meg et togenerasjonelt perspektiv, men innså at dette ble for 

omfattende innenfor rammen av oppgaven. Jeg valgte likevel å intervjue foreldrene, fordi jeg 

mente de ville tilføre betydningsfull informasjon i relasjon til oppgaven og samtidig utgjøre et 

verdifullt materiale for videre forskning om emnet (Ravne 1999:31).  

 

For å avdekke mønstre i hovedfagsmaterialet opprettet jeg åtte kategorier som et 

arbeidsverktøy for elevintervjuene: 1) Leker og underholdning. 2) Klassen, skolen, alder og 

invitasjoner. 3) Økonomi og bolig. 4) Måltid. 5) Klær. 6) Presanger. 7) Foreldre (sett fra 

barnas ståsted). 8) Forventning og festens traume. De to klassene ble delt i gutte- og 

jentegrupper, det vil si jenter øst, jenter vest, gutter øst og gutter vest. Under hver kategori ble 

materialet dermed sortert i fire enheter (Ravne 1999:32-35). For å trekke ut essensen i de åtte 

kategoriene ringet jeg inn nøkkelord i de ulike intervjutekstene. Disse nøkkelordene ble satt 

opp i tabeller med to eller tre inndelinger for aldersstadiene. Endringsprosessen gjennom 

skoleårene på barnetrinnet ble ganske tydelig, samtidig som det var lett å sammenligne 
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tabellene for jentene og guttene og for de to skoleklassene. Gjennom disse tabellene kunne jeg 

da også konstatere at de markerte endringene skjer i 10–11-års alderen. Dette utgjør et viktig 

grunnlag for denne avhandlingen. 

 

Tabellene klargjorde mønstre i et konsentrert bilde, men de fanget ikke opp nyansene. Selv 

om målet var å kartlegge mønstre, i ett forsøk på å skape orden i analysen, kunne jeg også se 

at materialet rommet en rekke variabler. For å prøve å fange opp disse variablene konstruerte 

jeg to «historier» fra aktørperspektiv (Ravne 1999:41-60). De er konstruerte i den forstand at 

de er en sammenstilling av sitater i første rekke fra elevintervjuene, men også fra intervjuene 

med foreldrene og klassestyrerne. De er konstruert av meg med aktørenes egne ord, men ikke 

kommentert av meg utover dette, bortsett fra de mønstrene som presenteres i kapitlene om 

invitasjoner, måltid og gaver. Den ene historien bygger på materialet fra skolen i Oslo vest og 

fortelles fra jenteperspektiv i jeg-form. Den andre historien bygger på materialet fra skolen i 

Oslo sentrum øst og fortelles fra et gutteperspektiv i jeg-form.  

 

Historiene er inndelt i tre deler: 1) Skoleklassen som sosial ramme. 2) 1–4. klasse: 

fortsettelsen av barndommen. 3) 5–6 klasse: hamskiftet fra barn til ungdom. Disse 

«historiene» danner et vesentlig grunnlag for ønsket om å arbeide videre med 

fødselsdagsselskapet som tema. Hvis jeg setter det litt på spissen, vil jeg si at avhandlingen er 

en videre problematisering av de aspektene jeg berører i de to historiene med vekt både på det 

som er likt og det som er forskjellig i aktørenes omgang med ritualet. Med aktører mener jeg 

da både barn, foreldre og klassestyrere. Avhandlingen omfatter også det flerkulturelle 

aspektet. Dette er, som kjent, fraværende i hovedfagsoppgaven. 

 

Intervjuene fra avhandlingsundersøkelsen og foreldreintervjuene fra hovedfagsundersøkelsen 

er alle transskribert. Jeg gjorde et forsøk med ikke å skrive ut intervjuene i sin helhet, men 

ordne sentrale utsagn under ulike kategorier i en database. Dette sluttet jeg raskt med, fordi 

det viste seg at mange av utsagnene hørte hjemme i flere kategorier. Videre viste det seg at 

tolkningsprosessen gjorde flere av kategoriene uaktuelle. Jeg går ikke nærmere inn på disse 

kategoriene her, fordi dette bare representerer et sidespor i tolkningsprosessen. Det jeg 
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imidlertid benyttet meg av i stor grad, var å lytte til alle intervjuene på bakgrunn av den gode 

erfaringen med dette fra hovedfagsoppgaven. 

 

På mange måter kan det synes takknemlig å fortsette med hovedfagstematikken i 

avhandlingen. Det eksisterer et grunnarbeid og et klargjort utgangspunkt for å gå videre i 

utdypningen av materialet. På den annen side representerer dette en stor utfordring, fordi det 

faktisk krever en frigjøring fra tidligere tankebaner samtidig som de er underbyggende. Det er 

en tilnærmet schizofren posisjon, for ytterligere å spissformulere meg. Jeg måtte begynne 

med blanke ark og fargestifter. Dette gjorde jeg i form av det som mange vil oppfatte, som en 

tungvint metode. Jeg utstyrte meg med store, hvite kartongflak og en anseelig bunke med 

post-it lapper. Deretter gikk jeg gjennom hvert eneste intervju og noterte forkortede utsagn 

som jeg mente var interessante å forfølge, på lapper med referanse til informantkode og 

sidetall i intervjuteksten. En lapp for hvert stikkord eller utsagn. Med jevne mellomrom 

organiserte jeg utsagnene under ulike temaer. Etterhvert begynte det å danne seg serier av 

relaterte temaer som så ledet frem til konturene av analysekapitlene. Jeg arbeidet videre med 

tekstene og finsorterte lappene inntil de fire analysekapitlene fremsto på fire kartonger. Det 

var en meget visuell måte å arbeide på. Jeg gjorde ikke noe poeng av å skille mellom 

informantgruppene, men så det heller som en fordel å belyse de samme temaene ut fra ulike 

ståsteder. Det var tidkrevende, men også utrolig spennende og fascinerende. Dessuten ga det 

meg en stor grad av nærhet til materialet og respekt for materialet. 

 

Jeg vil si at med denne metoden er dette en avhandling som bokstavelig talt har vokst ut av 

empirien. Under skrivingen av analysekapitlene har jeg tatt utgangspunkt i materialet slik det 

fremsto på kartongene og lett kunnet referere tilbake til det enkelte intervju, og konteksten 

knyttet til de ulike utsagnene. Metoden gir dessuten et ekko tilbake til de to «historiene», som 

nettopp ble til gjennom en sammenstilling av empirien. Den er høyst sannsynlig også et 

uttrykk for min tilnærming til materialet og ønsket om informantenes nærvær i 

avhandlingsteksten. Tolkningsprosessen har vært et samspill mellom empirien, mitt kjennskap 

til tematikken, min etnologiske tilnærming og de teoretiske perspektivene jeg har lagt til 

grunn for analysen. Dette teoretiske verktøyet presenteres i neste kapittel.  
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Kapittel 4: Teorier om ritualer 
 

I tidligere arbejder har jeg omtalt forbløffelsen som omdrejningspunkt 
i antropologien, både i form af forbløffelsen over andre verdener og 
deres sammenheng, og i form af forbløffelsen ved at kunne forstå 
dem. Denne forbløffelsen kan generaliseres og omsættes til hele den 
humanistiske og samfundsvitenskabelige forskning, der alltid må 
spænde over både det forskellige og det fælles.  

Hastrup 1999:301 
 

I en av de mange samtalene jeg har hatt om fødselsdagsselskaper for barn, fortalte en norsk 

mann hvordan han hadde hatt store problemer med å forklare sin thailandske kone om dette 

fenomenet. Problemet besto i at han aldri hadde tenkt over hvorfor og hvordan vi handler i 

forhold til en slik begivenhet. Han måtte sette seg ned og tenke gjennom hvorfor han 

opplevde det som påkrevet å arrangere bursdag da de fikk barn. Det sto ikke umiddelbart klart 

for ham. Det måtte bare skje. Selvsagt handlet det om å feire at barnet hadde rundet et nytt 

leveår. Men hvorfor akkurat på denne måten? Han tok et skritt tilbake og opplevde 

forbløffelsen over sin egen verden i møtet med hennes verden. 

 

De analytiske perspektivene for fødselsdagsselskapet som kulturelt fenomen relaterer seg til 

ritualteori og til hvordan selve gjennomføringen av ritualet krever handlende aktører. Etter 

noen betraktninger om hva et ritual er, diskuterer jeg fire sentrale innfallsvinkler som har 

krystallisert seg som anvendelige analyseverktøy for forståelsen av fødselsdagsselskapet: 

ritualets budskap, rituelt fellesskap, ritualets iscenesettelse og ritualets effekter. Deretter 

diskuterer jeg den sentrale forbindelsen mellom ritual og handling ut fra følgende fire 

innfallsvinkler: ritualer er latente fenomener for handling, ritualer utfordrer til handling, 

rituell handling forutsetter innsikt og rituell handling utfordrer til endring i ritualet. 

 

Ritualteori som analyseverktøy 

Det rituelle har vært forbundet med religiøse og magiske handlinger, idet ritualforskningen i 

utgangspunktet var knyttet til kulturer hvor så å si alt har en iboende religiøs betydning. I 

allmenntale vil gjentagelsen av et bestemt handlingsrepertoar ofte karakteriseres som et ritual. 

Det kan dreie seg om alt fra en høytidelig seremoni som et vielsesritual, til et innarbeidet 
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morgenritual i hverdagen. Når informantene anvender begrepet ritual om 

fødselsdagsselskapet for barn, er det for å beskrive et slikt hendelsesforløp. Selskapet følger 

en ritualisert orden som innebærer en relativt forutsigbar sekvens av handlinger for 

deltakerne. Utsagnet «jeg skal i bursdag», gir umiddelbart et visst bilde av hva som venter det 

inviterte barnet «i bursdagen». Denne ritualiserte orden uttrykkes gjennom de likestilte 

begrepene bursdag, bursdagsselskap og fødselsdagsselskap.36 Jeg bruker også disse begrepene 

likestilt i analysen. 

 

I denne studien har jeg valgt å se på fødselsdagsselskapet for barn med et ritualanalytisk 

blikk, fordi dette har gitt meg gode innganger til forståelsen av materialet. Dette innebærer 

imidlertid ikke at jeg har et klart definert analyseverktøy  ferdig til bruk, snarere tvert imot. 

Antropologen Edmund Leach hevder at det innen ritualforskningen hersker den ytterste 

uenighet om hvordan ordet ritual skal forstås (Leach 1968:526). Han blir støttet av 

antropologen Daniel de Coppet som tegner et bilde av den innfløkte ritualforståelsen i 

Understanding Ritual:  

 Successive scholars assign new characteristics to rituals, sometimes contradicting those 
previously suggested, with the result, sometimes that they begin to appear as inexhaustible, 
mysterious constellations in the firmament of the social sciences – a curious domain discerned by 
all of us but glimpsed differently by each of us (de Coppet 2000:2). 

 

Både som objekt for forskning og som analytisk verktøy har ritualer vært gjenstand for ulike 

tilnærminger. Ritualet som objekt leder til en diskurs om hva et ritual er, hva som konstituerer 

det og berettiger betegnelsen. Grenseoppgangen mellom ritual/ikke ritual har beveget seg 

langs en glidende skala fra formalistiske religiøse og magiske handlinger (Tylor [1871]1924, 

Smith [1889]1956, Weber [1904/05]2000, Durkheim [1915]1995) til hverdagens repeterende 

handlinger (Goffman 1967). I 1974 arrangerte antropologene Victor Turner, Max Gluckman 

og Sally Falk Moore en konferanse om ritualer i sekulære kontekster som resulterte i boken 

Secular Ritual (Moore og Myerhoff 1977). De ønsket å sette søkelyset på hvordan teori 

knyttet til religiøse ritualer kunne anvendes og tilpasses til analoge sekulære handlemåter. Det 

er den sosiale handlingen og således kollektive ritualer som er tema for boken og de trekker 

frem «a middle class American child’s birthday with its conventional giving of gifts and cake 

                                                 
36  Ifølge Bokmålsordboka (1997:69) er bursdag et kortord for geburtsdag som igjen har sin opprinnelse i 
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with candles», som et typisk eksempel på et slikt sekulært ritual (Moore og Myerhoff 

1977:3ff). Med utgangspunkt i dette diskuterte jeg i hovedfagsoppgaven hvorvidt 

fødselsdagsselskapet kan karakteriseres som et ritual. Jeg konkluderte med at 

fødselsdagsselskapet er et sekulært, kollektivt festritual for barn med fokus på individet, det 

vil si det barnet som er gjenstand for feiring i anledning fødselsdagen (Ravne 1999:12-17). 

Fødselsdagsselskapets komposisjon kan i utgangspunktet karakteriseres som et fast mønster. 

Det består av en forberedende fase og en gjennomføringsfase i følgende typiske sekvenser: 

invitasjoner, forberedelser, gjestenes ankomst, gaveoverrekkelse, måltid og underholdning. 

Selskapet avsluttes etter to til tre timer. Gjennomføringen av selskapet innebærer sosial 

samhandling. 

 

Oppfatninger av hvordan ritualet reflekterer de sosiale verdener hvor de finner sted 

(Durkheim [1915]1995) løper som en rød tråd gjennom ritualforskningen. Denne egenskapen 

beskrives hyppig med metaforer knyttet til det å se. Ritualet fungerer som speil, vindu eller 

linse for innsikt i kulturelle prosesser og sosiale relasjoner. Folkloristen Lauri Honko peker på 

hvordan det virkelige formålet for et studium av ritualer er adferd som empirisk helhet 

(Honko 1976:74). Dette innebærer at de rituelle handlingene må sees i situasjonelle 

sammenhenger og at de dermed også reflekterer disse situasjonene. Når det gjelder denne 

studien om fødselsdagsselskapet, vil den også empirisk belyse en rekke aspekter ut over selve 

ritualet, som for eksempel de ulike sosiale verdener oppveksten i Norge foregår i og ulike 

forståelser av kjønn, alder og barndom. Antropologen Jack Goody hevder i motsetning til 

Honko at ritualbegrepet gjennom desakraliseringen er blitt helt utvannet og dermed 

meningsløst. Det har mistet sin analytiske verdi (Goody 1977:25-35). Det kan jeg ikke si meg 

enig i. Jeg har tvert imot funnet fruktbare innfallsvinkler til mitt materiale i denne teoretiske 

verktøykassen, og det er lite som tyder på at ritualer har mistet sin forskningmessige 

signifikans.  

 

Antropologen Don Handelman peker på hvilken «enorm betydning» eksistensen av 

rituallignende fenomener har i sosiale kontekster. Det er altså ikke selve ordet ritual og 

ritualers taksonomi som er av betydning, men hvordan ritualer «organize and orientate us to 

                                                                                                                                                         

det tyske Geburtstag, altså fødselsdag.  
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our horizon of being-in-the-world» (Handelman 1998:x). Handelman tar til orde for å gå på 

innsiden av det enkelte rituals logikk uten å være bundet av antatte overgripende 

karakteristika av hva et ritual er eller skal være. Handelman refererer til antropologen Thomas 

Gerholm som i sin tilnærming ser på hvordan ritualet fungerer ut fra dets egne premisser og 

dermed kan produsere ukjente og uventede effekter (Gerholm 1988:197, Handelman 1998:xi-

xii). Handelman og Gerholm inspirerer til en teoretisk fristilling, i den forstand at mitt 

spesifikke studieobjekt, fødselsdagsselskapet for barn, danner utgangspunkt for å se på hvilke 

ritualteoretiske verktøy som er anvendelige, uten å legge stramme teoretiske strukturer rundt 

min spesifikke analyse. Det eksisterer ikke bare én bestemt vei å gå.  

 

I Kroppens sprog. Spil, ritualer, gestik (2001) hevder filosofen Gunter Gebauer og 

antropologen Christoph Wulf at ritualer ikke er uavhengige av de problemstillinger og 

perspektiver som reises av forskeren som gransker dem (Gebauer og Wulf 2001:142). Deres 

tilnærming til ritualer har vært en viktig inspirasjon i mitt arbeid (Gebauer og Wulf 2001:125-

174). De peker på hvordan tilsynelatende like handlinger aldri kan være identiske. Deres 

hovedformål er å undersøke den mimetiske dimensjonen i det sosiale liv. «I sin mimiske 

adfærd udtrykker det enkelte individ sin egen verden, som – i virkeligheden eller i 

vedkommendes forestilling – allerede findes.» Slik definerer Gebauer og Wulf den mimetiske 

dimensjonen (Gebauer og Wulf 2001:7). Jeg skal ikke innlate meg på en diskusjon om dette 

begrepet. Min inspirasjon bygger på deres omgang med adferd som noe individuelt og 

subjektivt samtidig som denne adferden også bunner i erfaringsbasert påvirkning fra 

samfunnet som omgir individet. Fødselsdagsselskapet for barn er preget av stadig gjentagelse 

hvor barna skifter i rollen som hovedperson og gjest. Et viktig fokus vil derfor nettopp være 

forholdet mellom individuell tilpasning til og kollektive føringer for gjennomføringen av dette 

ritualet. 

 

Ritualets budskap 

En egenskap ved ritualer er at de er demonstrative. Det vil si at de bringer noe til uttrykk, 

ifølge Gebauer og Wulf (2001:160). Implisitt i ritualet ligger ett eller flere budskap. 

Budskapet kan være både introvert og ekstrovert og således være rettet både til de aktive 

deltakerne, til dem som befinner seg i ritualets utkanter og til større eller mindre utsnitt av 
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omverdenen (Leach 1976). Ritualet gjør det mulig å manifestere og legemliggjøre et 

symbolsk innhold til bestemte tider (Gebauer og Wulf 2001:155). Koblingen mellom ritual og 

anledning er nærliggende for forståelsen av ritualets mening. Hensikten med ritualet blir da å 

være markør for anledningen, som for eksempel barneselskapet på fødselsdagen. Denne 

koblingen gjenspeiles i typologiseringen av ritualer, som for eksempel overgangsritualer og 

kalendariske ritualer. Gebauer og Wulf peker på at rituelle arrangementer inneholder 

mangfoldige medbetydninger. «De kan sammenlignes med isbjerge, hvoraf kun en lille del av 

deres sanne størrelse er synlig» (Gebauer og Wulf 2001:142-143). Det rituelle budskapet som 

peker tilbake på anledningen blir således bare et utsnitt av ritualets kommunikative og 

symbolske betydning for mottakerne. Både for deltakerne i et fødselsdagsselskap og for andre 

som kommer i berøring med det, vil begivenheten romme langt flere budskap enn 

markeringen av hovedpersonens fødselsdag.  

 

Kommunikasjonsforskeren Eric W. Rothenbuhler hevder at det kommunikative aspektet er 

essensielt for ritualer:  

 …ritual is not only something ordinary and human but, among the ordinary human things, it is 
specifically one of those by which we say things. As what we say must be interpreted by others 
before it can have any effect, the results can be surprising. Ritual, too, must be interpreted before it 
can have effect, and so necessarily, its results will depend on the sometimes surprising range of 
possible interpretations (Rothenbuhler 1998:54-55).  

 

Det vil si at budskapet kan generere ulikt meningsinnhold for ulike mottakere. Men vi har, 

ifølge antropologen Gerd Baumann, en tendens til å ta for gitt at ritualer er symbolske 

handlinger som kommuniserer én bestemt mening (Baumann 2000:98). Han refererer til 

Leachs (1976:45) påstand om at: «We engage in rituals in order to transmit collective 

messages to ourselves.» I artikkelen «Ritual implicates «Others»: rereading Durkheim in a 

plural society» (2000), hevder Baumann at denne innarbeidete forståelsen av ritualer bygger 

på en ensidig lesning av sosiologen Émile Durkheims ritualteori (1915), med det resultat at 

ritualer fremstår som interne handlinger for kategorier og grupper som sammen feirer ritualet 

eller feirer seg selv gjennom ritualet. I motsetning til dette mener han at ett og samme ritual 

kan ha helt ulik mening for deltakerne. Baumann illustrerer dette med en 

begravelsesprosesjon for en myrdet person fra Punjabi-miljøet i London. For deltakerne med 

engelsk kulturbakgrunn ble prosesjonen ansett som en demonstrasjon mot rasisme, mens de 
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fleste andre opplevde den som en upolitisk og respektfull markering overfor avdøde og den 

sørgende familien (Baumann 2000:109). Baumann oppfordrer til å legge en videre vinkel på 

ritualer for å favne de involvertes uensartethet og følgelig åpne for uensartede tolkninger av 

ritualets budskap og betydninger. En slik åpenhet har jeg hatt stor nytte av under analysen av 

de ulike aktørenes fortolkninger av fødselsdagsselskapet og hva som skjer i møtet mellom de 

ulike fortolkningene. 

 

Rituelt fellesskap 

Ritualer kan analyseres ut fra et premiss om fellesskap i betydningen homogent fellesskap. 

Ritualer kan på den annen side representere et felles referansepunkt for heterogent 

sammensatte grupper og skape arenaer også for etablering av nye sosiale relasjoner. I 

artikkelen ovenfor omtaler Baumann slike heterogene grupper som «ritual constituences»:  

Just as a constituency comprises a medley of divergent actors and interests converging on one of a 
limited number of options, so a ritual constituency comprises all those who, for divergent and even 
mutually exclusive reasons, happen to converge on a particular routinized performance (Baumann 
2000:109). 

 

Elevene i skoleklassen utgjør en slik rituelt avgrenset gruppe i relasjon til fødselsdagen, fordi 

de utgjør en spesielt signifikant deltakergruppe i selskapet.37 Elever i en skoleklasse blir 

ubønnhørlig konfrontert med fødselsdagsselskapet og utfordret til å delta. Elevene befinner 

seg i et konstruert fellesskap som innebærer at de tilfeldigvis kommer sammen, «happen to 

converge», i fødselsdagsritualet. Psykologen Judith Rich Harris peker på hvordan: «Modern 

                                                 
37  Constituency oversettes i Cappelens Stor engelsk-norsk ordbok (1996) med «krets av velgere» eller 

«valgkrets». The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principle, Vol I (1987) forklarer 
ordet som «a body of voters» og i noe videre forstand som «the whole body of residents in a place so 
represented, the place itself». Det dreier seg om et gitt antall personer, «a body», som i bestemte 
sammenhenger klassifiseres som en gruppe. Når Baumann anvender uttrykket «ritual constituency» 
refererer han til slike gruppekonstruksjoner, men poengterer også at det innenfor en slik avgrenset 
gruppe eksisterer interessemotsetninger på samme måte som i valgkretser hvor velgerne har ulike 
politiske oppfatninger (Baumann 2000:109).  
Slike rituelt avgrensete grupper kan også gi assosiasjoner til belagssystemene i bondesamfunnet i 
forbindelse med bryllup og begravelse (Frimannslund Holmsen 1970:7, Ravne 1999:69-72). Gårdens 
lokalisering avgjorde hvorvidt man var innenfor eller utenfor belagsgrensen. Belagene omfattet ikke 
fødselsdagsfeiring, som uansett var relativt uvanlig i bondesamfunnet til langt ut på 1900-tallet. Men 
Per Hvamstad antyder at det i løpet av 1900-tallet har utviklet seg invitasjonsenheter i form av 
grannelag som er aktuelle ved slike anledninger (Hvamstad 1974:175). Skoleklassen legger en klar 
sosial ramme rundt elevene som inviterer hverandre i fødselsdagsselskaper gjennom barnetrinnet. Men 
denne rituelle gruppen, «the ritual constituency» eller om man vil, «dette rituelle belaget» eksisterer 
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children are provided, by our laws of universal schooling, with a ready-made group of people 

«like me»; their class-mates» (Harris1998:144). Harris setter anførselstegn rundt «like me», 

fordi skoleklassen er en mangeartet gruppe. For det første har elevene forskjellig kjønn, for 

det andre kommer de fra ulike hjem og for det tredje kan de ha ulik kulturbakgrunn, for å 

nevne noen opplagte variabler. Baumanns constituency-begrep er derfor et anvendelig 

perspektiv å anlegge på tolkningen av mitt materiale. 

 

Samtidig kan det argumenteres med at ritualet som felles referansepunkt skaper en relativ 

homogenitet og dermed sikrer ritualets kollektive karakter (Gebauer og Wulf 2001:166). Det 

ligger ikke nødvendigvis noen motsetning i at ritualer på en gang favner både ensartethet og 

forskjell. Ritualer kan virke samlende og bidra til å understreke et gitt fellesskap, og de kan 

virke ekskluderende. De kan fremme en integrasjonsprosess og hindre den. De kan tjene 

fellesskapet og motarbeide det. Det er interessant å studere hvordan fødselsdagsselskapet 

virker på det sosiale fellesskapet i en skoleklasse. Baumanns poeng er nettopp at den rituelle 

arena er et område hvor konturene av utallige sosiale relasjoner kommer til syne (Baumann 

2000). Ritualer skaper forbindelse mellom levende kulturelle tradisjoner og sosiale objekter 

(Gebauer og Wulf 2001:153). For å kunne forstå ritualers sosiale implikasjoner er det derfor 

helt nødvendig å se på sammensetningen av deltakerne, de som utgjør det rituelle lag 

(Baumann 2000:110 og 113, se også Barth 1992 og 2002). Det vil være ulike interesser 

forbundet med ethvert ritual, påpeker Baumann. Innenfor en rituell gruppe kan det eksistere 

større eller mindre interessefellesskap (Baumann 2000:109). Den felles rituelle arena, både 

som samlende og motsetningsfylt, kommer særlig tydelig til uttrykk i offentlige ritualer, i det 

disse nødvendigvis involverer «andre» som direkte eller indirekte deltar i ritualet (Baumann 

2000:109. Se også Klein 1995, Handelman 1998, Blehr 2000).  

 

Baumanns undersøkelse omfatter også ritualer som jule- og fødselsdagsfeiring blant en større 

innvandrergruppe fra Punjabi i London. Han viser til hvordan slike ritualer dreier seg om å 

forhandle relasjoner med «andre» i ulike kontekster. I forhold til alle ritualene Baumann har 

undersøkt, mener han at det durkheimske synet som underliggende for vår ritualforståelse, 

                                                                                                                                                         

bare i en avgrenset periode. Elevene plasseres i en slik gruppe etter alder som regel fordi de er 
«residents in a place» og derfor tilhører en bestemt skolekrets. 
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fremstår som langt fra komplett og utelater det meste av hva som er verdt å observere i 

ritualer både i pluralistiske og tilsynelatende homogene sammenhenger.38 «Oss» og «de 

andre» er kontekstuelle og relative termer (Baumann 2000:113). Det vil legge svært stramme 

rammer rundt tolkningen av ritualer om det bare er krystalliseringen av interessefellesskapet 

og de kollektivt samlende trekkene som fokuseres. Hovedfagsoppgaven fokuserte på en 

kartlegging av mønstre, det vil si det som avtegnet seg som likt i materialet. Men den 

analytiske forundring må spenne over både det forskjellige og det felles, som sitert 

innledningsvis etter antropologen Kirsten Hastrup (1999:301, se også 1992). Dette er en 

sentral ledetråd i min analyse av fødselsdagsselskapet. Det handler om å se etter både det som 

er likt og ulike grader av forskjellighet.  

 

Ritualets iscenesettelse 

Begreper for dramatisk iscenesettelse anvendes ofte i beskrivelsen av ritualers form og 

innhold (Goffman 1956, van Gennep 1960, Turner 1974, 1982a og 1985, Gebauer og Wulf 

2001). Slike dramaturgiske begreper er nyttige metaforer i omgang med ritualer, fordi 

ritualene også må bringes til liv gjennom opptreden i ulike roller understøttet av et større eller 

mindre antall rekvisitter i vid forstand. Signifikante objekter, symbolske midler og pregnante 

gestiske og sceniske arrangementer skapes, bevares og omformes i den rituelle praksis 

(Gebauer og Wulf 2001:150-151). Den rituelle prosess favner slik innovative, konserverte og 

modifiserte elementer. Spørsmålet er i hvor stor grad form og innhold kan nyskapes og 

modifiseres før ritualet blir ugjenkjennelig for deltakerne og ikke lenger fungerer i relasjon til 

anledningen. Hvor går grensen for hva som er og hva som ikke er et bursdagsselskap? 

 

I hovedfagsoppgaven kunne jeg konstatere at gjentatte handlinger gir forutsigbarhet og 

kontinuitet i forhold til hva ritualet innebærer og hvordan det utføres (Ravne 1999:17). Dette 

etablerer samtidig en forventning til begivenheten. Denne forventningen er basert på det 

kjente, på de konvensjonelle rituelle elementene. Det vil være ett eller flere nøkkelelementer 

som alene, eller i kombinasjon med hverandre, bærer iscenesettelsen og gjør ritualet 

                                                 
38  Baumanns hensikt er ikke å trekke Durkheims verk i tvil, men: «… to unearth Durkheim’s theory from 

the rubble of assumptions heaped on it.» Durkheim var ikke Durkheimianer, ifølge Baumann. 
Durkheims teori knytter seg til en abstrahert idé om samfunn og ikke til den empiriske realitet, hvor han 
selv beskriver «andres» deltakelse i stammeritualer (Durkheim 1971:294, Baumann 2000:114-115) 
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gjenkjennelig. Ritualets suksess ligger i at det er overbevisende for deltakerne, konkluderer 

antropologen Barbara G. Myerhoff. Men det behøver ikke være mer overbevisende enn at det 

faktisk fungerer i forhold til intensjonen. En rituell iscenesettelse er en suksess så lenge den 

ikke slår feil (Myerhoff 1977:222-223). Myerhoff refererer til sosiologen og antropologen 

Erving Goffmans (1956) observasjon av at mennesker som deler en sosial scene har et 

underliggende ønske om å holde fasaden og forsikre hverandre om at alt er som det skal være. 

Høflighet er en dyd, i særdeleshet i forhold til ritualer (ibid). I hvilken grad kommer dette til 

uttrykk i bursdagsselskapet, som må sies å være en felles rituell arena i relasjon til 

skoleklassen? Det er en interessant tanke å forfølge også i forhold til å lete etter 

smertegrensen for modifikasjon, nyskapning og eliminasjon av rituelle elementer i 

fødselsdagsfeiringen.  

 

Gebauer og Wulf mener at man kun kan forstå hvert enkelt scenisk element, det enkelte 

symbol og den enkelte gestus ut fra helhetsarrangementet (Gebauer og Wulf 2001:164). Ett 

eksempel er gaven, som inngår i mange ritualer, men hvis betydning er relatert til 

sammenhengen hvor den overrekkes eller utveksles. Ritualer utgjør betydningsstrukturer 

(Gebauer og Wulf 2001:164). Rituelle elementer inngår i ulike betydningsstrukturer. De er 

situasjonelle og kontekstuelle både i tid og rom. Ritualet overlever gjennom praksis, og det er 

i samtiden vi må søke de prosesser som fortsatt gir ritualet liv, påpeker Frykman (1979:61). 

Selv brudd på det vante sceniske arrangement eller modifikasjon av det forhindrer som regel 

ikke et rituals virkning og betydning (Gebauer og Wulf 2001:147 og 161). 

 

Ritualer kan praktiseres delvis gjennom ulike tilpasningsformer, hevder Baumann, i det han 

omtaler som «modes of participation» (Baumann 2000:110). Baumanns innspill åpner for å se 

ritualers potensial som kulturovergripende og kulturendrende for deltakerne, istedenfor 

kulturspesifikke og kulturunderbyggende. Hvilke potensialer har fødselsdagsselskapet i 

flerkulturelle skoleklasser? Skapes det rom for kulturmøter og ulike tilpasninger til praksis? 

Baumanns innspill åpner videre for å løse ritualet opp i sine enkelte faktorer og se disse 

faktorenes betydning i ulike tilpasningsformer av praksis. Må fødselsdagsselskapet følge den 

vante sekvensen? Ritualer må ikke i Ibsens ånd gjøres fullt og helt, men kan tilpasses 

stykkevis og delt. Ritualer kan som tidligere nevnt tolkes forskjellig av ulike grupper. 
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Istedenfor å forvente en sirkulær forbindelse mellom ritual og praksis kan deltakelsen 

differensieres gjennom ulike deltilpasninger (ibid). I analysen av fødselsdagsselskapet som en 

rituell møteplass i skjæringspunktet mellom hjemmet og skoleklassen, er Baumanns 

tilnærming en god ledetråd for å forstå ulike praksiser i flerkulturelle klasser. Den inspirerer 

også til en årvåkenhet for at en tilsynelatende enhetlig praksis for selskapet kan romme en 

rekke variasjoner. 

 

Den rituelle tid er ikke avgrenset til den konkrete gjennomføringsfasen. I sin undersøkelse om 

17. mai-feiringen i Norge peker etnologen Barbro Blehr på at det ikke er nok bare å granske 

feiringens høydepunkt, ritualets utkanter må også iakttas. Med det mener hun det som er 

relatert til feiringen uten å være en direkte del av den (Blehr 2000:20). Iscenesettelsen av 

ritualet krever planlegging og forberedelser som innebærer mer eller mindre bevisste valg og 

avgjørelser. Ritualets effekt på deltakerne og omverdenen ligger både i forkant og etterkant av 

selve begivenheten såvel som i selve feiringen.  

 

Ritualets effekt 

Ritualer er ikke bare uttrykk for abstrakte ideer. De gjør ting. De har en effekt på omgivelsene 

(de Coppet 2000:4). Hvordan påvirkes aktørene av fødselsdagsselskapet? Hva «gjør det» med 

dem? Religionshistorikeren Catherine Bell påpeker at til tross for et mangfold av ulike 

perspektiver på ritualer synes det å være en overraskende enstemmighet i at de skaper 

opposisjonelle par hvor sosiale og kulturelle krefter forenes: tro og adferd, tradisjon og 

endring, orden og kaos, individ og gruppe, subjektivitet og objektivitet, natur og kultur, idé og 

realitet (Bell 1992:16). Bell har utvilsomt et poeng her, og listen kunne vært mye lenger. 

Disse motsetningene ligger i ritualers natur og gjør dem dynamiske, effektfulle, utfordrende 

og fascinerende. Det er et samspill mellom orden og spontanitet, mellom struktur og 

forandring (Baumann 2000:113, Gebauer og Wulf 2001:140). Den rituelle effekt omhandler 

derfor langt flere tolkninger enn ritualets umiddelbare hensikt, som det å feire at man fyller år. 

Ritualer er sosiale handlinger som ikke er avsluttet en gang for alle. Hvilke erfaringer tar 

fødselsdagsdeltakerne med seg i minnet, og hvordan påvirker dette forventningene til neste 

selskap? 
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Ritualer er bærere av samfunnets erindring, hevder antropologen Paul Connerton (1989). De 

frembringer sosial og kulturell kontinuitet og står mellom erindring og projeksjon (Gebauer 

og Wulf 2001:151). Ritualer er slik latente muligheter som bidrar til den sosiale orden og 

strukturerer sosial adferd innenfor større eller mindre grupper, som direkte eller indirekte 

berøres av ritualet. Det finnes en mal for hvordan tingene skal gjøres. Men bare til en viss 

grad, fordi ritualer også kan ha en antistrukturerende effekt når de omsettes i handling (Turner 

[1969]1997). Det er viktig å erkjenne at ritualer er både reformerende og konsoliderende, 

påpeker Baumann (2000:113). Det er likeledes viktig for meg å ha en analytisk vidvinkel som 

kan favne variasjonene av opposisjonelle effekter som fødselsdagsselskaper for barn kan ha 

på de involverte. Fødselsdagsselskapet kan være en begivenhet både på godt og vondt. 

 

Rituelle handlinger adskiller seg fra hverdagshandlinger og appellerer ofte til menneskenes 

lekenhet. Fester er ritualisert lek, påpeker Gebauer og Wulf (2001:150 og 160). I 

Celebrations: studies in Festivity and Ritual omtaler Turner festlige anledninger som «high 

tides» eller «peak experiences». Mennesker har behov for å sette av tid til slike høydepunkter 

(Turner 1982b:11ff). Fødselsdagsselskapet har en klart ludisk karakter og skal være en «peak 

experience» gjennom barndommen. Festen skal innebære opplevelser som står i kontrast til 

hverdagen eller opplevelser som i og for seg er hverdagslige, men som i festens sammenheng 

er utvidet og forstørret i forhold til hvordan de er til hverdags, hevder folkloristen Ann Helene 

Bolstad Skjelbred (2005:18). Måltidet er et eksempel. Festen skaper et sosialt rom der de 

sentrale momentene er forskjellige former for dyrking av det sanselige (ibid).  

 

Opplevelsen av å være i ritualet, være i den rituelle tid skaper en annerledes-situasjon, en 

mulighet til å glemme hverdagen. Gebauer og Wulf viser til begrepet «flow» utformet av 

psykologen Mihaly Csikszentmihaly (1985), som en beskrivelse av nærværet og intensiteten i 

felles rituelle opplevelser. Det at man ligner hverandre i en felles utøvelse av ritualet gir en 

god følelse. Men denne likheten kan også bli til en beskyttelseslikhet og dermed gjenspeile en 

tilpasningstvang for individet, snarere enn et uttrykk for positivt samvær (Gebauer og Wulf 

2001:163). Gebauer og Wulf peker her på et helt vesentlig område i studiet av ritualer, nemlig 

forholdet mellom den intensjonelle effekt og den reelle effekt ritualet har på deltakerne og i 

utvidet forstand, på omgivelsene. Jeg vil legge fokus på de handlendes opplevelse av 
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fødselsdagsselskapet for å gripe nyansene i ritualets effekt uten å tape av syne at de som av 

ulike årsaker ekskluderes eller velger ikke å delta, også berøres av ritualet og dermed har et 

forhold til det. 

 

Ritual og handling 

Ritualer skal utfordre mennesker til å gi seg i kast med dem, medvirke i dem og utforme dem 

(Gebauer og Wulf 2001:151). Utsagnet rommer flere aspekter ved ritual og handling. Jeg har 

valgt ut fire aspekter som relevante innganger til min analyse.  

Ritualer er latente fenomener for handling. Utsagnet forutsetter at ritualer eksisterer som 

sosiale fenomener og således er springbrett for sosial samhandling.  

Ritualer utfordrer til handling. Utsagnet postulerer at en egenskap ved ritualer er å mane til 

handling. Det vil si at et gitt ritual under bestemte omstendigheter og i bestemte situasjoner, 

kan forventes å bli gjennomført. 

Rituell handling forutsetter innsikt. Utsagnet peker på at gjennomføringen av ritualer krever 

en viss innsikt for å kunne «gi seg i kast med dem». Denne innsikten har også en sosial 

dimensjon, fordi det dreier seg om å kunne handle sammen med andre. 

Rituell handling utfordrer til endringer i ritualet. Utsagnet viser til hvordan selve handlingen 

påvirker ritualets utforming. Ritualer er derfor ikke å oppfatte som statiske.  

 

Før jeg diskuterer disse fire aspektene nærmere, ser jeg i det følgende på forholdet mellom 

handling og hva som styrer handling. «Acts involve an agent performing an action at some 

particular place and time,» sier filosofen John Perry (2001:152-153). Det dreier seg ikke bare 

om hva de i rituell sammenheng foretar seg, men også om hva de i kognitiv forstand handler 

ut fra. Ritualet kan vanskelig gjennomføres uten at aktørene besitter et minimum av innsikt i 

ritualets form og innhold. Rituell handling er således koblet til kunnskap. Durkheim hevdet at 

rituelle handlinger peker tilbake på det de representerer, det sosiale utspringet. Men han sa 

også at ritualer bekrefter og genererer kollektiv tro og kollektive idealer. Det er en interaksjon 

mellom mentale representasjoner og adferd (Durkheim [1915]1995). Hvordan tanker og ideer 

forholder seg til handling er et substansielt filosofisk spørsmål og et sentralt 

omdreiningspunkt i den samfunnsfaglige forskningsdiskursen (Weber [1920]1990, Bourdieu 

1990).  
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Sosiologene Peter Berger og Thomas Luckman diskuterer kunnskap som styrer handling i 

hverdagslivet. De orienterer seg mot empirien, hvor aktørenes subjektive helhetsforståelser av 

«virkeligheten» som omgir dem og som de er en del av, danner utgangspunktet for studien 

(Berger og Luckman 1991:33). Mitt prosjekt er en empirisk studie hvor aktørenes subjektive 

fortellinger om hvordan de oppfatter, opplever og handler i relasjon til fødselsdagsselskapet, 

er gjenstand for tolkning. Et kjernepunkt i analysen dreier seg om hvordan ritualet utfordrer 

aktørene til handling og hvordan ritualet gjennom disse situasjonene også utfordres i forhold 

til form og innhold. Det er hele tiden en vekselvirkning mellom selve handlingen og 

grunnlaget for handlingen.  

 

Det er derfor relevant å se på kunnskap som incitament for rituell handling, og selve den 

rituelle handlingen som uttrykk for kunnskap. Filosofen Keith Lehrer sier at alle er enige om 

at kunnskap er viktig, men der slutter også enigheten. Det er uenighet om hva kunnskap er, 

hvordan den oppnås, og om det i det hele tatt er noe som kan oppnås (Lehrer 1995:1). 

Spørsmål om forståelsen av kunnskap i seg selv faller utenfor rammen for denne 

avhandlingen. Jeg har latt meg inspirere av antropologen Fredrik Barths tilnærming til 

kunnskap i artikkelen «An Anthropology of Knowledge» (Barth 2002:1-17), som i vesentlig 

grad bygger på hans tidligere ritualstudier:  

 I wish to focus on the problem of knowledge – what a person employs to interpret and act on the 
world. Under this caption I wish to include feelings (attitudes) as well as information, embodied 
skills as well as verbal taxonomies and concepts: all the ways of understanding that we use to 
make up our experienced, grasped reality  (Barth 2002:1).  

 

Ifølge Barth er handling realisert kunnskap. Det er i den nære analysen av handling – «action» 

– at vi ser de underliggende sammenhengene mellom handling og kunnskap. Barth mener at 

kunnskapskomponenten i mennesket kan skilles fra våre relasjoner og gruppetilhørighet, 

samtidig som han poengterer at sosial omgang også er basert på kunnskap. Det er en 

vekselvirkning. Gjennom handling påvirker kunnskap den sosiale organisasjonen, den sosiale 

organisasjonen påvirker kunnskap, som igjen påvirker handling. Dette åpner for 

undersøkelser som retter seg mot fordelingen av kunnskap og prosessene som påvirker denne 

fordelingen i forhold til hvert enkelt menneske. Han vektlegger aktøren for å fange de 

endringene som skjer og dermed unngå forutinntatte oppfatninger av hva som er felles 

praksis. Barth er kritisk til den antropologiske kulturanalysen, hvor det som er en antatt felles 
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kultur ofte legger premissene for undersøkelsen og således begrenser analysen. Han siterer 

antropologen Clifford Geertz (1983:4) som hevder at: «… the shapes of knowledge are 

always ineluctably local, indivisible from their instruments and their encasements.» Men det 

er ikke nødvendigvis slik at kunnskap er uløselig knyttet til en bestemt kulturell «kasse». Det 

er det analytiske perspektivet Barth flytter fra kultur til kunnskap. Hans prosjekt er å frigjøre 

tanken fra den innsnevringen som oppfatningen om fastlagte sosiale strukturer kan innebære.  

 

Hastrup diskuterer kultur som analytisk begrep og peker nettopp på hvordan vi rammer inn en 

kultur gjennom forskjeller som finnes mellom den og andre kulturer (Hastrup 1988:126, se 

også Boon 1982). Innledningsvis i avhandlingen siterer jeg inspektøren som mener at «det er 

en rar kultur rundt» fødselsdagsselskapet for barn. Med det mener hun antakelig å si at den 

kulturelle rammen rundt dette ritualet er spesiell og dermed forskjellig fra kulturer rundt andre 

sosiale begivenheter. Hun snakker med andre ord om en bursdagskultur, men det er faktisk 

ikke slik at dette er en enhetlig kultur med samme innhold og betydning for alle impliserte, 

slik Baumann understreker (Baumann 2000:109). Kultur er et usedvanlig innfløkt begrep, 

men vanskelig å greie seg uten. Uenigheten om definisjonen av kultur, vitner om at det er et 

levende begrep, påpeker Hans Hauge og Henrik Horstbøll (1988:7). Jeg har valgt å forholde 

meg til Hastrups definisjon av kultur som den rammen innenfor hvilken det skapes, 

gjenskapes og transformeres betydning, men den er også den praksis, som hele tiden setter 

betydningen på spill (Hastrup 1988:129). En kultur er ut fra dette ikke statisk, den vil hele 

tiden være i endring. Det vil si at aktørene handler ut fra ulike betydningsrammer, og at 

handlingen igjen påvirker disse betydningsrammene. Hvert enkelt individ kan forholde seg til 

flere slike betydnings- eller meningsrammer som kan omfatte ulike grupperinger av 

mennesker i ulike situasjonelle kontekster. Skoleklassen er én kulturell ramme, det samme er 

familie, landbakgrunn, tro, kjønn, alder og vennskap for å nevne noen sentrale variabler for 

denne avhandlingen.  

 

Disse ulike kulturelle rammene er ikke adskilte, men griper inn i hverandre. 

Fødselsdagsselskapet som kulturelt fenomen fremkaller en rekke kulturelle meningsrammer 

for aktørene. Fødselsdagsselskapet oppfattes som allment, men praktiseres i en variasjon av 

sosio-kulturelle kontekster. Det er lett å falle for fristelsen til å forstå praksis ensidig ut fra 
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slike sosio-kulturelle premisser. Barths tilnærming er en påminnelse om å rive ned gjerdene 

og ta utgangspunkt i hvert enkelt individ for å se forbi deres umiddelbare gruppetilhørighet. 

Dette betyr selvsagt ikke at gruppetilhørigheten er uten betydning. Til tross for at Barth 

vektlegger aktøren, er det hans uttalte mål å identifisere de prosessene som genererer felles 

kunnskap. Han henviser til filosofen Bertrand Russell som sier at det en person vet er 

avhengig av denne personens personlige erfaring og delaktighet i andres erfaring, som tilføres 

gjennom en rekke kommunikasjonskanaler (Russel 1948:9, Barth 2002:1).  

 

Forholdet mellom individuell og kollektiv kunnskap er et komplekst og omdiskutert tema. 

Antropolog og vitenskapsteoretiker Harald Grimen påpeker at: «… for å kunne beskrive 

enkeltindividers adferd på bestemte måter (som det og det), må vi henvise til sosiale 

fenomener eller institusjoner. (…) Slike fenomener gir individenes handlinger identitet og 

mening» (Grimen 2001:237). Det er fødselsdagsselskapet for barn som er utgangspunktet for 

studiet av individuelle og kollektive handlemåter i denne analysen. Det er dette fenomenet 

som gir handlingene mening og som aktørene relaterer sine fortellinger til. 

Vitenskapsteoretikeren J.W.N. Watkins (1986:89) sier, ifølge Grimen, at veien til forståelse 

av sosiale fenomener går via konkrete enkeltindividers egenskaper og handlingssituasjoner, 

fordi disse er lettere tilgjengelige enn de sosiale fenomenene i seg selv (Grimen 2001:231). På 

den annen side dreier det seg om relasjoner mellom enkeltindivider som inngår i en 

samhandlingssituasjon som viser tilbake til kollektive føringer for handling. Grimen påpeker 

at det nå har vokst frem en enighet om at den skarpe motsetningen i forholdet mellom 

individualismen og kollektivismen er ufruktbar, og at de moderate versjonene av hver 

posisjon ligger nokså nær hverandre (Grimen 2001:240). Forholdet mellom fenomen, den 

enkelte aktør og det relaterte fellesskapet skal her studeres ut fra den produksjon og 

reproduksjon av rituell kunnskap som kommer til uttrykk i handlinger relatert til fenomenet: 

fødselsdagsselskapet.  

 

Ritualer er latente fenomener 

Mennesker kan kjenne til ritualer som de av ulike årsaker aldri tar del i fordi de praktiseres 

utenfor deres sosiale og kulturelle sfære eller fordi de tar avstand fra dem eller stenges ute fra 

dem. De kan ha innsikt i ritualer gjennom egen og/eller andres erfaring. Og de kan være 
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nybegynnere som innvies i rituelle hemmeligheter. Ritualet kan være så tilvant at det inngår 

som en del av deres virkelighet. Berger og Luckmann påpeker at bestemte opphopninger av 

kunnskap og virkelighetsforståelser hører til spesifikke sosiale kontekster: «What is «real» to 

a Tibetan monk may not be «real» to an American businessman» (Berger og Luckmann 

1991:15).  

 

Slike sosiale kontekster behøver ikke å være adskilte i tid og rom. De kan eksistere side om 

side og berøre hverandre. Ens personlige meningsstruktur krysser andres meningsstrukturer 

på mange punkter, ifølge Berger og Luckmann. Dette gjelder også for de ulike elevene i en 

skoleklasse. Vi lever i en intersubjektiv verden, en verden som vi deler med andre (Berger og 

Luckmann 1991:60 og 37). Vi lever ikke i et vakuum. Oppfatningen av ett og samme 

fenomen kan romme store variasjoner på et subjektivt aktørnivå samtidig som fenomenet kan 

inngå i et felles kunnskapskorpus. De fleste mennesker, sier Berger og Luckmann, teoretiserer 

ikke over ideer og konstruksjoner av «Weltanschauungen».39 Men alle tar på en eller annen 

måte del i et gitt samfunns kunnskap (Berger og Luckmann 1991:27).  

 

Det er således ulike nivåer av subjektive og felles forståelser av sosiale fenomener, som for 

eksempel et allment ritual som fødselsdagsselskapet. Ofte kan det som oppleves som en felles 

forståelse beskrives som tradisjon og forklares som tradisjon. Hvordan og hvorfor fenomenet 

er etablert som tradisjon er ikke nødvendigvis gjenstand for refleksjon. Barth påpeker nettopp 

hvordan kognitive skjema er virksomme innenfor hvert enkelt menneske samtidig som de i 

stor grad er felles for en større eller mindre gruppe. Mye av vår kunnskap er derfor verken 

privat eller individuell. Den er konvensjonelt formet og konstruert innenfor de 

kunnskapstradisjoner som påvirker oss (Barth 2002:2). Fødselsdagsselskapet for barn er på 

samme tid en individuell opplevelse og et kollektivt fenomen. Det er derfor vesentlig i 

analysen å skille mellom de individuelle og de kollektivt kontekstuelle forståelsene av 

ritualet, samtidig som disse må ses i sammenheng. 

 

                                                 
39  Weltanschauung er et filosofisk begrep for verdensanskuelse. «A general view of the universe and 

man’s place in it which affects one’s conduct», ifølge The Oxford Companion to Philosophy (1995). 
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Ritualer utfordrer til handling 

Et ritual er bare latent for mennesker som i større eller mindre grad berøres av det. Det vil si 

for mennesker som befinner seg i sosiale situasjoner hvor ritualet innebærer en oppfordring til 

en eller annen form for deltakelse og handling. En rekke ritualer, for eksempel de som utøves 

i offentlighet, kan innebære en mer tilfeldig og passiv deltakelse for personer som blir 

tilskuere til begivenheten uten at dette nødvendigvis er planlagt på forhånd. Denne formen for 

rituell medvirkning inngår ikke i denne studien, som fokuserer på en sosial ramme, 

skoleklassen, hvor ritualet faktisk er et latent springbrett for handling. Spørsmålet vil da være 

hva som motiverer de potensielle deltakernes valg i forhold til å ta eller eventuelt ikke ta 

utfordringen til rituell handling? Det vil si hvorvidt en potensiell aktør velger å arrangere eller 

delta i et fødselsdagsselskap eller ei. 

 

Motivet bak handling kan for eksempel knyttes til rasjonalitet. Grimen viser til sosiologen 

Max Weber som introduserte begrepene formålsrasjonalitet og verdirasjonalitet. Et skille 

mellom disse, hevder Grimen, kan være at bevissthetsområdet til en aktør som handler 

formålsrasjonelt og en aktør som handler verdirasjonelt, er forskjellige (Grimen 2001:185). 

Ifølge Grimen er bevissthetsområdet til en som handler verdirasjonelt smalere, og aktøren vil 

ikke være opptatt av handlingens konsekvenser på samme måte som en som handler 

formålsrasjonelt (ibid). Et familierelatert ritual som fødselsdagsselskapet må studeres ut fra et 

verdiorientert perspektiv, fordi et slikt ritual griper tak i verdiladete forestillinger for 

eksempel i forhold til familie, barndom, vennskap og tradisjon. Hvis det er et formål knyttet 

til handlingen, går det nettopp i retning av å opprettholde og underbygge verdien i de sosiale 

relasjonene og verdien av kontinuitet. 

 

Grimen påpeker hvordan handlingen i seg selv kan representere en verdi (ibid). På den annen 

side kan handlingen rokke ved og utfordre grunnleggende verdier. Hvordan vi velger å 

anvende den kunnskapen vi har opparbeidet er avhengig av i hvilken grad den er forenlig med 

de kriterier for gyldighet, «criteria of validity», som vi bekjenner oss til, hevder Barth 

(2002:10). Med andre ord strukturerer kriterier for gyldighet hva som kan omsettes i handling, 

og følgelig hva som oppfattes som rett og galt. Slike kriterier for gyldighet kan være bevisst 

artikulerte som underlag for å handle eller ikke handle ut fra rent personlige eller mer 
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universelle kriterier. Fødselsdagsselskapet er en begivenhet som kan rokke ved eller 

underbygge aktørenes gyldighetskriterier i større eller mindre grad. Begrepet gir derfor en 

viktig innfallsvinkel for forståelsen av handlingsvalg i min analyse.  

 

Men bildet kan være mer komplekst i den forstand at det finnes ytterligere strukturerende 

mekanismer som den eller de handlende ikke er seg helt bevisst. I hvilken grad Barth tar slike 

nedfelte kriterier med i betraktningen om gyldighet er ikke helt klart. Men for meg synes det 

som om det han kaller «validity» er styrende for hvorvidt handlingen kan gjennomføres og for 

hvordan den gjennomføres: «Threshholds of consciousness/unconsciousness is present when 

it affects the design and interpretation of my actions and irrelevant unless it does» (Barth 

2002:17). 

 

I forlengelsen av dette er det nærliggende å introdusere sosiologen Pierre Bourdieus 

habitusbegrep som et nyttig analyseverktøy. Ifølge sosisologen Loïc J.D. Wacquant er habitus 

formet av et sett historiske relasjoner som er internalisert i individene i form av mentale og 

kroppslige skjemaer for vurdering og handling (Waquant 1993:34). Bourdieu omtaler habitus 

som «deep-rooted schemes» (Bourdieu 1990:6). Han søker å gripe intensjonaliteten uten 

intensjon, men nekter å etablere noen skarp skillelinje mellom det bevisste og det ubevisste 

(Waquant 1993:37). Historikeren Knut Kjeldstadli mener at en rimelig forståelse av begrepet 

er «at habitus strekker seg fra en dypere preging som bare er delvis bearbeidingsbar, til deler 

av bevisstheten som klart lar seg bearbeide over til bevisste forestillinger» (Kjeldstadli 

1996:7). Jeg opplever en slik tolkning av begrepet som fruktbar og praktisk anvendelig for å 

gripe de mer eller mindre underliggende føringene for handling/ikke handling i relasjon til 

fødselsdagsselskapet. Det gjelder å lytte til den «mumlende» habitus, for å låne et uttrykk fra 

Kjeldstadli. Vi er hverken helt fritt velgende eller helt forutbestemte i våre handlinger og 

således heller ikke helt rasjonelt velgende. Det er derfor viktig i analysen av 

fødselsdagsselskapet å relatere responsen på den rituelle oppfordringen både til de artikulerte 

og de mer skjulte motivene for handlingsvalg, slik disse kommer til uttrykk i informantenes 

fortellinger både hva gjelder de overordnete ideologiske plan og de mer individuelle, 

personlige erfaringsplan.  
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Rituell handling forutsetter innsikt 

Rundt ritualer ligger en forestilling om hva som hører ritualet til, hva som oppfattes som det 

riktige å gjøre i den sosiale situasjonen hvor ritualet utspiller seg. Spørsmålet er da hva denne 

rituelle innsikt består i og hvordan den erverves. Som tidligere påpekt går det et skille mellom 

det å arrangere og tilrettelegge for ritualets gjennomføring, og det å tre inn som deltaker i 

selve realiseringen av ritualet. Arrangøren(e) behøver ikke å være deltaker(e). Det gjelder i 

særlig grad profesjonelle arrangører, men også for foreldre som arrangerer et 

fødselsdagsselskap for barnet, for så å befinne seg passivt i bakgrunnen under selve festen. 

Omvendt kan det være deltakere som aldri er arrangører. Hvordan de behersker de ulike 

rollene og hvordan de forventes å beherske dem knyttes opp mot oppfatninger om hvordan 

det «pleier å være». Hvordan det «pleier å være» gir et signal om likhet, påpeker Gebauer og 

Wulf (2001:14-15). Tilsynelatende følges den samme prosedyren om og om igjen. Men denne 

likheten er ikke reell.  

 

Snarere ligger likheten i variasjonen, nemlig i det gjenkjennelige i handlinger som ligner 

hverandre (ibid). Gebauer og Wulf henviser til filosofen Ludwig Wittgenstein som i sine 

Filosofiske undersøkelser 1960 (§66) oppfordrer til å se etter likheter i stedet for å ta 

utgangspunkt i at det må være likheter i relasjon til bestemte prosesser. Ved hjelp av våre 

praktisksanselige ferdigheter er vi i stand til å erkjenne «et kompliceret net af ligheder, som 

overlapper og krydser hinanden» (ibid). Vi gjenkjenner situasjoner fordi vi har opplevd dem 

før, vi har erfart dem. Rituell kunnskap erverves ved rituell handling, hevder Gebauer og 

Wulf (2001:165-166). Dette innebærer at graden av rituell kunnskap er relatert til rituell 

handling. Det er selvfølgelig mulig å lese seg til eller bli instruert i et rituals form og innhold, 

men dette kan ikke gi den samme innsikten som rituell deltakelse. Et viktig perspektiv i min 

analyse av fødselsdagsselskapet vil derfor være å se etter aktørenes ulike reservoirer av 

erfaringsbasert rituell kompetanse, for å forstå deres handlingsvalg og hva de vektlegger 

gjennom disse handlingene. Ifølge Barth, er det nettopp i handlingen at vi kan komme til 

empiriske manifestasjoner av kunnskap i vid forstand (Barth 2002:16).  

 

Rituell handling bygger på en forutliggende handling eller hendelsesforløp ut fra tallrike 

forbilder og modeller som utspiller seg i et historisk-kulturelt rom (Gebauer og Wulf 



 113 

2001:160). Det betyr ikke at dette historisk-kulturelle rommet er det samme for alle som 

deltar i ritualet, som tidligere påpekt med referanse til Baumann (2000) og Berger og 

Luckman (1991). Men dette historisk-kulturelle rommet spiller en rolle for individers adferd. 

Til tross for våre subjektive vurderinger har andre formet oss og vi orienterer oss etter dem 

gjennom oppdragelse, oppvekst og medvirkning i ulike sosiale sammenhenger, hevder 

Gebauer og Wulf (2001:8). Dette leder til selvpålagte begrensninger i vår adferd og en 

tilbakeholdenhet i handling, som vi ofte har vanskelig for å sette ord på og forklare (ibid). 

 

Ifølge Gebauer og Wulf ligger denne tenkningen nært opp til Bourdieus (1990) habitusbegrep 

og oppfatning om den «praktiske sans» som leder mennesker i deres daglige handlinger 

(Gebauer og Wulf 2001:9 og 13). Mange av disse handlingene oppleves som «naturlige»; noe 

det ikke stilles spørsmål ved. Jo mer kjent ritualet er, jo mer selvfølgelig inngår det i vårt 

handlingsrepertoar (Gebauer og Wulf 2001:167). Det er enklere å forklare hva man 

distanserer seg fra, fordi det rokker ved grunnleggende verdier eller tabuer. Et viktig analytisk 

perspektiv for meg vil derfor være å se etter hvilke rituelle elementer som åpner for handling 

og dermed rituell erfaring, og hvilke som stenger for handling og dermed begrenser rituell 

erfaring for hver enkelt aktør. Dette vil gi innsikt i aktørenes ulike forutsetninger for handling 

i relasjon til fødselsdagsselskapet. 

 

Rituell erfaring varierer og følgelig også den rituelle kompetanse. Kunnskap om ritualet ligger 

på ulike nivåer. Aktørene stiller ikke likt til start. I denne forbindelse kan det være interessant 

å trekke frem den ferdighetsmodellen, «the skill model», som brødrene Hubert og Stuart 

Dreyfus har utarbeidet (Dreyfus og Dreyfus 1999 og 2003:1-8). Hubert Dreyfus er filosof og 

Stuart Dreyfus er matematiker ved University of California, Berkeley. De befatter seg med 

spørsmål om hva det vil si å kunne noe, og om det finnes en fellesnevner for kunnskap på 

ulike områder. De argumenterer med at jo flinkere vi blir i en ferdighet jo færre regler følger 

vi. Og jo mer vi forstår av det vi kan, jo mindre er vi i stand til å forklare med ord det vi gjør. 

Dette er interessante innganger også i forhold til rituell ferdighet. Hvis aktøren er usikker og 

har liten innsikt i ritualets gang, vil han eller hun være mer bevisst på hvordan de skal oppføre 

seg for å følge de gjeldende regler enn om de behersker disse gjennom lang erfaring. 
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Dreyfus og Dreyfus introduserer ulike stadier for tilegning av ferdighet, og mener at hvert 

stadium har ulike karakteristika for hvordan aktøren forholder seg til omverdenen fra å være 

novise til å bli ekspert (Dreyfus og Dreyfus 1999 og 2003:1). Gjennom en periode som 

lærling vil aktørene opparbeide stadig bedre innsikt i aspekter og trekk ved 

handlingssituasjonen og etter hvert bli i stand til å skille mellom det viktige i situasjonen og 

det som kan overses. De kommer til et punkt hvor intuitiv handling erstatter overveiet 

handling, som er karakteristisk for ekspertise, påpeker Dreyfus og Dreyfus med referanse til 

filosofen Maurice Merleau-Ponty: «… in everyday, absorbed, skillful coping, acting is 

experienced as a steady flow of activity in response to one’s sense of the situation» (Merleau-

Ponty 1962:153). 

 

Det er ikke min hensikt å prøve ut Dreyfus og Dreyfus’ modell på mitt materiale, men det er 

aktuelt å rette søkelyset på rituell kompetanse ut fra ulike nivåer av innsikt for å forstå den 

enkelte aktørs strategier for handling og opplevelse av handling i den sosiale situasjonen 

fødselsdagsselskapet inngår i. Hva er for eksempel forholdet mellom barns og foreldres 

kompetanse på området? Dreyfus og Dreyfus’ modell er utarbeidet med tanke på hva som 

generelt er nødvendig i en læresituasjon for å tilegne seg ferdigheter. Ofte er den sosiale 

konteksten irrelevant, hevder de, men de understreker også at det å delta i bestemte sosiale 

praksiser er nødvendig for å opparbeide seg ferdigheter som er essensielle for å beherske 

sosiale roller knyttet til disse praksiser (Dreyfus og Dreyfus 2003:7). Likeledes påpeker 

Gebauer og Wulf at gjentagelse er et medium for innøving av den praktiske og rituelle viten 

som er påkrevet for produksjon av og overføring av ritualer (Gebauer og Wulf 2001:152 og 

169).  

 

Barths strategi er å søke etter indikasjoner på endring i handlingen hvor rituell kunnskap 

reproduseres og overføres:  

My strategy is precisely to capture that present knowledge in its distributed modality, to see the 
traditions of knowledge in their moment of manifestation as they are deployed and identify 
reproductive consequences and marginal changes which the deployment produces  (Barth 2002:4 
og 17). 
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Rituell handling utfordrer til endring 

Ritualer gjenskapes gjennom handling, men enhver handling vil skille seg fra en annen 

handling om enn bare marginalt. Handlinger er ikke helt identiske, og ritualer modifiseres 

hele tiden som en følge av praksis (Gebauer og Wulf 2001:14). Handling utfordrer slik 

ritualets form og innhold. Ritualer utføres hele tiden i en «her og nå» kontekst, hevder 

Gebauer og Wulf, samtidig som de handlende bringes inn i tradisjonen og kontinuiteten 

gjennom ritualene (Gebauer og Wulf 2001:169). De handlende vil ha ulike tilnærminger til 

ritualets betydning som medium for det forgangne og følgelig ha ulike toleransegrenser for 

endringer i ritualet. For denne studien vil det derfor være en vesentlig analytisk inngang å 

sette fokus på de ulike aktørenes beskrivelse av hvordan den rituelle handlingen forholder seg 

til forventningen om fødselsdagsselskapet, som de handler ut fra. Det vil si hva som for dem 

skal konstitueres i den rituelle handlingen, og hva som i denne handlingssituasjonen er åpent 

for forandring, men også for hva som umerkelig endrer seg. 

 

Analysestrategiene som ligger til grunn for denne avhandlingen er særlig inspirert av 

Baumann, Barth, Hastrup og Gebauer og Wulf. Felles for deres tilnærming er en oppfordring 

til åpenhet i analysen. Det vil si at jeg i tolkningen av fortellingene om fødselsdagsselskapet 

søker etter både variasjon og sammenfall. Dette gjelder både i forhold til individuelle 

forståelser av og kollektive føringer for den rituelle praksis samt forholdet mellom disse 

dimensjonene.  
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Kapittel 5: Et obligatorisk ritual? 
 

Har du noen gang vurdert ikke å lage bursdagsselskap for 
barna dine, selv om de ønsket det? 

Er du gæer’n! (MG 31) 
 

I samme øyeblikk som mennesker stifter familie trer de inn i en foreldrerolle som innebærer 

et sett av forventninger til hvordan denne rollen skal håndteres (Hjemdahl 1998). I en norsk 

kulturell kontekst peiler autopiloten seg raskt inn på feiringen av barnets fødselsdag. Det førte 

til debatt da VG kunne fortelle at politikeren Lars Sponheim hadde valgt politikken fremfor 

sønnens fødselsdag i ni år på rad (VG 13.02.2002). Det var å unndra seg en forpliktelse. Pleck 

peker også på hvordan fødselsdagsselskapet nå oppfattes som en rettighet for alle barn i USA 

(Pleck 2000:161). Barnas rettighet blir foreldrenes forpliktelse. Pleck hevder videre at: 

«Birthday parties are seen as such an essential part of childhood that the lack of one proves 

parental indifference, if not outright neglect» (Pleck 2000:141). I Norge har det i en 

barnevernsak faktisk vært diskutert hvorvidt fraværet av hjemmebakt kake til barnets 

fødselsdag kan karakteriseres som omsorgssvikt.40  

 

Fødselsdagsselskapet som et rituelt imperativ for foreldre kan være en nærliggende 

beskrivelse. Det vil si at gjennomføringen av ritualet forstås som obligatorisk for dem. Det er 

uunngåelig. Men er det slik at ritualet er en obligatorisk del av foreldrerollen og dermed også 

en symbolhandling for godt foreldreskap? Kapittelet belyser foreldrenes ulike tilnærminger til 

det å gjennomføre eller ikke gjennomføre ritualet ut fra den enkeltes erfaringsbakgrunn. 

Variasjonene diskuteres avslutningsvis i forhold til plikt og valg. 

 

Det sitter i margen 

Da jeg kom for å intervjue moren som siteres innledningsvis, ga hun uten omsvøp uttrykk for 

at ritualer som fødselsdagsfeiring og jul og tilsvarende konvensjonelle tradisjoner, var henne 

ganske likegyldige. Hun var mildt overbærende til temaet, og syntes ikke hun hadde noe 

særlig å si om det. «Altså, jeg har aldri vært så opptatt av bursdager» (MG 31). Gjennom 
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intervjuet oppdaget hun at bursdager hadde vært regelmessige begivenheter i hennes 

oppvekst, til tross for at familien kunne karakteriseres som svært ukonvensjonell. Elleve år 

gammel påtok hun seg å arrangere fødselsdagsselskap for en yngre søster, fordi begge 

foreldrene var syke. Bursdag skulle det være. Hun kom også frem til at fødselsdagsfeiringens 

store betydning i familien knyttet seg til morens bestemor som var tysk. «Min mor var veldig 

på det med bursdager.» Skikken har sin opprinnelse i Tyskland (kapittel 2).  

 

Hun ble selv mor i meget ung alder, faren var enda yngre. Begge var punkere. Og ja, selvsagt 

hadde de bursdagsselskaper for barna sine. Det fortsatte hun med også etter at de skilte lag, og 

hun hadde barna alene i noen år inntil hun flyttet til utlandet og barna til faren. Hun følte at 

faren ikke laget «ordentlige bursdager» for barna hjemme i Norge mens hun var borte. Han 

satt på kjøkkenet og lot dem leke for seg selv. Det er ikke nok å bake kake og kjøpe pizza, det 

må arrangeres leker også. Sånn som da hun selv var liten! Hun fortalte om en felles bursdag 

hun hadde arrangert for barna under et besøk hos henne med spennende skattejakt og stort 

langbord med store og små. «En fantastisk dag,» sa hun. Tilbake i Norge lånte hun leiligheten 

til moren og inviterte hele klassen til barnas fødselsdager i samarbeid med faren.  

 

Alt dette hadde hun arkivert langt bak i minneskuffen. Vi var et godt stykke ut i intervjuet før 

vi fant nøkkelen til denne skuffen som viste seg å være særdeles innholdsrik. Hun var selv 

ganske forbauset. På spørsmål fra meg om hun hadde vurdert å la være å ha bursdag for sine 

barn, så hun forskrekket på meg og utbrøt: «Er du gæer’n!»  

 

Selv om hun i utgangspunktet hadde en negativ holdning til begivenheten, viste det seg at hun 

hadde overholdt bursdagskonvensjonene uten å være seg dette særlig bevisst. Hun var 

likegyldig til sin egen fødselsdag, men ikke til barnas. Barnas fødselsdager skulle feires slik 

hun selv var blitt feiret i oppveksten. For å bruke hennes eget uttrykk må foreldre være «gale» 

hvis de ikke gjør det. Dette er et sterkt uttrykk å bruke for en handling som faktisk står i 

opposisjon til hennes negative oppfatning av slike borgerlige ritualer. Disse praktiseres i en 

verden hun ikke anser som sin, men som hun altså likevel trer inn i gjennom handling. I 

                                                                                                                                                         
40  Fortalt i samtale med et tidligere komitemedlem for barnevernsaker i Vestfold. 
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fortellingen om disse handlingene ligger kimen som gjør det mulig å forstå hennes mer eller 

mindre underliggende beveggrunner for å handle som hun gjør.  

 

Når vi internaliserer den bestående samfunnsstrukturen, så svelger vi også dens rituelle 

avtrykk med hud og hår, hevder Frykman (1979:62). Fødselsdagsfeiringen gjennom 

oppveksten kan sette seg i margen, som en habitus. Dette er noe foreldre bærer med seg og 

viderefører overfor egne barn. Fødselsdagsselskapet som fenomen; det at barnas fødselsdag 

feires sammen med andre barn, skjer uten at moren bevisst har vurdert egen handling. Det er 

noe hun gjør, og det kjennes riktig å gjøre det. Det gledet henne å konstatere at hun hadde 

gjort nettopp det riktige og «ikke behøvde å ha dårlig samvittighet som mor» på området 

fødselsdagsselskap. Ritualet demonstrerer dette overfor familien og omverdenen (Gebauer og 

Wulf 2001:160). Hun har levet opp til forventningene.  

 

Wacquant påpeker at en del av svaret på handlingsmønstre har vi fått i Bourdieus 

habitusbegrep. Habitus er en strukturerende mekanisme som virker i det indre av agentene, 

selv om den strengt tatt verken er helt individuell eller alene styrer adferd (Wacquant 

1993:35). Habitus’ «mumlen» (Kjeldstadli 1996:7) blir særlig tydelig i eksempelet ovenfor 

hvor jeg litt spissformulert vil si at habitus overstyrer, eller utfordrer, morens bevisste 

holdning til det hun oppfatter som konvensjonelle ritualer. Det er hennes erfaringsbakgrunn 

og den underliggende oppfatningen av fødselsdagsselskapet som et uttrykk for omsorg, som 

gjør utslaget. Både Barth og Bourdieu peker på hvordan individuelle handlinger knytter seg 

opp mot et sosialt fellesskap i form av repetitive mønstre (Bourdieu 1990, Barth 2002). Noen 

av morens erfaringer er unike og personlige, men erfaringsgrunnlaget rommer også felles og 

mer overordnete oppfatninger om fødselsdagsselskapet i oppveksten. Selskapet orienterer seg 

mot individet, fødselsdagsbarnet, samtidig som det er et kollektivt fenomen. Moren tar også 

del i en felles praksis. Det er denne samlete kunnskapen (Russel 1948:9, Barth 2002:1), som 

danner handlingsgrunnlaget for henne. 

 

Den mest vanlige reaksjonen fra foreldre på spørsmål om hvorfor de arrangerer 

fødselsdagsselskap for barn, er at det har de aldri tenkt over. «Fødselsdagsselskap er noe man 

må gjøre. Det har jeg aldri satt spørsmålstegn ved» (MJ 4). Opplevelsen av at det må gjøres, 
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trer godt frem i fortellingen til et foreldrepar (MFG 29). Samtalen dreide seg om hvorfor de 

gjennomfører dette ritualet. De var innflyttere til Oslo og var de første i vennekretsen som 

fikk barn. Da sønnens ettårsdag nærmet seg gikk det opp for dem at de kjente ingen andre 

barn som kunne inviteres i bursdagen. «Så vi inviterte alle våre venner, og de måtte da sitte på 

gulvet. Vi hadde lavt bord og det var gelétog og klovnekake. Ole satt ved bordenden i en av 

de gamle barnestolene som vi slo ned, så fikk han et brett foran seg med svart plast under det 

hele. Og der var han oppå med krone og egen liten bløtkake.»  

 

For dem var det ikke nok å markere barnets fødselsdag. Markeringen skulle skje i form av en 

barnebursdag. Feiringen med jevnaldrende sto i fokus. Når det ikke fantes barn måtte de 

voksne agere barn. Fødselsdagsselskapet for og med barn er et særskilt ritual som skiller seg 

fra andre former for fødselsdagsmarkering. «Det er jo bursdag,» sier faren. Ritualet er 

selvforklarende. «Vi har jo ingen andre markeringer som gjennomføres sånn.» Ingen hadde 

gjort dem oppmerksom på at dette skulle de gjøre. Moren mener at de var «opplært» til det, 

«for vi fant jo ikke på det av oss sjøl å ha barnebursdag».  

 

I samtalen reflekterte de over hvorfor det var så maktpåliggende for dem å gjennomføre denne 

feiringen. De knyttet dette opp mot egen rituell erfaring i barndommen. «Det lå i den basen vi 

hadde med oss sjøl.» Ritualet er internalisert. Handlingen kom «fra dem selv», men det var 

ikke noe de hadde funnet på «av seg selv». «Bursdag har vært naturlig,» ifølge faren. 

Handlingen fremstår som klart verdiorientert for dem. Begivenheten danner en bro mellom 

foreldrenes og barnets barndommer. Ritualer skaper en opplevelse av sosial og kulturell 

kontinuitet, påpeker Gebauer og Wulf (2001:151). Selskapets store betydning ligger i dets 

selvfølgelighet. Foreldrene har aldri diskutert seg imellom muligheten av å droppe slik 

feiring. De bekrefter at selskapet har vært obligatorisk med uttrykk som «absolutt» og «helt 

klart», men de har ikke reflektert over det. I mange år hadde barn og barndom ikke vært en 

del av deres liv, men de var bærere av rituell viten (Gebauer & Wulf 2001:167) som dukket 

opp til overflaten og manet dem til handling som foreldre. En pakistansk mor (MG 35) 

observerer at barnebursdag, det er en del av den norske væremåten. Det er sånn det er. «Vi vet 

ikke alltid hvorfor vi gjør ting. Sånn er det med mange av våre skikker også,» fastslår hun. 
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Historiene om moren som arrangerte bursdager for barna sine til tross for at hun tok avstand 

fra «konvensjonelle ritualer», og foreldrene som arrangerte barnebursdag med voksne, har det 

til felles at foreldrene har handlet ut fra underliggende forutsetninger, som de ikke har vært 

seg særlig bevisste. Gjennom intervjuet begynte de å tenke over disse forutsetningene. De 

knyttet dem opp mot egen rituell erfaring i barndommen. De handler både ut fra en dypere 

preging, men også ut fra sin mer bevisste erfaringsbase. Denne erfaringen ligger i bunnen for 

reproduksjonen av ritualet for egne barn. Jeg vil, noe spissformulert, si at de handler ut fra sin 

egen bursdagshabitus. 

 

Ritualet kan representere en gjenopplevelse av egen barndom. Moren som laget barneselskap 

for voksne beskriver ettårsdagen som morsom og festlig for de voksne gjestene. Det var lenge 

siden de hadde hatt denne opplevelsen. I denne situasjonen ble gjenopplevelsen ytterligere 

understreket ved at de voksne fikk «være som barn igjen». I rollen som arrrangører av 

barneselskaper er det mange foreldre som gir uttrykk for at de søker å gjenta sin egen 

barndoms fødselsdager for barna. «Jeg har det som et bilde» (MG 8). Når intervjuet utfordrer 

dem til å sette ord på hvorfor de handler som de gjør, forklarer de det med at de ønsker å gi 

sine barn muligheten til å bringe med seg tilsvarende gode minner inn i voksenlivet. Den 

personlige erfaringen og den positive gjentagelsen står i fokus. Igjen kan det konstateres at 

handlingen rundt ritualet er verdiorientert. «Jeg husker jo mine egne bursdager. Det ville være 

fattigslig hvis ingen gjorde noe for barna» (MG 24). 

 

Men det er faktisk ikke slik at alle har positive fødselsdagsopplevelser med seg fra 

barndommen. Mange arrangerer fødselsdag for sine barn til tross for lite gode minner. «Jeg 

likte ikke bursdagsselskaper så godt. Jeg var ikke helt med» (MJ 4). Dette leder til to 

begrunnelser for handling. Den ene er ønsket om å gi egne barn en glede de ikke fikk oppleve 

selv. Den andre er forpliktelsen de føler som foreldre til å gjennomføre handlingen. Den ene 

begrunnelsen utelukker ikke nødvendigvis den andre. Her dreier det seg imidlertid om 

hvordan foreldrene begrunner hvorfor de arrangerer barneselskap. En far (FJ 1) som selv 

mislikte bursdager som liten, ga uttrykk for at han «gruet seg intenst» til ungenes 

barneselskaper. Likevel følte han seg forpliktet til å realisere ritualet. Verdien av ritualet lå 

ikke i egen gjenopplevelse, men i at det skulle være et vellykket selskap for barna. Det kan 
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synes som om de som har spesielt negative minner om barndommens fødselsdagsselskaper, 

har en større grad av refleksjon og bevissthet omkring ritualet både på et personlig og på et 

mer generelt plan. De har kjent det ubehagelige i situasjonen på kroppen, og minnet har festet 

seg. Omvendt gjelder det samme for dem som har spesielt positive minner. 

 

Som intervjuer tar jeg del i informantenes minner både i nær og fjernere fortid. Ofte 

fremkalles disse minnene nettopp gjennom intervjusituasjonen. Dette er spesielt tydelig i 

intervjuet med moren som i utgangspunktet ikke «brydde seg om» ritualet. Andre foreldre 

erklærer i begynnelsen av intervjuet at de ikke har noen minner om barndommens 

fødselsdager i det hele tatt. De har ingenting å fortelle meg. Barndommens 

fødselsdagsselskaper er et tomrom. «Jeg husker ikke bursdager, jeg,» sier far (FJ 16-17). 

«Husker ikke et eneste ett jeg, fra jeg var liten,» sier mor (MJ 16-17). Men faktum er at selv 

om de ikke relaterer feiringen til egne erfaringer, så har de like fullt gjennomført selskaper for 

egne barn. De er helt enige om at «man skal ikke bare hoppe over en bursdag». «Jeg synes det 

er noe man skal gjøre. Vi har ikke gjort det bare av plikt.» I løpet av intervjuet viste det seg 

likevel at det dukket opp minner. Begge hadde feiret fødselsdagene sine og vært gjester i 

andres selskaper. De bar dette med seg uten å ha noe bevisst forhold til å gjenskape sine egne 

opplevelser i barnas fødselsdager. De forklarer sine handlinger med konvensjonen knyttet til 

fødselsdagsfeiring for barn. Konvensjonen innebærer at dette er en obligatorisk handling for 

dem som foreldre. Som Barth påpeker er mye av vår kunnskap verken privat eller individuell. 

Den er konvensjonelt formet og konstruert innenfor de kunnskapstradisjoner som påvirker oss 

(Barth 2002:2). Forholdet mellom det som oppfattes som individuelle erfaringer og det som er 

kollektivt kontekstuelle forståelser av fødselsdagsselskapet for barn vektlegges forskjellig av 

de ulike aktørene, men begge inngangene vil være til stede i handlingen. 

 

Mange foreldre føler at de forvalter en arv som det er viktig å holde i hevd. Det gjør de 

gjennom å praktisere ritualet for nye generasjoner av barn. «Det har å gjøre med at man fører 

tradisjoner videre» (MJ 40). Forklaringen ligger i selve tradisjonen, ofte uten at det stilles 

spørsmål ved hvordan tradisjonen har oppstått og hvorfor den bør holdes vedlike. Den 

representerer en verdi i seg selv. Den er. Elevene bruker også «tradisjon» som forklaring på 

hvorfor de feirer bursdag. «Tradisjon», slik det anvendes i intervjuene, er et begrep som 
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rommer både egen rituell erfaring og en mer overordnet kollektiv forståelse av fenomenet, 

eller kanskje snarere, institusjonen bursdag. «Det har utviklet seg som en kultur at man har 

barnebursdag» (MJ 28). Barna sosialiseres inn i en kulturell praksis. Ritualet frembringer slik 

sosial og kulturell kontinuitet (Gebauer & Wulf 2001:151). Det er disse egenskapene som 

hele tiden fremheves som verdifulle. De kan relateres både til familiens egne tradisjoner og til 

fødselsdagsfeiring som kulturelt fenomen. «Man skal holde på tradisjonene. Du er forpliktet 

til det» (MJ 18). Forvaltningen av denne kulturelle kapitalen (Bourdieu 1995) forplikter, som 

moren her påpeker. Kunnskapen om tradisjonen som foreldrene forvalter, blir et incitament 

for handling, fordi handlingen innebærer «å ta vare på» et kulturelt fenomen som anses for 

«viktig» både på et personlig og et kollektivt plan. 

 

Foreldre kan ha både ulike og mer eller mindre bevisste og sammensatte forståelser av 

hvorfor de går til det skritt å arrangere fødselsdagsselskap. Mange ser det som et rent pliktløp. 

«Jeg føler det som en plikt. Det er ikke gøy» (MG 24). Den tidligere siterte faren som «gruet 

seg intenst» er ikke alene om å ha denne innstillingen i forkant av et barneselskap. «Men 

bursdag, det må man ha» (MG 8). Guttebursdag er mye mer utfordrende enn jentebursdag, 

ifølge denne moren. Men hun slipper ikke unna. Som forelder må hun gjennom denne 

«skjærsilden» år etter år, fordi det er viktig for barna. Det handler ikke bare om selve ritualet 

og at det er viktig å føre det videre, men om det viktige i at barnet får anledning til å ta del i 

ritualet, slik som andre barn gjør, og dermed ikke skiller seg ut. Det er kunnskapen om de 

kollektive føringene og den felles praksis som utfordrer foreldre til handling.  

 

Foreldrenes pliktorienterte holdning til feiringen av barnas fødselsdager med barneselskap, 

gjør begivenheten til en selvfølgelig del av oppveksten for mange barn. «Jeg tror de forventer 

det» (MG 24). Det skapes en forventning blant barn til denne årlige begivenheten, som igjen 

legger et press på foreldrene til å gjennomføre selskapet. «Jeg har tatt det som en selvfølge,» 

sier en jente. «Jeg tror foreldrene mine var veldig slitne. Vi er tre søsken, og alle har bursdag i 

mars» (J 7). Barn og foreldre ledes inn i en rituell samhandling fordi de forventer det av seg 

selv, og fordi omgivelsene forventer det av dem. Den rituelle forståelsen etableres gjennom en 

vekselvirkning i relasjonen mellom barn og foreldre, og mellom dem og det relaterte 

kollektivet. Begivenheten blir selvfølgelig og udiskutabel. «Hvis jeg ikke hadde fått ha 
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bursdag, da hadde jeg protestert, blitt kjempesur og ikke skjønt hvorfor» (J 1). Spørsmålet er 

litt meningsløst for henne. Hun har aldri tenkt over det som en mulighet. Hun skjønner ikke 

hvorfor hun ikke skulle få feire fødselsdagen sin med jevnaldrende. Fødselsdagsselskapet er 

en del av hennes tilværelse. Det er. 

 

When in Rome …? 

Så langt har ritualet vært diskutert i forhold til foreldre som har sin bakgrunn og oppvekst i en 

norsk kulturell kontekst. Men fødselsdagsselskapet er ingen unik norsk begivenhet. Det er et 

globalt fenomen med særlig stor utbredelse i vestligorienterte kulturer (kapittel 2). For mange 

av dem som bosetter seg i Norge vil ritualet være velkjent, mens det for andre kan være helt 

ukjent. Barth påpeker at hvert enkelt menneske deltar i sameksisterende kontekster, og at det 

er viktig å være åpen for dette for å forstå hvordan det han omtaler som ulike tradisjoner, 

skiller seg fra hverandre og griper inn i hverandre (Barth 2002:6, se også Berger og Luckman 

1991:60 og 37). Barth gir her tradisjon et annet innhold enn det barn og foreldre legger i 

begrepet. Det dreier seg om overgripende tradisjoner med ulike geografiske og historiske 

utspring, og ulike gyldighetskriterier, for eksempel relatert til religion. I flerkulturelle 

samfunn møtes disse ulike «traditions of knowledge» (ibid). Fødselsdagsselskapet er en felles 

kontekst hvor ulike tradisjonsformer møtes, både de overgripende, de spesifikt rituelle og de 

familierelaterte. Hver enkelts erfaringsbakgrunn og verdiorientering ligger til grunn for 

hvordan ritualet oppfattes og håndteres. Ritualet kan ha ulik mening og dermed ulik 

signifikans for dem som kommer i berøring med det (Baumann 2000:98). Dette er også 

tilfelle for de aktørene som er vel kjent med ritualet fra egen oppvekst. Blant dem er det 

likevel en gjennomgående felles oppfatning om, eller tradisjon for, at ritualet forplikter 

foreldrene til handling. Det må skje. I det følgende kommer foreldre som har hatt sin oppvekst 

utenfor Norge til orde med sine oppfatninger om og forståelser av denne formen for barnlig 

feiring som møter dem i Norge. 

 

«Hvis barna hadde sagt: Mamma vi vil ha bursdag! Da hadde vi gjort det,» sier en somalisk 

mor (MJ 36). «Men de har ikke spurt om å få invitere noen hjem, fordi vi forklarer barna at 

det er ikke i vår tradisjon Vi må holde på vår kultur. Vi feirer ikke bursdag.» Hun forteller at 

når et barn er født, da må foreldrene feire barnet de har fått. «Men å feire bursdag sånn som i 
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Norge, det gjør vi ikke i Somalia.» Hun opplever det ikke som viktig, fordi denne formen for 

feiring ikke inngår i det tradisjonsrepertoaret som hun ønsker å videreføre til sine barn. For 

henne rommer tradisjonsbegrepet både en overordnet muslimsk verdiforankring og en 

kulturell forankring i det somaliske. Ritualet er perifert for dem. Det er ikke noe familien 

ønsker å prioritere. Hun synes det er «å kaste bort penger» på noe unødvendig. Barna 

respekterer denne holdningen. «Noen feirer kanskje på samme måte som nordmenn, men det 

er å bryte med tradisjonen,» mener hun. Fødselsdagsselskapet representerer et brudd med de 

tradisjonelle handlemåter hun orienterer seg etter. 

 

«Vi tenkte slik at vi skulle markere hver eneste fødselsdag for barna her i Norge», forteller et 

somalisk foreldrepar (MFG 37). Ingen av dem har feiret fødselsdagene sine som barn. Det 

kan hende at barn får en gave på fødselsdagen i Somalia, men det har med sosial status og 

økonomi å gjøre. Begge mistet en av foreldrene tidlig og har aldri opplevd noen form for 

markering i tilknytning til at de rundet år. Fødselsdagsritualet møtte de i barnehagen og 

bestemte seg for å ta del i det. «Jeg synes at når du er i utlandet, og du bor på et sted, så må du 

bare prøve å tilpasse deg,» sier far. Så lenge barna har glede av feiringen så «er det ikke så 

farlig» med denne gjentatte markeringen av fødselsdagene. «Det er greit med bursdag, hvis 

det er greit for ungene. Det skal ikke være noe press,» mener de. Dette er noe de gjør for 

barna, fordi det er vanlig praksis i Norge. Deltakelsen er viktig i den forstand at den gir barna 

felles referanser med andre barn i nærmiljøet og referanser til den generelle 

bursdagsdiskursen slik den fremkommer i ulike media. Men ritualet i seg selv oppleves ikke 

som viktig å gjennomføre. Det kan lett velges bort, om ikke barna ønsker slik feiring. 

Foreldrene er lydhøre for barnas ønsker. Det er disse som styrer hvorvidt ritualet realiseres 

eller ikke. 

 

«Jeg kjente ikke til denne skikken som barn. Jeg vokste opp i en landsby. Kanskje de feiret i 

byene,» forteller den kurdiske faren (FG 39). Hans første møte med fødselsdagsfeiring var i 

en flyktningeleir hvor han og familien bodde i flere år. En fransk lege som oppholdt seg der i 

en periode ble feiret med sang og gave som de hadde samlet inn til. «Han sa det var den beste 

bursdagen han hadde hatt. Så jeg hadde på en måte litt kjennskap, men vi feiret ikke.» Selv 

vet han ikke om hans fødselsdato er den riktige. Det var ikke noe folkeregister i det område 
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der han ble født. Måneden stemmer nok, men selve dagen er mer usikker. I flyktningeleiren, 

hvor barna hans ble født, førte han opp nøyaktig dato og klokkeslett for fødslene. Men det var 

ikke rom for å tenke på fødselsdager i flyktningeleiren. De hadde viktigere ting å tenke på enn 

å feire seg selv. Han refererer til en iransk dikter som sier: «Da jeg ble skapt, var jeg ikke 

med. Hvorfor ble jeg skapt?» «Når du har det vondt og sliter og er i en vanskelig situasjon så 

kan du ikke feire, du er på en måte ikke glad for å feire bursdagen din.» Men etter at familien 

kom til Norge har de feiret fødselsdagene regelmessig. Han synes det er «kjempeflott» å feire 

bursdag for barn, og se hvordan de gleder seg over den dagen som er deres en gang i året, 

hvor de ber venner og får gaver. Han jobber i skolen og opplever at dette er en viktig 

begivenhet for barn som vokser opp i Norge. «Når det er fred, kan man skape mye bra,» sier 

han. «Da kan du feire.» Her i Norge er barn heldige. Her tar de hensyn til barn.» For ham er 

ritualet et meningsfullt uttrykk for glede, optimisme og overskudd. Det symboliserer fred og 

frihet og står i kontrast til tilværelsen i flyktningeleiren. Derfor er realiseringen av ritualet 

viktig for ham og familien. 

 

«Bursdag har en mening for de norske. Det har ikke så stor mening for oss. De norske husker 

det alltid,» påpeker faren til den pakistanske gutten (FG 35). Men ifølge moren (MG 35), har 

de ikke glemt bursdag en eneste gang, hverken barnas eller sine egne. I Pakistan var de godt 

kjent med denne skikken som de oppfatter som engelsk. Faren feiret aldri bursdag. «Vi måtte 

bare glemme det,» sier han. «Vi var elleve barn.» Moren har gode minner om 

fødselsdagsfeiring og gaver. De var ikke så opptatt av å feire bursdagen med barn, det skjedde 

i familien, forteller hun. Foreldrene bestemte hvor viktig de syntes det var å feire. Det er 

unødvendig å feire hvis man ikke har råd til det, men de som har råd til det, de kan feire. Nå 

er det mer vanlig enn da de vokste opp, men det tror de bare gjelder for de større byene. Folk 

på landsbygda kjenner ikke til skikken, mener de. Selv får de mange bursdagskort og  

-hilsener fra familien i byer i Pakistan. Men de oppfatter ikke markering av fødselsdager for 

barn som en del av sin kultur, som noe de skal gjøre som foreldre. De relaterer sine 

handlinger til religionen, til islam:  

Bursdag er ikke i vår religion og ikke i vår kultur. Det står ikke i islam at vi skal feire fødselsdag. 
Så hvorfor skal det komme i mine tanker at det er en plikt for meg? Islam sier ikke at vi må gjøre 
det. De tingene som er i religionen, de skal du gjøre. Hvis islam hadde sagt at vi måtte gjøre det, 
da hadde det vært en plikt. Bursdagen er ikke en plikt, den er en glede!  
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De har feiret mange fødselsdager for barna. Da sønnen (G 35) gikk i første klasse inviterte de 

hele klassen for å bli kjent med alle barna og foreldrene deres når de kom for å hente dem. 

Fødselsdagsselskapet er en anledning hvor barn fra ulike kulturer kan møtes og lære 

hverandre å kjenne. Det synes de begge to er viktig. Men først og fremst er det en anledning 

til å glede den som har fødselsdag. Det å gi glede er en gave. «Det står også i islam at man 

skal gi hverandre gaver,» påpeker faren. «Da får man mer kjærlighet til hverandre.» 

Fødselsdagsselskapet kan være en slik gave og står ikke for dem i noen motsetning til deres 

religiøse overbevisning. Ritualet er noe de kan, men ikke må gjøre.  

 

«Jeg vet at dere feirer bursdag, men i kulturen og religionen vår så får vi ikke lov til å feire 

bursdag,» forteller den tyrkiske moren (MJ 38). Skikken var helt ukjent for henne da hun 

vokste opp, men hun fikk kjennskap til den som voksen. Nå er det noen som feirer bursdag i 

Tyrkia. Men moren mener at det ikke er i tråd med deres kultur. Dette var overraskende, fordi 

datteren (J 38) fortalte meg at hun hadde hatt et fødselsdagsselskap. Det viste seg å være på et 

tidspunkt hvor faren ikke var hjemme, så hun hadde ikke måttet spørre ham om lov. Hun fikk 

lov av moren. Moren har opplevd at barna har mast om å invitere venner til 

fødselsdagsselskap, særlig den eldste sønnen. Til slutt ga de etter og arrangerte bursdag for 

ham, men det var midt i sommerferien, og ingen kom. Etter den opplevelsen ble det ingen 

flere fødselsdagsselskaper med venner for barna i familien. 

 

«Vi feirer bursdag i familien med en liten kake og en liten fest,» sier moren. En liten 

markering av fødselsdagene er ikke problematisk. Det er barneselskapet som har vært et 

konfliktområde og en stor skuffelse. Ritualet har fått et negativt fortegn. Bildet er komplekst 

fordi moren henviser til religionen som en overordnet ideologi, som stenger for slike rituelle 

handlinger. Samtidig har hun tillatt feiring for datteren og arrangert selskap for sønnen i 

samarbeid med mannen. Det peker mot ulike oppfatninger av det mannlige og det kvinnelige, 

idet faren har gitt sønnen, men ikke datteren, lov til å feire. Det peker også mot at ritualet har 

skapt muligheter for en tilnærming til den kulturen de lever i. Men den personlige erfaringen 

med sønnens selskap har satt en stopper for gjentagelse. Denne negative opplevelsen er et 

resultat av at de arrangerte bursdag i sommerferien. Ingen var hjemme. Barn som har 

fødselsdag i sommerferien legger som regel selskapet til før eller etter ferien, for at de 
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inviterte skal ha anledning til å komme. Ved kunnskap om dette ville de unngått en slik 

traumatisk opplevelse. Moren forklarer meg at hun ikke kjenner norsk kultur, hun vet ikke 

«hvordan de lever» og snakker ikke norsk.  

 

«Jeg synes det er gøy med bursdag,» forteller den kinesiske moren fra Hong Kong (MG 33). 

Det er en sosial anledning hvor de kan invitere andre foreldre til kaffe, snakke sammen og bli 

kjent. En koselig anledning både for foreldre og barn. Hun er vel kjent med ritualet fra 

barndommen. «I Hong Kong er det som det britiske, og det er akkurat det samme som i 

Norge.» De har alltid feiret barnas fødselsdager «slik som nordmenn gjør», sier hun. Hun 

mener det er viktig. 

Fordi hvis vi bor her i Norge, så må vi følge det nordmenn gjør. When in Rome, do as the 
Romans. I Hong Kong inviterte vi ikke hele klassen, men i Norge har barn rett til å gjøre det. Det 
er en tradisjon her i Norge. Jeg føler meg forpliktet til å gjøre det. Hvis jeg ikke inviterer andre 
barn, så ville mine barn bli deprimert. Andre har bursdag og feirer, men jeg har det ikke, ikke sant! 
Derfor synes jeg det er veldig viktig.  

 

Hun legger stor vekt på den felles praksis og barnas deltakelse i den. Hun vil ikke at de skal 

falle utenfor i forhold til klassekameratene. Hun vil at de skal delta sosialt og bli kjent, ikke 

bare med norske barn og deres kultur, men med «all verdens» kulturer, fordi det er så mange 

nasjonaliteter representert i sønnens klasse. Selskapet gir mulighet for dette. Hun synes det er 

galt å trekke seg tilbake i sin egen kultur. Hun handler både ut fra en tradisjon som hun 

kjenner, og ut fra den formen feiringen har i en norsk kontekst. Hun opplever at hun har en 

forpliktelse overfor sine barn til å gjøre dette, samtidig som ritualet også har bidratt til å 

utvide hennes eget sosiale rom. 

 

«Min erfaring med bursdagsfeiringer, er at jeg ikke får så mye glede av det selv,» uttaler den 

engelske faren (FG 31). «Det høres litt stygt ut å si det, men denne store invasjonen med 

venner opplever jeg som en plikt.» Han har pustet litt lettere i det siste, fordi han ikke lenger 

føler at det er den samme «stressende» og «nervepirrende» obligatoriske begivenheten. Det 

har med alder å gjøre. Barna vokser fra det. Han har hyggelige minner fra sin egen oppvekst i 

England og husker det som veldig likt fødselsdagsfeiringen her. Det var velkjent og helt greit 

for ham å organisere selskaper for sine egne barn, men altså ingen fornøyelse i forpliktelsen. 
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Det er stor variasjon i hvilken forventning barna har til fødselsdagen sin i den 

informantgruppen hvor foreldrene ikke har vokst opp i Norge. Materialet speiler et bredt 

spektrum som griper over begivenheten som helt selvfølgelig, til ingen markering av 

fødselsdagen i det hele tatt. «De forlanger det ikke,» sier en pakistansk far (FJ 34), «men vi 

føler at vi må arrangere noe. De forventer noen gaver, og de liker å ha et lite selskap med 

andre barn, ikke sant?» Mange av foreldrene gir uttrykk for at barna deres ikke er så opptatt 

av fødselsdag, og at de ikke ber om det eller forlanger det. Det må ikke skje. «Hvis du har lyst 

til å ha bursdag, så kan du ha det. Hvis du ikke har lyst, så kan du gjøre noe annet», forklarer 

den somaliske jenta (J 36). Mens en jente (J 30) som går i en klasse preget av stort kulturelt 

mangfold, sier at hun helst ikke vil spørre dem som ikke har bursdag om hvorfor de ikke 

feirer, «for da kan de bli sinte og lei seg». Hun tror det er mange som ikke får lov til å ha 

selskap, og noen som ikke vil ha det selv, men hun har inntrykk av at det er foreldrene som 

setter agendaen. Foreldrene hennes har bakgrunn fra to europeiske land. For henne har ikke 

fødselsdagsselskapet vært gjenstand for valg eller diskusjon, fødselsdagsselskapet er. 

 

Plikt og valg 

Materialet viser at holdningen til det å feire eller ikke feire barnas fødselsdag med 

barneselskap er sammensatt og variert. Det er imidlertid mulig å skille mellom tre 

tilnærminger til feiringen: Du må, du kan og du kan ikke feire. Her handler det om de 

prinsipielle synspunktene på fenomenet fødselsdagsselskap for barn, forståelsen av selve 

ritualet og dets grad av betydning i oppveksten. Vi orienterer oss etter modeller, forbilder og 

idealforestillinger (Gebauer og Wulf 2001:9). Men ikke nødvendigvis slik at disse er klart 

artikulerte (Bourdieu 1990:6, Kjeldstadli 1996:7). Ut fra brødrene Dreyfus’ «skill model» 

(2003), kan det sies at jo større innsikt og kompetanse informantene har i ritualet, jo mindre 

tenker de over hvorfor de feirer fødselsdagen med barneselskap. Fødselsdagen feires fordi det 

er fødselsdag, som en sirkulær forbindelse. Det behøver ingen forklaring. Eksempelet 

innledningsvis i kapittel 4 med den norske mannen som hadde store problemer med å forklare 

sin thailandske kone om et vanlig norsk ritual som fødselsdagsfeiring, viser hvor vanskelig 

det kan være å sette ord på det nære og velkjente. De som derimot har mindre kjennskap til og 

erfaring med ritualet, må sette seg inn i det, gjøre seg opp en mening om det og ta stilling til 

det. Kunnskap om selve gjennomføringen av ritualet, leder ikke nødvendigvis til handling. 
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Det kan lede til en avstandstagen til ritualet. Manglende eller begrenset kunnskap kan hindre 

handling.  

 

I det foregående har jeg vist til flere eksempler på hvordan foreldre opplever 

fødselsdagsselskapet som en uunngåelig begivenhet og dermed ritualet som obligatorisk. 

Ritualer er demonstrative (Gebauer og Wulf 2001:160). Dette kan også forstås dithen at et 

ritual kan være demonstrativt i sitt fravær. Praksis synliggjøres når mønsteret brytes. 

Budskapet i det fraværende fødselsdagsselskapet spiller tilbake på foreldrene og deres 

ivaretakelse av barnets beste i oppveksten. Svært ofte trekkes nettopp den manglende 

bursdagen frem som et bilde på en traumatisk barndom, for eksempel av personer som har 

vokst opp i religiøse sekter som ikke tillater slik feiring, blant annet Jehovas vitner.41 Foreldre 

med norsk bakgrunn fanges inn i ritualets symbolske betydning for godt foreldreskap. Ut fra 

mitt materiale kan det konstateres at det i et norsk innenfraperspektiv er en kollektiv 

samforståelse av bursdagsselskapet som obligatorisk. Jeg har bare ett eksempel som fraviker 

denne regelen, og det var et engangsfenomen. Det skjedde en gang at en mor ikke ville lage 

selskap for datteren (J 18). «Jeg ble veldig lei meg og begynte å gråte. Så ringte jeg til far 

(foreldrene skilt) som snakket med mor. Så måtte hun gjøre det.» Moren «måtte» gjøre det, 

fordi faren ble «sjokkert» over at hun ikke stilte opp for datteren på fødselsdagen hennes slik 

som forventet.  

 

Forpliktelsen til å handle uttrykkes sjelden i form av artikulerte refleksjoner. Dette er i tråd 

med Bourdieus påstand om at en sammenfallende gruppehabitus harmoniserer praksis uten at 

samarbeidet er uttalt eller kalkulert (Bourdieu 1990:58). Berger og Luckmann peker på 

hvordan mennesker ofte ikke teoretiserer over ideer og livsanskuelser, selv om de faktisk 

bærer dem med seg og etterlever dem (Berger og Luckmann 1991:27). Snarere er det en 

underliggende ideologi som styrer verdiorienteringen mot hva som oppfattes som det riktige å 

gjøre i anledning barnets fødselsdag. Med Barth og Bourdieu vil jeg si at ritualet både 

imøtekommer og underbygger de kollektive gyldighetskriteriene som det handles ut fra 

(Bourdieu 1990:6 og Barth 2002:10). Det er nettopp det kollektive aspektet ved ritualet, dette 
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at alle barn deltar i det, som utfordrer foreldrene til handling og maner dem til handling. 

Mangel på handling kjennes som et svik mot barnet. Ritualet må gjennomføres. På dette 

planet blir handlingen derfor verdifull i seg selv (Grimen 2001:185), i den forstand at de da 

oppfyller sin egen og samfunnets forventning til foreldrerollen vis-à-vis ritualet. 

 

På det individuelle plan derimot, fremgår det likevel tydelig at det å befatte seg med ritualet 

oppfattes forskjellig. Med andre ord må det skilles mellom den overordnete ideologiske 

rituelle forpliktelsen og den mer personlige tilnærmingen til ritualet. Jeg minner om faren som 

«gruet seg intenst». Han er ikke alene. Her blir pliktaspektet svært tydelig. Plikten overvinner 

motviljen. Omvendt nedtones pliktaspektet når ritualet har positive konnotasjoner for 

foreldrene. Disse positive konnotasjonene kan fungere som forklaring på handling for 

eksempel ved at tradisjonen videreføres, og ved at man gir barnet gode minner fra 

oppveksten. 

 

Den rituelle forpliktelsen kan også spores blant foreldre som ikke har norsk kulturbakgrunn. 

Fødselsdagsselskapet for barn er ikke noe unikt norsk fenomen. Ifølge mitt materiale er det 

foreldre med bakgrunn i vestlige kulturer som kjenner en slik forpliktelse. Den engelske faren 

(FG 31) ser ingen vei utenom til tross for en opplevelse av ritualet som «nervepirrende». Han 

har med seg det samme ideologiske prospektet fra sin kulturbakgrunn, som de norske 

foreldrene har. Det er utenkelig å la det være. Det er en del av hans habitus. Den kinesiske 

moren (MG 33) som kommer fra det vestlig-orienterte Hong Kong, har derimot et mye mer 

reflektert forhold til ritualet. Hun har et uttalt utenfraperspektiv på «fødselsdagsselskapet på 

norsk». Hun kjenner skikken og har selv feiret fødselsdag i oppveksten. Selve det å feire 

fødselsdagen er helt naturlig for henne, men i Norge mener hun at barn har rett til å invitere 

sine klassekamerater til fødselsdagsselskap. Dette er forskjellig fra hva hun er vant til. Hun 

føler en forpliktelse både overfor sine barn, men også overfor det kollektivet som 

skoleklassen utgjør, til å lage en fest som inkluderer hele eller deler av dette fellesskapet. Hun 

observerer den nære sammenhengen mellom festen og dette sosiale fellesskapet, som er et 

sentralt punkt for denne avhandlingen og tema i kapittel 6. Dette er slik det gjøres i Norge, da 

                                                                                                                                                         
41  I artikkelen «Barn i isolerte trossamfunn» (Dagbladet Magasinet 10.11.2001) forteller Pål Hilmar Sollie 

om sin oppvekst i Jehovas vitner «uten jul og bursdager». Artikkelen understreker den isolasjonen fra 
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må hun som forelder følge opp på samme måte. Men hun understreker samtidig at mange 

andre kinesiske foreldre i Norge ikke synes det er nødvendig å feire fødselsdag for barna sine 

på denne måten. Det er hennes egen oppfatning av hva hun bør gjøre som danner grunnlaget 

for forpliktelsen og utfordrer henne til handling. Hun kan ikke la det være. 

 

Den mer individuelle holdningen til fødselsdagsselskapet for barn er fremtredende for dem 

som har et utenfraperspektiv på dette fenomenet. Det kan ganske kategorisk slås fast at 

foreldre med norsk kulturbakgrunn forholder seg til fødselsdagsselskapet som et rituelt 

imperativ. Denne studien på aktørnivå viser at det eksisterer en slik felles underliggende 

holdning med forankring i det norske. Det er dette som danner utgangspunkt for foreldrenes 

forståelse av bursdagsselskapet som fenomen. Det som ifølge Barth ligger i «our experienced, 

grasped reality» (Barth 2002:1). Det kan også konstateres at slike kollektive føringer for 

begivenheten kan spores blant foreldre med vestlig kulturbakgrunn. 

 

Som representanter med bakgrunn i ikke-vestlige land har jeg valgt ut seks muslimske 

familier for denne studien. Bakgrunnen for dette er, som tidligere forklart, den ofte gjentatte 

påstanden om at «muslimske barn ikke feirer fødselsdag». Hvordan ser disse foreldrene på 

begivenheten ut fra sine individuelle ståsteder? Materialet rommer et nyansert bilde som 

umiddelbart tilbakeviser påstanden ovenfor.42 Det er ikke likhetstegn mellom det å være 

muslim, og det å ikke feire barnas fødselsdag, noe som også bekreftes i andre undersøkelser 

(Nesbitt 1995:34, Baumann 2000 :106, Østberg 2003:76-77). Det er heller ikke noe 

likhetstegn i mitt materiale mellom landbakgrunn og hvordan hver enkelt familie velger å 

handle. Jeg mener det er spesielt interessant å se en slik variasjon innenfor et så begrenset 

utvalg. Et slikt resultat gir en pekepinn om hvor stor variasjon det kan være innenfor 

grupperinger som ofte oppfattes som ensrettete. Resultatet understreker det fornuftige i å se 

etter både det som er forskjellig og det som er felles på aktørnivå (Hastrup 1999:302 og Barth 

2002:1-17).  

                                                                                                                                                         

omverdenen som oppvekst i slike sekteriske trossamfunn kan innebære. 
42  Nettundersøkelsen viser at 78% av elevene med antatt muslimsk bakgrunn (se metodekapittel) svarer ja 

på spørsmål 2.1 Feiret du bursdagen med venner? Dette tilbakeviser også påstanden om at «muslimske 
barn ikke feirer fødselsdag». Snarere tvert om, idet et klart flertall feirer fødselsdagen med venner. Til 
sammenligning svarer 92% av de øvrige deltakerne i nettundersøkelsen ja på dette spørsmålet.  
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Felles for de muslimske foreldrene er at pliktaspektet i relasjon til fødselsdagsselskapet ikke 

har noen mening for dem. Plikten er for dem knyttet opp mot religionen. Fødselsdagsfeiring 

omtales ikke i Koranen. Det eksisterer derfor hverken et påbud for eller et forbud mot slik 

feiring i skriften. For de muslimske foreldrene er det å feire fødselsdagsselskap for barnet sitt 

en valgsituasjon og ikke en pliktsituasjon. Slik de forklarer det, kan det ikke være en plikt for 

dem fordi det ikke inngår i deres religiøse landskap. I introduksjonen til Mosques in Norway, 

sier religionshistorikeren Saphinaz-Amal Naguib (min oversettelse) at: 

I islam er religionen et altomfattende begrep som handler om tro, religiøse plikter og rettmessig 
opptreden og handling. Disse elementene sameksisterer i et innbyrdes avhengig forhold (Naguib 
2001:11). 

 

I en intervjusituasjon kan derfor selve pliktbegrepet oppfattes svært forskjellig av ulike 

informantgrupper. I en norsk kontekst kan plikt assosieres med en rekke situasjoner som det å 

ha fødselsdagsselskap for barna sine, smøre matpakke hver morgen og drikke tran, mens de 

muslimske informantene forbinder ordet plikt med religiøse retningslinjer for rett og gal 

adferd. Fødselsdagsselskapet faller utenfor en slik forståelse av pliktbegrepet. Jeg har også 

anvendt uttrykket obligatorisk om denne begivenheten: noe man synes man må eller bør gjøre 

som foreldre. Svaret blir fortsatt det samme: det er ikke obligatorisk eller nødvendig å ha 

bursdagsselskap, men for de fleste muslimske foreldrene er det noe de kan gjøre hvis de har 

lyst og anledning. 

 

Berger og Luckmann peker på hvordan oppfatningen av ett og samme fenomen kan romme 

store variasjoner på et subjektivt aktørnivå samtidig som fenomenet kan inngå i et felles 

repertoar (Berger og Luckmann 1991:60 og 37). Valget om å arrangere et selskap i anledning 

barnets fødselsdag kan derfor være basert på ulike begrunnelser for handling blant de 

muslimske foreldrene, slik det fremgår av eksemplene i dette kapittelet. Fordi de ser dette 

som en valgsituasjon, er de også mye mer bevisste på sine handlingsvalg. En rekke variabler 

som økonomi, antall barn, bolig, nærmiljø, kjennskap til ritualet, norskkunnskaper og 

elevsammensetningen i klassen kan influere på valget om å feire eller ikke. De tidligere 

omtalte pliktorienterte foreldrene vil derimot søke å overvinne de problemene som står i veien 
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for å gjennomføre selskapet. Dette understrekes av flere klassestyrere: «Foreldrene gjør alt for 

at barna skal få den bursdagen» (K 8).  

 

De muslimske foreldrene kan velge ritualet bort. Likevel er det mange av dem som ikke gjør 

det, selv om de også kan oppleve selskapet som slitsomt og masete, en utfordring. Ritualet må 

derfor representere en verdi. Denne verdien beskrives gjennom uttrykk som «glede», 

«overskudd», «frihet» og «fred» og ved at selve ritualet er en «gave til barnet». Å gi 

hverandre gaver og glede er i tråd med Koranen (FG 35). Ritualet gir også foreldrene 

anledning til å bli bedre kjent med barnas klassekamerater. Barna på sin side får ta del i en 

skikk som er vanlig og innarbeidet i det norske samfunnet. Mange av foreldrene fremhever 

dette som «viktig». Så lenge ritualet har positive konnotasjoner og derfor en positiv effekt i 

relasjon til barnets oppvekst, kan fødselsdagsselskapet gå av stabelen. 

 

Gjennomføringen av ritualet bærer i seg et budskap om foreldres omsorg og kjærlighet til 

barnet som feires. Dette er ment å være en lykkelig begivenhet for barnet, uavhengig av 

hvorvidt foreldrene føler at de må eller kan feire. Samtidig viser materialet at den 

pliktorienterte holdningen lett spiller over på barna, idet selskapet ofte gjennomføres enten de 

vil eller ei og da særlig i de første fire–fem skoleårene. Gebauer og Wulf peker på hvordan et 

ritual kan lede til en tilpasningstvang for individet (Gebauer og Wulf 2001:163). Bursdag har 

ikke nødvendigvis positive konnotasjoner for alle barn. Mange av de muslimske foreldrene 

understreker at det er opp til barna hvorvidt de vil feire fødselsdagen sin med 

klassekamerater. Dette er deres dag og derfor deres valg. 

 

De muslimske foreldrene som tok avstand fra fødselsdagsselskapet, begrunnet også sine 

holdninger med omsorg og kjærlighet for barnet. De hadde en forpliktelse til å ivareta 

oppdragelsen ut fra sin kulturelle bakgrunn og verdiforankring. Ritualet representerer for dem 

en gyldighetskollisjon, det er ikke forenlig med deres livsanskuelse (Barth 2001:10). Derfor 

kan de ikke feire. De knytter det både opp mot religionen og det at de ønsker å holde på sine 

tradisjoner. Religion og tradisjon henger, som de selv påpeker, svært nært sammen. Men 

under denne overgripende forklaringen er det rom for mange variabler som har innflytelse på 

tilnærmingen til ritualet. Den tyrkiske moren som siteres tidligere i kapittelet gir uttrykk for at 
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ritualet er et konfliktområde både mellom henne og mannen, og mellom dem og barna. De har 

ulike syn på og ulike ønsker knyttet til begivenheten. Ritualet konfronterer og utfordrer dem 

av mange årsaker, som vil behandles nærmere i kommende kapitler, hvor jeg også vil se på 

hvordan foreldrenes valg tolkes i en norsk kontekst. 

 

Foreldre har både sammenfallende og ulike holdninger til fødselsdagsselskapet for barn. 

Ritualet kan forstås som obligatorisk og dermed en plikt. Men det kan også være gjenstand for 

valg og dermed velges bort eller avvises helt. Fødselsdagsselskapet for barn utspiller seg i stor 

grad innenfor rammen av skoleklassen. Mange av disse klassene er preget av kulturelt 

mangfold blant elevene. Ritualer forener sosiale og kulturelle krefter, ifølge Bell (1992:16).  

I neste kapittel diskuteres ritualet i relasjon til det sosiale fellesskapet som skoleklassen 

utgjør. 
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Kapittel 6: Skoleklassen som rituelt fellesskap 

 

Det er en regel med invitasjoner. Alle blir 
invitert, det er en uskreven lov.  

      (MG 9) 
 

Skoleklassen er en konstruert sosial arena for en mangeartet gruppe av gutter og jenter (Harris 

1998:144). I relasjon til fødselsdagsselskapet danner denne heterogene gruppen et rituelt 

fellesskap (Ravne 1999:61-79). Slike rituelle fellesskap omtaler Baumann som ritual 

constituences, rituelle lag (Baumann 2000:109). Elevene samles i ritualet, men det skjer 

utenfor den felles arenaen som skoleklassen utgjør i skoletiden. Avstanden mellom 

skolearenaen og hjemmearenaen kan være betydelig blant elevene i forhold til sosial, kulturell 

og etnisk bakgrunn. Dette kapittelet handler om deltakerne i selskapet, altså hvem som til 

enhver tid blir invitert. For å kunne forstå ritualets sosiale implikasjoner innenfor en slik 

sammensatt gruppe, er det helt nødvendig å studere de ulike deltakerne, de som utgjør det 

rituelle laget (Baumann 2000:110 og113, Barth 2002:1).  

 

Aktørenes fortellinger om invitasjoner diskuteres i forhold til ulike prinsipper for og 

oppfatninger om full og delvis inklusjon, etterfulgt av en diskusjon om hvordan og hvorfor 

disse prinsippene praktiseres parallelt og/eller suksessivt innenfor skoleklassen gjennom 

barnetrinnet. Hvilke kriterier og motiver ligger til grunn for den enkeltes utvelgelse av 

deltakerne i selskapet? Hvilke interessefellesskap- og motsetninger preger gjestelisten? 

Invitasjonen er en kommunikativ handling. Den inneholder ulike budskap til mottaker, men 

innebærer også en forventning om respons fra mottaker tilbake til avsender. Invitasjoner kan 

slik skape forventninger om eller forpliktelser til gjenytelse (Bourdieu 1996:80). Denne 

problematikken belyses derfor både fra mottakers og avsenders ståsted. Avslutningsvis 

sammenfattes kapittelet med en diskusjon om invitasjoner i forhold til individ og kollektiv, 

innenfor rammen av skoleklassen som rituelt fellesskap. 

 

Å invitere alle 

Det fullt inkluderende prinsippet er de gode hensikters ideal, hvor likeverd og likhet settes i 

høysetet. Full inklusjon skal beskytte den enkelte elev mot eksklusjon i forhold til den sosiale 
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gruppen: skoleklassen. Invitasjonene blir et uttrykk for solidaritet med gruppen. 

Likhetstankegangen ligger dypt forankret i det norske fellesgods av verdinormer, i hvert fall 

som ideal. Det er nærliggende å tenke seg at den sosialdemokratiske utjevningspolitikken og 

enhetsskolen har hatt en holdningsskapende innflytelse på oppfatninger om likeverd og likhet 

i Norge, påpeker idéhistorikeren Ingrid Markussen (2005:197). Gullestad hevder at et sentralt 

trekk i norsk kultur er å vektlegge likeverd som likhet (Gullestad 1989:117ff og 2002:82ff). 

Likhet som verdi og ideologi glatter over faktiske og sosiale forskjeller, som vil være til stede 

blant elevene i en skoleklasse. «Vi har det ikke sånn at noen er bedre enn andre, forteller en 

jente. Alle er liksom … Vi har en sånn streng lærer som har lært oss det» (J 16). Lidén 

påpeker at enhetsskolens idealer etablerer likhet ved å eliminere forskjeller (Lidén 2001:68 og 

84). «Vi har jobbet enormt med holdninger. Her er alle like. Her stiller vi med blanke ark,» 

sier en klassestyrer (K 8). Hun uttrykker det sterke engasjementet for barnas holdninger 

overfor hverandre som jeg møtte blant lærere under feltarbeidet. 

 

Samtidig er dette ønsket om likhet forbundet med et dilemma. Dilemmaet dreier seg om 

hvilke premisser som legges til grunn for å forstå og skape likhet. Er det nedtoningen av 

forskjeller som skaper likhet i betydningen likeverd, eller søkes likeverd i mangfoldet? 

Antakelig er svaret et komplekst både – og, slik etnologen Ann Runfors viser i sin avhandling 

om den svenske skolen (Runfors 2003). Fødselsdagsselskapet er et ritual som åpner for å 

praktisere ideal likhet i forhold til deltakelse, uansett faktiske sosiale og kulturelle forskjeller. 

Her skal ingen være likere enn andre. Samtidig er det snakk om en «uskreven lov», ifølge 

moren som siteres innledningsvis, der ritualets normerte makt kan sies å dominere 

tankegangen og handlingen i relasjon til invitasjonene. «Det er typisk norsk å sikre at ingen 

blir utstøtt,» hevder en klassestyrer (K 4). Selv om vi er forskjellige skal vi ideelt sett gjøre 

det samme og dermed fremstå som like og likeverdige. I det følgende diskuteres full inklusjon 

ut fra skolens, foreldrenes og elevenes forståelser av idealer og strategier for inklusjon i 

forhold til hva som anses som definerte rituelle lag. Videre diskuteres positive og negative 

trekk ved full inklusjon på det individuelle og det kollektive plan. Feiringen er til stede i 

skolehverdagen fordi elevenes fødselsdager markeres på skolen. Derfor vet alle om 

bursdagen, konstaterer en lærer (K 7). Fødselsdagen blir annonsert for medelevene som 

synger en bursdagssang for hovedpersonen. Ofte fremheves fødselsdagsbarnet ved å stå på 
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pulten under sangen og slik symbolsk være høyere og mer betydningsfull enn de andre, som 

hyller ham eller henne. Eleven kan få et flagg på pulten og bli fritatt fra å høres i lekser. De 

kan ta med seg kaker eller annet som deles med fellesskapet i skoletiden. Dette er en velkjent 

praksis i den norske skolen, som også foreldrene husker godt.43 Lærerne stiller ikke spørsmål 

ved den, på samme måte som mange foreldre ikke stiller spørsmål ved barneselskapet 

(kapittel 5). Dette er noe de gjør fordi et barn fyller år. Det er vanlig å gjøre det og dermed 

forventet at en slik ære blir fødselsdagsbarnet til del, men det er ikke nedfelt i skolens 

reglement, slik det har vært i Tyskland (Falkenberg 1982:179). Dessuten må alle i skolen 

behandles likt. Alle må få sin spesielle dag fremhevet.44 Det må ikke gjøres forskjell på noen. 

Fordi alle vet om fødselsdagen, er det nærliggende at det blir en oppmerksomhet om hvem 

som er invitert fra skoleklassen til det påfølgende selskapet.  

 

Rektor, som jeg intervjuet ved en av skolene, mener at både foreldre og lærere er opptatt av å 

få barna til å forstå hvor viktig det er å være inkluderende. «Man er tross alt del av et 

fellesskap, og det fellesskapet kommer veldig sterkt til uttrykk i (skole)klassetilhørigheten.» 

Denne holdningen bekreftes i undersøkelsen til psykologen Kjersti Ericsson og kriminologen 

Guri Larsen Skolebarn og skoleforeldre. Om forholdet mellom hjem og skole. De finner at 

både lærere og foreldre legger vekt på at barna ikke blir sosialt isolert i skolesituasjonen 

(Ericsson og Larsen 2000:36). Rektor peker på den nære sammenhengen mellom skoleklassen 

som gruppe og fødselsdagsselskapet. Fra 1960-årene har det blitt mer og mer vanlig at 

gjestene i selskapet vesentlig består av klassekamerater og særlig av den ene kjønnsgruppen. 

Noe av forklaringen på denne utviklingen er at det ble innført blandingsklasser med gutter og 

jenter sammen, i kombinasjon med et pedagogisk mål om å redusere antall elever per klasse, 

fremhever rektor. Jente- og guttegruppene ble dermed mer håndterbare størrelser å invitere. 

Den generelt høyere levestandarden i etterkrigstiden førte til at fødselsdagsselskapet ble 

allment utbredt i befolkningen (kapittel 2). Alt lå til rette for selskapet, ikke bare som en 

omsorgsforpliktelse for foreldrene, men som en uformell sosial forpliktelse i tilknytning til 

                                                 
43  Falkenberg peker på hvordan elevene i den tyske skolen er gjenstand for stor oppmerksomhet på 

fødselsdagen (Falkenberg 1984:102ff). Bringéus finner det samme i Sverige (Bringéus 1987:179). 
44  Dette gjelder også for barn som har fødselsdag i helgen eller i ferien. Deres dag markeres i for- eller 

etterkant av selve fødselsdagen. I samtaler om fødselsdagsmarkeringer for barn, har enkelte fortalt om 
en ny praksis med en felles fødselsdagsmarkering en gang i måneden for alle som har fylt år. Mitt 
materiale omfatter ikke slik praksis.  
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skoleklassen. Det vil være mer stigmatiserende å ikke bli bedt i en liten, gjennomsiktig 

gruppe enn i en større, påpeker rektor, som selv gikk i en jenteklasse med 30 elever i 1950-

årene. Hun inviterte noen få venninner fra klassen og venner fra nærmiljøet, som kunne være 

både yngre og eldre enn henne.45  

 

Fødselsdagsselskapets nære tilknytning til skoleklassen har ført til en alderssegregering av 

deltakerne. Det er elever fra samme klasse og dermed på samme alder, som i dag preger 

gjestelisten. Et interessant eksempel på den nå etablerte alderssegregeringen kan hentes fra en 

Oslo-skole som i noen år har praktisert aldersblandet undervisning for elever fra 1.–4. klasse 

og fra 5.–7. klasse. Denne aldersblandingen fungerer godt, unntatt for fødselsdagsselskaper. 

Da blir det rituelle kjernelaget med barn på samme alderstrinn gjeldende. Dette er det «skjønn 

enighet om», ifølge en av skolens lærere.46 Fødselsdagsselskapet oppfattes nå primært som et 

ritual for jevnaldrende barn, hvilket bekreftes i andre undersøkelser (Falkenberg 1982:183ff, 

Pleck 2000:151-154). 

 

Fødselsdagsselskapet i relasjon til skoleklassen er en anledning hvor barna kan lære om 

inklusjon i praksis. Det blir et nyttig og gjentagende ledd i dannelsesprosessen. Det finnes 

ikke noe regelverk i skolen som omtaler hvordan invitasjoner til fødselsdagsselskaper skal 

håndteres, men ifølge mitt materiale dukker temaet regelmessig opp på foreldremøter tidlig i 

første klasse uten at det står skrevet noe annet sted enn «i kortene», som uttrykk for et felles 

tankegods (Bourdieu 1990:6, Barth 2002:2). Initiativet kan komme både fra lærere og 

foreldre. Diskusjonen dreier seg om inklusjon og eksklusjon av medelever i forbindelse med 

invitasjoner til bursdager. Skolen har, som flere av elevene og foreldrene påpeker, ikke noe 

med hvem som inviteres. Det vil si at en lærer ikke kan pålegge familiene en bestemt praksis 

for invitasjoner, men de kan påvirke gjennom å stå for en inkluderende linje. «Det er forskjell 

på hvem vi bør be, og hvem vi har lyst til å be» (Inspektør). Moralen blir ut fra denne 

uttalelsen at det er hensynet til fellesskapet snarere enn til det individuelle fødselsdagsbarnet 

som skal vektlegges. Du skal ikke gjøre det du vil, men det du må ut fra en ideologisk strategi 

                                                 
45  Dette bekreftes i foreldrenes fortellinger om barndommens invitasjonsmønstre, og er også 

sammenfallende med mine egne fødselsdagsselskaper i 1950-årene i Oslo. 
46  Jeg hadde telefonsamtaler med en lærer og en kontoransatt ved skolen. Sistnevnte hadde også barn på 

denne skolen og bekreftet lærerens uttalelse om invitasjonene som alderssegregerte. 
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for likhet. Historikeren Gro Hageman viser til hvordan lærere har vært sentrale i å formidle 

ideologier og dermed hatt stor påvirkningskraft i utviklingen av overordnete kulturelle 

holdninger (Hagemann 1992:328). «De (lærerne) jobbet veldig med klassen her for 

inklusjon,» forteller en mor (MJ 28). Hun opplevde det som et klart ønske fra skolens side at 

foreldre og elever skulle tenke inkluderende og være inkluderende. Det er viktig her å gjøre 

oppmerksom på at den definerte sosiale gruppen først og fremst er den kjønnete gruppen. Det 

dreier seg altså ikke om en oppfordring til å invitere hele klassen, men om å inkludere alle av 

samme kjønn. 

 

«Det er greit at du skiller mellom gutter og jenter, for det er jo vanlig» (MJ 1). Den definerte 

sosiale gruppen i relasjon til fødselsdagsselskapet er først og fremst den kjønnete gruppen. 

Det er vanlig og uproblematisk for aktørene å ekskludere den motsatte kjønnsgruppen fra 

selskapet. Denne aksepterte forskjellen plasserer den solidariske og forpliktende inklusjonen 

hos eget kjønn. Når informantene snakker om å invitere «alle» kan det relatere seg både til 

gruppene av jenter og gutter som danner egne rituelle fellesskap, eller til hele klassen som 

rituelt lag. «Det var sånn automatikk i det. Alle eller alle guttene» (FG 29).  

 

«Læreren er veldig streng på invitasjoner» (G 29). Han snakker om utdeling av invitasjoner i 

klasserommet eller på skolen. Hvis alle guttene eller jentene eller hele klassen er invitert, kan 

utdelingen av invitasjonene være en «skolesak». Så lenge ingen blir holdt utenfor har 

klassestyrerne ingen innvendinger mot dette. Det er likeledes en gjennomgående holdning fra 

klassestyrernes side at de elevene som ikke blir invitert skal skånes for å bli konfrontert med 

dette, ved at invitasjonene ikke deles ut på skolen.47 «Lærere opplever ofte utdeling av 

invitasjoner som et problem» (K 7). Skolens holdning kommer til uttrykk gjennom reaksjonen 

på manglende inklusjon. Skolen tar avstand fra dette og verner samtidig om dem som blir 

ekskludert. «Det er ikke lov å ta med invitasjoner på skolen hvis ikke alle er bedt. Jeg glemte 

                                                 
47  I nettundersøkelsen svarer 42% av elevene at de ikke har delt ut invitasjoner i klassen (spørsmål 3.2). 

Fordelt på 5. og 7. klassinger blir prosentforholdet henholdsvis 31% og 49% nei. På spørsmål (3.3) om 
de har snakket om invitasjoner i klassen svarer 34% av 5. klassingene og 49% av 7. klassingene ja. Som 
grunn (spørsmål 3.4) oppgir de gjennomgående «at man ikke får lov til å dele ut hvis ikke alle er bedt». 
Dette stemmer overens med intervjumaterialet og viser også til at full inklusjon er mer vanlig i de 
tidligere skoleårene enn i de senere. Dette behandles senere i kapittelet. Det er betydelig flere som ikke 
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meg en gang, og læreren ble skikkelig sint» (J 28). Poenget er at de ikke skal få vite om at de 

er ekskludert. Moralen synes her å være at det man ikke vet har man ikke vondt av. «Da blir 

de ikke nedfor,» som en jente uttrykker det (J 32). Mange av elevene forstår og respekterer 

dette. «Vi gjorde det litt hemmelig at man skulle ha bursdag» (J 2). «Jeg syklet rundt og la 

invitasjonene i postkassen til kameratene etter skolen, så de andre ikke skulle vite om det»  

(G 29). Men det er svært mange som mener at det skal godt gjøres å holde begivenheten 

hemmelig, særlig tatt i betraktning av at fødselsdagen offentliggjøres for klassen. «Dette å 

føle seg ekskludert. De får jo fort snusen i det» (MJ 28).  

 

Skoleklassen er en smal og gjennomsiktig sosial arena som vanskeliggjør hemmeligholdelse. 

Ericsson og Larsen peker på hvordan elevene inngår i et spill seg imellom om vennskap og 

utestengning, om konflikter og allianser (Ericsson og Larsen 2000:181-182). Den gode 

hensikten leder ikke alltid til ønsket resultat. Når noen deler en felles opplevelse, snakker de 

om den. De som ikke har deltatt vil gjerne oppfange, eller som moren påpeker, få «snusen i» 

at de holdes utenfor noe som andre har felles. Samtalen stopper opp når de nærmer seg en 

«klikk» av medelever. Blikk og kroppsspråk kan være mer talende enn ord (Gebauer og Wulf 

2001:88ff). Her anes konturene av en praktisk eufemisme, som Bourdieu karakteriserer som 

en slags hyllester til den sosiale orden og til de verdier den sosiale orden priser, samtidig som 

verdiene er dømt til å bli gjort narr av (Bourdieu 1996:84). Ved å dele ut invitasjonene 

utenom skoletid unngås en demonstrasjon av eksklusjon, men det er naivt å tro at de 

ekskluderte forblir uvitende om sin status som nettopp det. 

 

«Fødselsdagsselskaper kan vi snakke om i klassens time, når alle har vært med,» sier en 

klassestyrer (K 6). «Vi må holde bursdagen utenom klassen hvis ikke alle er med,» sier en 

annen (K 7). Opplevelsen må være felles ut fra de alle-inkluderende prinsippene, det vil si 

enten de kjønnete gruppene eller hele klassen. Klassestyrerne forteller at de ofte snakker om 

bursdager som alle har deltatt i. De ser det som positivt at elevene kan ta del i felles 

opplevelser. Felles opplevelser knytter mennesker sammen og skaper samhørighet. Ritualet 

bidrar derfor til å underbygge denne samhørigheten (Gebauer og Wulf 2001:166). 

                                                                                                                                                         

deler ut invitasjoner i 7. klasse enn i 5. klasse, og det har vært mer fremme som tema i klassen i 7. 
klasse enn i 5. klasse. 
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Oppfatningen av skoleklassen eller de to kjønnsgruppene som rituelle lag (Baumann 

2000:109) i anledning fødselsdagen, kommer sterkt til uttrykk blant klassestyrerne. 

Hovedlinjen i materialet viser at skolen i utgangspunktet oppmuntrer til en inkluderende 

holdning i forbindelse med fødselsdagsselskaper. Opplevelsen av fellesskap og tilhørighet til 

gruppen er viktig for barn, mener språkviteren Harriet Bjerrum Nielsen og psykologen 

Monica Rudberg (1994:132-134). Det er denne forståelsen av elevenes beste som ligger bak 

klassestyrernes holdninger til inklusjon kontra eksklusjon. Ved å ta temaet opp på 

foreldremøter, sette regler for utdeling av invitasjoner og bare gi rom for fortellinger om alle-

inkluderende fester i skoletiden, legger de tyngde bak likhetsideologien. Gjennom ritualet 

både utløses og kommuniseres denne holdningen til inklusjon fra skolens side (Rothenbuhler 

1998:54-55). 

 

Mange ber hele klassen, forteller moren til tvillingene (MJ 16-17), men selv har de ikke plass 

nok hjemme til å gjøre det. Ifølge mitt materiale er det ingen forpliktelse til eller kollektiv 

forventning om å invitere hele klassen, som tilfelle kan være for de kjønnete gruppene. Å 

invitere hele klassen er noe de kan gjøre om de har lyst og anledning.48 Hvis hele klassen 

inviteres, er det imidlertid en klart uttrykt forpliktelse til å inkludere alle. «Du kan ikke si at 

du ikke vil invitere den ene personen. Du inviterer hele klassen» (FG 37).  

Det hadde vært ondskap å ikke invitere en, det mener jeg. Tenk på de foreldrene som gjør sånt da. 
Ja, de finnes faktisk. Som lærer så vet jeg faktisk det, og det er dårlig gjort. Det er noe av det 
styggeste man gjør med unger … Stakkar! (K 2). 

 

Klassestyreren bruker sterke uttrykk som «ondskap» og «stygt» om ekskluderende handlinger 

overfor enkelte elever. Hun er ikke alene om å ha sterke meninger om dette. Hele klassen som 

rituelt lag oppfattes av de fleste som en ubrytelig sosial enhet. Det begås en urett hvis en eller 

to ekskluderes. «Det er urettferdig» (J 6).  

 

Dette er også tilfelle for det rituelle laget som utgjøres av kjønnsgruppen. Forskjellen ligger i 

at det kan oppfattes som obligatorisk å invitere denne gruppen i relasjon til fødselsdagen, i 

tråd med at fødselsdagsselskap av mange forstås som et obligatorisk ritual: fødselsdagen 

feires med barneselskap (kapittel 5). Alle av samme kjønn i barnets rituelle lag enten i 
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barnehagen eller på skolen, skal inviteres. Det er vanlig kutyme. «Jeg hadde alle guttene, 

fordi kameratene mine hadde det,» forteller en gutt (G 8). Det er slik det skal gjøres. Når 

barnet feirer fødselsdag inviteres alle guttene eller alle jentene i klassen. «Det er ingen av 

jentene som ber guttene, og ingen av guttene som ber jentene,» sier en gutt (G 25). 

Fødselsdagsselskapet er en kjønnet affære. Det dreier seg, ifølge ham, om guttebursdager og 

jentebursdager. Bursdagen blir slik kjønnssegregert. I innledningen til Bilder av den gode 

oppveksten gjennom 1900-tallet peker Markussen og etnologen Kari Telste på hvordan det 

synes å være en vedvarende tendens til at barn og unge organiserer seg i forhold til kjønn 

(Markussen og Telste 2005:19). Fødselsdagsselskapene er med på å understreke denne 

kjønnsdelingen som en akseptabel og vanlig gruppeinndeling. Jenter feirer fødselsdagen med 

jevnaldrende jenter, og gutter med jevnaldrende gutter.  

 

Når aktørene snakker om «alle» er det som regel kjønnsgruppen de refererer til. Det er her 

lojaliteten og forpliktelsen kommer sterkest til uttrykk, fordi det er mer vanlig å invitere 

denne gruppen enn hele klassen. En mor (MJ 32) forteller meg at mødrene har snakket mye 

seg imellom om inklusjon. Hun har alltid forsøkt å bidra til at «alle» skulle inviteres. Hun 

snakker om de av mødrene til jentene i klassen som hun har god kontakt med. De er enige i at 

ingen av jentene skal holdes utenfor. «Jeg hadde ikke likt det, hadde det vært mitt barn»  

(MJ 18). Det er omsorgen både for eget og for andres barn, som kommer til uttrykk. 

Innlevelsen i det egne barnets mulige ekskludering, leder til et inkluderende sikkerhetsnett for 

alle barna i den relevante gruppen. En inkluderende praksis for invitasjoner skaper en 

forventning hos barna i gruppen til å bli invitert. Dette skaper igjen en forståelse av å tilhøre 

og være deltaker i et rituelt fellesskap (Baumann 2000:109). Samtidig innebærer slik 

deltakelse en forpliktelse overfor fellesskapet. 

 

Flere av elevene har opplevd at klassen de gikk i ble slått sammen med en annen i løpet av 

barnetrinnet. Lojaliteten til den opprinnelige klassen og dermed det opprinnelige rituelle 

«alle», kan leve videre til tross for en helt ny sosial konstellasjon. Dette var særlig utpreget på 

en skole hvor to klasser ble slått sammen og reorganisert i tre grupper, men med stor 

fleksibilitet i undervisningsopplegget. De nye gruppene var derfor mer uklare enn de tidligere 

                                                                                                                                                         
48  I nettundersøkelsen svarer 11% av elevene at de inviterer hele klassen (spørsmål 3.1.1 og 3.1.2). 
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skoleklassene. «Og da kom spørsmålet om hva med bursdagsselskaper? Da sa vi at vi faktisk 

ikke kan legge opp skolen etter bursdagsselskaper, vi,» forteller klassestyrer (K 3). Denne 

ordningen er for øvrig i tråd med det nye undervisningsopplegget etter endringen i 

Opplæringsloven.49 Det maksimale «alle» var nå til sammen rundt førti elever. Dette var også 

en ubrytelig sosial gruppe, for dem som faktisk valgte å invitere begge de opprinnelige 

klassene. Men det var de færreste som kunne gjøre det. «Når man skal invitere til bursdag, så 

er det ganske lett å tenke sånn A og B klassen. For ikke å bli uvenner med noen. Ja, da 

inviterte jeg den klassen, klassen min liksom. Da går det bra,» sier en av guttene (G 29). Det 

opprinnelige rituelle laget er fortsatt intakt i anledning fødselsdagsselskapet. Han sikrer seg 

mot negative reaksjoner ved å forholde seg til dette, fordi hvem han inviterer vil relateres til 

denne opprinnelige gruppen av gutter eller til hele den opprinnelige klassen. Noen kunne 

ellers komme til å føle seg ekskludert med uvennskap som resultat. De som kom fra den 

tidligere parallelle klassen kunne omvendt ignoreres og dermed ekskluderes fra gjestelisten 

uten at dette ble ansett for å være et brudd på invitasjonsetiketten. 

 

Full inklusjon forstås gjerne som et udelt positivt prinsipp. De uskrevne reglene for 

invitasjoner og full inklusjon etableres gjennom et samspill mellom skolen, foreldrene og 

elevene. Skolen oppmuntrer til inklusjon, foreldrene har ofte en underliggende samforståelse 

av inkluderende prinsipper, som elevene omsetter i en forståelse av rettferdighet for alle. Den 

enkelte elev tilhører et fellesskap, og det er inngangsbilletten til fødselsdagsselskapet. Ingen 

skal oppleve å bli ekskludert. Det er vel og bra, men medaljen har en bakside. «Det var på 

godt og vondt det der,» mener en mor (MJ 3). Mange gir uttrykk for at prinsippet om full 

inklusjon overkjører individets integritet. Det er ikke spørsmål om hvem eleven har lyst til å 

invitere, men hvem han eller hun bør og må invitere. Fødselsdagsbarnet kan få sin private 

sfære invadert av medelever som han eller hun ikke har noe forhold til eller som de faktisk 

kan ha et dårlig forhold til, og i verste fall være redd for. Full inklusjon kan fungere som en 

tvangstrøye for invitasjoner. Rituelle normer kan derfor forstås som tvang (Gebauer og Wulf 

2001:163). Bakgrunnen for handlingen, det å sende ut invitasjonene, blir da en handling 

preget mer av forpliktelse enn lyst. 

 

                                                 
49  Se kapittel 1, note 2. 
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Intervjuene gjenspeiler mange konflikter mellom barn og foreldre, hvor barna gjerne vil 

slippe å invitere noen av klassekameratene. «Hadde det vært opp til henne ville hun kuttet ut 

noen. Det går ikke an,» sier moren (MJ 3), til tross for at hun ser at det kan være 

problematisk. Elevene oppfatter foreldrene som de mest aktive pådriverne for full inklusjon. 

De bruker ofte uttrykk som «jeg måtte invitere» om barn de av ulike grunner helst ikke ville 

hatt i bursdagen sin. «Det er ikke om å gjøre å ha mest mulig (gjester), og de jeg ikke har lyst 

til å ha, for de er helt jævlige liksom,» utbryter en gutt ganske følelsesladet (G 14). Han har 

mindre hyggelige minner fra egne bursdager hvor «alle» har vært med og fra andres 

bursdager, hvor noen «alltid ødelegger». En mor som selv har lagt svært stor vekt på at 

datteren skulle invitere «alle», konstaterer at det kan være plagsomt. «Særlig for ungene da. 

Det skal jo være en hyggelig dag! De er jo ikke venner med alle» (MJ 32).  

 

For noen elever kan det være plagsomt eller upopulært å måtte invitere hele det relevante 

rituelle laget, for andre kan det være forbundet med angst og vonde følelser. De «gruer» seg 

til bursdagen.50 Gutten som siteres ovenfor sluttet å be noen fra klassen til sine 

fødselsdagsselskaper. Ifølge Ericsson og Larsen er det ikke uvanlig at barn unnlater å innvie 

foreldrene sine i at de kan ha en vanskelig sosial situasjon på skolen (Ericsson og Larsen 

2000:186). Foreldrene kan derfor være uvitende om at deres sønn eller datter helst vil unngå å 

invitere enkelte eller flere medelever. Foreldrene følger de inkluderende prinsippene i god tro. 

Prinsippet om full inklusjon favoriserer fellesskapet og de inviterte fremfor hovedpersonen, 

fødselsdagsbarnet. «Det er klart at ingen skal falle utenfor,» sier en far (FJ 32). Det er dette 

som har prioritet. 

 

Til tross for den inkluderende intensjonen har flere av elevene opplevd å være den eneste i 

klassen eller i kjønnsgruppen, som ikke er blitt invitert.  

                                                 
50  På spørsmål 8.3 i nettundersøkelsen har elevene svart på om det kan være litt nifst å ha bursdag med 

mange jevnaldrende. Svarene fordeler seg langs en skala fra 1–10 hvor 1 innebærer at det ikke er nifst. 
39% befinner seg her. 23% befinner seg på skalaen mellom 2–5, 6% mellom 6–9 og 5% har indikert 10-
tallet. Øvrige svar er blanke. Dette viser helt klart at fødselsdagsselskapet med jevnaldrende kan være 
en utfordring for noen barn, og at forskjellen mellom å kunne velge eller måtte invitere, kan være av 
stor betydning. På spørsmål 8.4 Hva kan være nifst?, skriver en jente at hun pleier å kaste opp før 
bursdagen sin. 
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Først fikk jeg ingen invitasjon, men så tror jeg moren hans merket det. Og så måtte han nok 
invitere meg, og da sto det dumme Bente på invitasjonen. Jeg ble veldig lei meg, og alle snakket 
om det. Jeg var litt lubben, feit liksom. (J 1) 

 

Dette er en sterk opplevelse som setter dype spor i minnet. Selv om hun faktisk ble invitert til 

slutt, kan ikke dette rette opp det faktum at hun først ble ekskludert. Hun mener selv at 

grunnen til utestengingen hadde med hennes utseende å gjøre. Det kan være en ganske tøff 

sosial posisjonering i en skoleklasse. Invitasjoner til fødselsdagen kan inngå i en maktstrategi 

elevene imellom. Eksklusjon er et sterkt virkemiddel. Eksklusjonen demonstrerer med all 

tydelighet for fellesskapet at en person er uønsket. Det er «grusomt» for et barn å oppleve at 

alle blir bedt uten deg, sier en mor (MJ 4). Ingen ønsker å være den personen. Empatien for 

den som er utestengt fører ofte til at fellesskapet reagerer på eksklusjonen. «Alle snakket om 

det,» forteller jenta ovenfor. Den manglende invitasjonen førte til at hun fikk oppmerksomhet 

fra det rituelle laget, som i dette tilfellet utgjorde hele klassen. En oppmerksomhet som hun 

gjerne skulle vært foruten, fordi det dreiet seg om hvorfor hun ikke fikk noen invitasjon. 

Hennes personlighet og utseende ble et tema. Men reaksjonen fra fellesskapet understreket 

samtidig hennes tilhørighet i laget og ble derfor også et positivt signal, som til en viss grad 

bidro til å oppveie den fornedrende opplevelsen. På skolen med aldersblandete klasser, som 

jeg har referert til tidligere, fortalte lærer at det ble «opprør i leiren» da en gutt inviterte alle i 

sin aldersgruppe unntatt én elev. Igjen kan det konstateres at ritualet skaper rom for 

demonstrasjon av holdninger. 

 

Fellesskapet, det vil si kjønnsgruppen eller hele klassen, kan derfor ha en viktig funksjon i å 

forhindre at noen blir utestengt ved å ta til motmæle. Denne funksjonen skal de i prinsippet 

ikke ha, fordi den som ikke er invitert helst skal holdes uvitende om dette, hvilket vanskelig 

lar seg gjøre i praksis. En gutt (G 25) fortalte at han ikke ble invitert én gang, og begrunnet 

det med at han var helt ny i klassen. Men en annen elev «bare skreik det ut i klassen, han. 

Enda vi skulle ikke snakke høyt om det, hvis ikke alle var invitert». Dermed ble det oppklart 

at han ikke var invitert. Moren til fødselsdagsbarnet «ble klar over» at det var en ny elev i 

klassen, og han fikk sitt invitasjonskort. Bringéus forteller hvordan et uteblitt invitasjonskort i 

hans tidlige skoleår har satt seg godt fast i minnet. En jente bad flere i klassen, men ikke ham. 

«Det kändes bittert.» Han sendte da et vakkert gratulasjonskort til henne i posten og oppnådde 

dermed å bli invitert til festen, men vet ikke om det var fødselsdagsbarnet eller moren som tok 
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initiativet til invitasjonen. Selv om han til slutt fikk delta på festen, karakteriserer han 

hendelsen som traumatisk (Bringéus 1979:61). 

 

Det er ikke bare det rituelle laget, men også foreldrene som reagerer på eksklusjon. «Man skal 

ikke la barn ekskludere» (MJ 28). Moren «merket det», forteller jenta ovenfor (J 1). Da fikk 

hun en invitasjon som var ytterligere nedverdigende. Hun var ikke bare etter sin egen 

oppfatning feit og lubben, hun ble sett på som «dum» også. Men hun fikk en invitasjon, og 

hun gikk i bursdagen. Hun var med. I løpet av en samtale med en kvinne som hadde opplevd 

alvorlig mobbing på skolen i 1950-årene, kom vi inn på prinsippene for full inklusjon i 

forbindelse med fødselsdagsselskaper.51 Jeg påpekte at dette også kan være en tvangstrøye for 

barna, et påtvungent fellesskap. Selv hadde hun opplevd å være utestengt fra så å si alle 

bursdager i løpet av skoletiden. Hun var ikke et sekund i tvil om at det er bedre for et barn å 

være inkludert enn ekskludert, selv om han eller hun befinner seg nederst på den sosiale 

rangstigen i skoleklassen. Hun mente at foreldrene har et ansvar for å påse at barn ikke skal 

utsettes for å falle utenfor en slik gjentagende begivenhet gjennom skoletiden. 

Fødselsdagsselskapet vil ellers bidra til å aksentuere en vanskelig sosial posisjon.  

 

Foreldre tar ikke bare ansvar for andres barn, men også for egne. Det er flere eksempler på at 

foreldre tar affære hvis sønnen eller datteren ikke er invitert, når alle de andre er bedt. En 

jente (J 21) forteller at broren hennes ikke ble bedt i en bursdag. «Da ble han lei seg. Men 

mamma sa ifra.» En manglende invitasjon forklares ofte med at det er en «misforståelse», en 

«forglemmelse», noe «praktisk» som ikke har fungert. Barnet kan ha vært borte fra skolen da 

kortene ble delt ut, foreldrene vet ikke om den nye eleven i klassen, en tilfeldig krangel kan 

føre til at et kort forblir i ranselen. Det er mange grunner, og de behøver ikke å være knyttet 

til noen strategisk utestenging. Men det oppleves «sårt». For mange foreldre vil det ikke være 

noen barriere forbundet med å gjøre oppmerksom på at barnet deres faktisk er uteglemt fra 

invitasjonslisten, fordi inklusjon ikke sjelden er et tema på foreldremøtene. Ifølge den 

tidligere siterte kinesiske moren har barna «rett» til å bli invitert (MG 33). Alle som en har 

                                                 
51  Jeg hadde en telefonsamtale med kvinnen etter at hun ble intervjuet om mobbing i programmet «Sånn 

er livet» på P2. 
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rett til å delta. Foreldrene kan ivareta denne rettigheten. Det er ikke vanskelig å forestille seg 

en rekke andre sosiale situasjoner hvor det å påpeke en manglende invitasjon, vil være  

uhørt.52 Deltakelse i ritualet fungerer som en markør for sosial tilhørighet. Prinsippet om full 

inklusjon sikrer hver enkelt elev denne tilhørigheten samtidig som det også innebærer en 

forpliktelse for den enkelte overfor det rituelle laget. 

 

Å gjøre et utvalg 
Enten må du ha alle, eller dele opp i  
noe som er naturlige grupper (MG 29).  

 

Prinsipper om inklusjon relaterer seg ikke bare til hele skoleklassen eller gutte- og 

jentegruppene, men også til snevrere fellesskap innenfor rammen av disse grupperingene, slik 

Baumann påpeker at ritual constituences fungerer (Baumann 2000:109). Delvis inklusjon er 

et kompromiss mellom ideelle forestillinger om kollektiv deltakelse og jubilantens mulighet 

til selv å velge sine gjester. Hensynet til fødselsdagsbarnet går foran hensynet til alle de andre 

i det relaterte rituelle laget. Det vil si til en viss grad. Å skille ut en «naturlig» gruppe, er et 

spørsmål om å finne en balanse mellom de inviterte og de ikke-inviterte. Her setter jeg 

søkelyset på kriterier for utvelgelse og på hva denne valgsituasjonen, som utløses av ritualet, 

innebærer. 

 

En mor (MJ 4) hadde mange diskusjoner med sin datter, som ikke ville invitere en av jentene 

i klassen i bursdagen sin. Datteren måtte velge om hun da ville kutte ut flere av jentene eller 

invitere alle. Det kom ikke på tale å ekskludere én elev. Det må være et balansert forhold. «I 

år tok jeg tre jenter, da var det igjen fire liksom,» forteller en jente (J 32). Den gyldne regel 

eller den uskrevne lov, tilsier at de ekskluderte helst skal være i flertall. Dette synes ikke å 

være diskutert på foreldremøter eller blant elevene, slik som tilfelle er med normene for full 

inklusjon, men det går som en rød tråd gjennom materialet. Den underliggende 

samforståelsen kommer til uttrykk i praksis (Waquant 1993:34). Moralen er at de som velges 

bort ikke skal stigmatiseres som et lite mindretall ekskluderte. De skal ideelt sett skånes fra å 
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oppleve det slik, men de får ikke delta på festen. De er, uansett hvordan man snur og vender 

på det, ekskludert i forhold til det ideale, inkluderende rituelle fellesskapet.  

 

Delvis inklusjon tjener fødselsdagsbarnets interesser. Han eller hun får større spillerom til å 

velge sine gjester. «Jeg synes det er veldig bra å invitere alle, men jeg må respektere sønnen 

min – hans ønsker» (MG 33). Foreldrene gir slipp på prinsippet om full inklusjon av hensyn 

til barnet sitt. Det er, som mange påpeker, «fødselsdagsbarnets dag». Dette må prioriteres. Da 

er det rett og rimelig at hovedpersonen får omgi seg med et eget utvalg av gjester.53  

 

Vennskap blir ofte ledetråden for invitasjonene. «Invitasjoner konfirmerer vennskap»  

(MJ 28). Vennskap danner egne interessefellesskap innenfor det større fellesskapet. Dette er 

«naturlige» grupperinger. Men vennskap har den egenskap at det stenger andre ute. Vennskap 

forklarer ekskludering av andre. Vennskap relaterer seg til dem elevene «pleier å være 

sammen med», «kjenner godt» og «liker». «Jeg inviterer hyggelige mennesker, som jeg 

kommer overens med,» forteller en gutt (G 29). Barna beskriver ofte vennskapsgruppene med 

uttrykk som tilsier at dette er personer de føler seg trygge på og kan slappe av med, dem de 

har «lyst til å være sammen med». Dette påvises også av Ericsson og Larsen i deres 

undersøkelse (Ericsson og Larsen 2000:184-185). Samtidig er ikke denne gruppen 

nødvendigvis klart avgrenset og tydelig, påpeker Frönes (1994:167). Vennskap beveger seg 

langs en skala av større eller mindre nærhet mellom personer, og det kan ha ulike faser og 

gråsoner. De som ikke blir invitert kan føle at de burde vært inkludert i vennefellesskapet. 

Den som inviterer er bundet av den gyldne balansen mellom inkluderte og ekskluderte. 

Friheten til å velge kan bli et valgets kval.  

 

«Bursdag er hvem jeg skal be,» sier en jente (J 28). Hun synes det er vanskelig å vite hvem 

hun skal be, fordi alle blir «veldig sure». Selv om hun deler ut invitasjonene privat er det, som 

                                                                                                                                                         
52  En slik rett til å inviteres kan for eksempel også gjelde arbeidsfellesskap, hvor en seksjon eller en 

avdeling deltar i et arrangement. Hvis en eller flere faller ut av gjestelisten, vil dette høyst sannsynlig 
påpekes. 

53  På spørsmål 3.1.1/2 i nettundersøkelsen om hvor mange som inviteres fra klassen svarer 56% av 
guttene at de inviterer «noen» gutter, mens 60% av jentene inviterer «noen» av jentene. Det innebærer 
at over halvparten av elevene praktiserer utvelgelse for invitasjoner. Dette har også sammenheng med at 
utvelgelse er mer vanlig i de senere enn i de tidligere skoleårene. 



 149 

kjent, vanskelig å holde selskapet hemmelig. De som ikke er invitert, spør henne hvorfor hun 

ikke har bedt dem. Hun vil gjerne unngå å såre noen, og hun vil gjerne unngå dårlig 

samvittighet for å utelate noen. Ett år valgte hun bort hele selskapet. Hun opplevde at det ble 

for komplisert. Blant annet hadde hun problemer i forhold til et tvillingpar. Gikk det an å 

invitere én tvilling? Hun var venner med den ene, men ikke den andre. Hvis hun inviterte 

begge to, måtte hun kutte ut en annen venninne for å komme i riktig balanse. Hvis hun ikke 

inviterte noen av tvillingene, innebar det også å utelate en venninne. Det ble et stort dilemma 

for henne. Likeledes grublet en gutt over hvorvidt det gikk an å skille bestevenner (G 33). 

Kunne han invitere bare den ene, eller innebar det å invitere den ene at han også måtte 

invitere den andre? Foreldre forteller om barn som har «invitasjonskvaler» og 

«lojalitetskonflikter» når gjestene skal velges ut. Regnestykket går ikke opp. En jente (J 19) 

omtaler seg selv som «grusom» fordi hun måtte utelate en venninne.  

 

Delvis inklusjon har den konsekvens at det rituelle laget blir mye mer diffust enn ved full 

inklusjon, hvor rammene er satt. Barna får ansvaret for en sosial utvelgelse, som kan få 

negative konsekvenser for dem i forholdet til en eller flere medelever. Det er fristende å skyve 

dette ansvaret fra seg. En gutt (G 25) fortalte meg at det var familiens hund som ble brukt som 

forklaring på begrensningen i antall gjester. «Den likte ikke fremmede.» Foreldrene kan ta 

over ansvaret ved å sette et bestemt antall. «Så fikk hun skylde på meg» (MJ 28). Hun 

opplevde det som leit at datteren ikke ville ha fødselsdagsselskap på grunn av 

invitasjonsdilemmaet. Da gjorde hun det lettere for henne ved å ta på seg «skylden» for at 

noen måtte utelukkes. «Hvis du bare får lov til å invitere et bestemt antall, da er det litt 

annerledes» (J 32). Da er det lettere for medelevene å forstå og akseptere at de ikke blir 

invitert, mener hun. Mange er nødt til å begrense antall barn i selskapet av praktiske grunner 

som for eksempel plass eller økonomi. Delvis inklusjon gjenspeiler ikke bare muligheten for 

et personlig valg. En slik tilnærming kan også peke på at de sosio-kulturelle og materielle 

rammene som omgir barna på hjemmearenaen er varierende. Delvis inklusjon kan derfor også 

være et konfliktområde mellom barn og foreldre, der barna ønsker, men ikke kan velge å 

invitere alle i kjønnsgruppen eller hele klassen.  
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Delvis inklusjon innebærer delvis eksklusjon av elever. «Anerkjennelse er så viktig for 

unger,» understreker en klassestyrer. «Da er du på en måte med i bursdagsselskaper, altså»  

(K 2). Invitasjoner til fødselsdagsselskapet er en indikator på den enkeltes popularitet. Dette 

er ikke en engangsopplevelse. Det kan skje om og om igjen. Gjennom hvert skoleår og 

gjennom år kan enkelte elever til stadighet bli plassert på sidelinjen i forhold til denne 

begivenheten. «Du føler deg litt utafor, hvis du ikke blir invitert,» sier en gutt som har litt 

blandet erfaring fra bursdagsselskaper (G 25). Det synliggjøres at eleven faller utenfor. 

Eleven kjenner utestengningen på kroppen.  

 

Utestenging fra fødselsdagsselskaper gjennom skoletiden brukes ofte som eksempel i media, 

når for eksempel mobbing er tema. VG forteller om en familie som flyttet fra mobbing på 

skolen for tredje gang: «Den ene sønnen min var en ensom sjel. … Han ble ytterst sjelden 

invitert i bursdager og utfryst hele tiden» (VG 01.04.2003). Dette blir et bilde på den 

marginale sosiale posisjonen barnet har i forhold til medelevene. Det samme gjelder for barn 

med ulike typer adferdsproblemer, som for eksempel hyperaktivitet. Barna blir ikke invitert 

fordi de «ødelegger» selskapet. «Min sønn var gatas skrekk, ungene ertet ham, og fremdeles 

blir han ikke bedt i bursdager,» forteller moren i Aftenposten (19.07.01). Dette til tross for at 

han nå får behandling og har blitt mye bedre. En gutt (G 33) fortalte meg at en av de andre 

guttene i klassen ofte ikke ble invitert. Moren hans pleide å ringe og spørre hvorfor han ikke 

ble invitert. «Da blir det liksom at vi har ikke plass», som er unnskyldningen. Moren syntes 

dette var urettferdig og oppfattet det som diskriminering fordi gutten var mørkhudet. Men det 

var det mange andre i den klassen som var. «Jeg tror ikke det er det,» sier gutten som selv har 

kinesiske foreldre, «han er så hardhendt.» Det er adferden hans som er problematisk å 

håndtere for medelevene, derfor velges han bort av mange.  

 

Eksklusjonen kan tolkes annerledes og gis en annen mening av dem som faller utenfor det 

rituelle fellesskapet, for eksempel at eksklusjonen handler om barnets kulturelle bakgrunn 

eller sosiale tilhørighet snarere enn for eksempel barnets uakseptable adferd. Rothenbuhler 

peker på hvordan ritualer bærer i seg uante tolkningsmuligheter for dem som berøres av det 

(Rothenbuhler 1998:54-55). Ritualet har også en effekt for dem som ekskluderes. Moren til 

den kinesiske gutten sier at han ofte er opptatt av at han må invitere dem som aldri blir 
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invitert til noen, men så er det den gyldne balansen som må ivaretas. «Stakkars de han ikke 

inviterer,» sier hun, og understreker dermed at sønnens valg kan ha negative konsekvenser for 

noen av klassekameratene. Ericsson og Larsen beskriver hvordan enkelte barn føler ansvar for 

å inkludere dem som stadig faller utenfor. Det er beundringsverdig, men også strevsomt for 

dem (Ericsson og Larsen 2000:36-39 og 183-184).  

 

«Det var forferdelig da vi var barn,» sier moren til tvillingene (MJ 16-17). Hun peker på 

hvordan noen alltid ble holdt utenfor slik som kvinnen jeg tidligere refererte til, hadde 

opplevd. Nå mener moren at det er større oppmerksomhet rundt at dette ikke må skje barn. 

«Vi har vært veldig nøye med det,» understreker hun. Det er en oppfatning om at det er synd 

på barn som ikke blir invitert i bursdager. Hun omtaler det som «forferdelig» og bruker som 

mange andre, sterke uttrykk for å beskrive negative trekk ved fødselsdagsselskapet. Dette 

føyer seg sammen med ideen om at denne begivenheten skal være en gledelig begivenhet 

gjennom oppveksten.  

 

Selv om barna ekskluderes av noen, inkluderes de av andre. I mitt materiale er det ingen som 

har opplevd å være totalt utestengt fra fødselsdagsselskaper gjennom skoletiden. En gutt 

forklarer det slik: «Det er ingen her som ikke har noen som liker seg. Da blir du i hvert fall 

invitert av dem. I løpet av ett år så blir du sikkert invitert fire ganger» (G 29). Han mener at 

de fleste har en sosial tilhørighet som gjør at de vil få noen invitasjoner. Han håper at det er 

slik og vil at det skal være slik. Noen grupperinger er klare og setter tydelige rammer for 

invitasjonene. «De har vært en fast jentegjeng, hvor hun faktisk har vært invitert,» sier moren 

til en jente som har slitt med stor overvekt og betydelige lærevansker (MJ 40).54 Selv om 

andre har holdt henne utenfor, så har hun blitt invitert til dem hun har forventet å bli bedt til. 

«Da har det vært uinteressant med de andre,» forklarer moren. 

 

                                                 
54  MJ 40 ble intervjuet fordi hun har et barn i spesialklasse. Under intervjuet viste det seg at hennes andre 

datter, som hittil hadde gått i en vanlig klasse, nå skulle overflyttes til spesialklasse. Hun er uvanlig stor 
og kraftig og har slitt med store lærevansker. Samtalen vår dreide seg derfor også mye om hvordan 
denne datteren hadde fungert sosialt i den klassen hun hittil hadde gått i. Hennes yngste datter, som 
også er begynt på skolen, har ingen tilsvarende problemer som de to eldre søstrene. Vi snakket også om 
hennes fødselsdagsselskaper. 
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Forventning er et ord med mange fasetter i relasjon til fødselsdagsselskapet. Det er en 

forventning til at vennskap eller en tydelig gruppetilhørighet, skal resultere i inklusjon. Hvis 

denne forventningen ikke blir møtt, kjenner barna på vonde og såre følelser. «Hvis jeg ikke 

var blitt invitert til vennen min, da ville jeg blitt lei meg» (G 35). Mens manglende 

invitasjoner fra medelever som de ikke «pleier å være sammen med», har mindre betydning. 

Det kan likevel være problematisk for de barna som opplever en diffus mellomstilling i 

forhold til ulike klikker (Nielsen og Rudberg 1994:140, Frønes 1994:154 og 158). Deres 

sosiale posisjon er ikke helt avklart. Muligheten for å havne mellom to stoler når 

invitasjonene fordeles er langt fremme i bevisstheten. De søker seg mot de ulike klikkene i 

håp om en plass blant de inkluderte.55 

 

Å praktisere begge deler 

Mamma, jeg er den eneste i klassen som ikke har invitert hele 
klassen. Det får nå så være … Tror du det er plass til alle rundt 
kjøkkenbordet? Nei … Hun måtte akseptere det. Men det var 
dumt (MJ 40). 

 

I det foregående har jeg diskutert ulike prinsipper for invitasjoner innenfor rammen av 

skoleklassen. Det dreier seg om en pliktorientert holdning og en valgorientert holdning til 

henholdsvis å invitere alle i eller et utvalg av det definerte rituelle laget. Begge disse 

tilnærmingene har både positive og negative konnotasjoner for aktørene. I det følgende skal 

jeg gå nærmere inn i hvordan disse tilnærmingene settes ut i praksis. Med parallelle praksiser 

mener jeg at begge prinsippene ofte praktiseres samtidig innenfor samme skoleklasse. Dette 

har jeg ønsket å fokusere på, fordi disse ulike tilnærmingene i håndteringen av ritualet belyser 

aspekter ved alder, kjønn, kulturelt mangfold og forholdet mellom ytelse og gjenytelse. Det 

vil også dreie seg om at aktørene ikke sjelden skifter strategi i forhold til invitasjoner i løpet 

av skoletiden på barnetrinnet, hvilket innebærer en overgang fra hel til delvis inklusjon. 

 

                                                 
55  På spørsmål 3.11 i nettundersøkelsen svarer elevene på hvor viktig det er å bli invitert på en skala fra 1–

10, hvor veldig viktig er 10. 77% av svarene befinner seg på skalaen fra 5–10. Dette viser at de fleste 
elevene ikke stiller seg likegyldige til invitasjoner, men at invitasjoner anses som mer eller mindre 
viktige for de fleste.  
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Moren (MJ 40), som siteres innledningsvis, forteller om sin yngste datters opplevelse av 

fødselsdagsselskaper i første klasse på skolen. «Alle de andre» hadde hatt hele klassen, så 

kom turen til hennes selskap. Hun ville gjerne gjøre som de andre og ikke skille seg ut. Det 

hadde bare vært to eller tre selskaper før hennes eget, men det var nok til at hun hadde formet 

en oppfatning om «hele» klassen som ett rituelt lag. Det satt langt inne å være den første til å 

bryte dette mønsteret. Etter hvert var det mange som gjorde som henne. Det må være rom for 

fleksibel praksis i en sammensatt gruppe som skoleklassen. Det er ikke slik at det ene 

inklusjonsprinsippet utelukker det andre. De to prinsippene kan praktiseres parallelt i samme 

skoleklasse, og de kan erstatte hverandre over tid. Dette har å gjøre med en rekke faktorer 

som påvirker aktørenes handlingsvalg (Barth 2002:1). Valget kan være en opsjon eller en dyd 

av nødvendighet ut fra familiens situasjon, som kan innebære begrensninger for antall gjester. 

De sosio-økonomiske betingelsene vil jeg diskutere nærmere i kapittel 7 som handler om 

gjennomføringen av selskapet. 

 

Alder utfordrer prinsippet om full inklusjon. Fra omkring 10-års alder orienterer mange av 

elevene seg mot delvis inklusjon. «Da jeg var mindre ba jeg alle jentene, så ble jeg større. Da 

gadd jeg ikke ta alle sammen» (J 21). Dette at hun ikke «gidder» å være inkluderende lenger, 

er et uttrykk for en frigjøringsprosess. Hun vil ikke lenger la seg styre av foreldrenes og 

skolens autoritet (Ericsson og Larsen 2000:180-181). Hun bryter ut av den organiserte 

tryggheten, og vil selv velge hvem som skal delta i feiringen. I likhet med mange andre skifter 

hun fra passiv til aktiv aktør. Det fremgår tydelig i intervjumaterialet at barna i denne fasen 

opponerer mot sosialt samvær med elever som de aldri «er sammen med». De orienterer seg 

mot vennskap og mot dem de «passer sammen med» og «liker». Brudd på en normert og 

etablert praksis leder ofte til forhandlinger mellom barn og foreldre om hvorvidt det er rom 

for en slik endring. «Vi (mødrene) har snakket mye om inklusjon» (MJ 32). De greide å 

gjennomføre full inklusjon «da protestene var milde», men nå har de «gitt opp». Hun synes 

det er tungt, «men jeg må godta det».  

 

Barnas posisjonering blir stadig sterkere vis-à-vis foreldrene. Idealet om solidaritet med en 

definert sosial gruppe som skolen og mange foreldre har arbeidet for, settes til side av barnas 

stigende alder (Ravne 1999:111-116). Bringéus viser også til hvordan det skjer en endring i 
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fødselsdagsfeiringen fra tenårene av, eller kanskje allerede tidligere. De velger ut noen venner 

og feirer uten foreldrekontroll (Bringéus1987:182). Frønes mener at «grensene for det 

barnlige viskes ut, og de mer uklare grenser mellom barndom og ungdom kommer tidligere» 

(Frønes 1994:206ff). Forhandlingene om fødselsdagsselskapets deltakere bekrefter hypotesen 

om at det hamskiftet barna gjennomgår på terskelen mellom barndom og ungdom begynner 

tidligere, rundt 10-års alder. Barn utvider sin aksjonsradius og orienterer seg mot samfunnet 

utenfor hjemmet i 9- til 12-års alderen (Nielsen og Rudberg 1994:129). Foreldrene opplever 

generelt at deres barnlige fase varte lenger. Diskusjoner om hvem som bestemmer gjestelisten 

kan derfor være konfliktfylte. Barna tvinger frem en endring som har sitt utspring i 

jevnaldergruppen (Frønes 1994:168). «Når noen setter tonen, dilter de andre etter» (Rektor). 

Ifølge Frønes er det rimelig å forstå de jevnaldrende som dominerende signifikante andre fra 

tidlig ungdomsalder (Frønes 1994:47). Moren som siteres ovenfor, ga først etter for sin datter 

i 7. klasse. «Egentlig er dette det første året jeg har fått lov til bare å be noen av jentene,» 

forteller datteren (J 32).  

 

Dette innebærer også en overgang for barna. Fra å se på invitasjoner til fødselsdagen innenfor 

kjønnsgruppen som en selvsagt ting, blir det spørsmål om utvelgelse. «Den første gangen det 

skjedde, var det veldig ubehagelig å ikke bli invitert, men ikke nå lenger. Nå pleier vi bare å 

be noen» (J 22). Både det å velge ut og det å bli bortvalgt kan, som beskrevet, være 

problematisk for mange. Når dette i tillegg skjer i en overgangsfase hvor noen fortsatt 

praktiserer full inklusjon mens andre går bort fra det, blir retningslinjene for hvordan elevene 

skal forholde seg utydelige.56 Barna utvikler seg i forskjellig tempo. Noen blir bråmodne, 

jentene vokser fra guttene og mange henger ikke med i svingene når nye koder introduseres 

(Nielsen og Rudberg 1994:164). Vennskap oppløses og nye etableres. Denne utakten påvirker 

invitasjonene og kan leses ut av dem. «Nå er vi midt i puberteten og ganske forvirret,» 

forteller en jente (J 1). «Vi vet ikke helt hvordan vi skal være og hva vi skal gjøre.» Dette 

                                                 
56  I nettundersøkelsen svarer 43% av guttene i 5. klasse og 20% av guttene i 7. klasse at de inviterer alle 

guttene (spørsmål 3.1.1). For jentene (spørsmål 3.1.2) fordeler det seg med 35% i 5. klasse og 31% i 7. 
klasse som inviterer alle jentene. Dette viser at det er mange som inviterer alle, men det peker også mot 
at det er mindre vanlig med full inklusjon når barna blir eldre. Tallene er sammenfallende med 
intervjuundersøkelsen i den forstand at jentene i større grad fortsetter med full inklusjon for sitt rituelle 
lag enn guttene gjør. Det som imidlertid er mer overraskende, er at guttene praktiserer full inklusjon seg 
imellom i større grad enn jentene gjør i 5. klasse. I intervjumaterialet er inntrykket omvendt. 
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gjelder også posisjoneringene i forhold til det stadig roterende fødselsdagsselskapet. En mor 

(MG 31) forteller at hun observerte denne utakten i 6. klasse. «De to som har vært vennene 

hans, de har vokst litt fra ham. De tøffer seg.» Det som hadde vært et naturlig rituelt vennelag 

fungerte ikke lenger. «Jeg var litt bekymra og liksom huff. Jeg syntes det var fælt da. Men 

sånn er jo livet bare.» Mens foreldrene tidligere kunne påpeke at sønnen eller datteren ikke 

var invitert, kan de ikke på samme måte legge seg borti vennskap som oppløses og hvordan 

dette påvirker invitasjoner. De kan ikke beskytte barna mot å bli konfrontert med sin sosiale 

posisjon gjennom å ekskluderes fra rituell deltakelse, slik som de kunne i de første 

skoleårene, i det minste i prinsippet.  

 

Elevens sosiale status i klassen og i vennegjengen blir en utslagsgivende faktor når 

invitasjonspraksisen går over fra hel til delvis inklusjon. Samtidig som de «slipper» å invitere 

alle, kan prisen være at eleven faller utenfor grupperingene. Som tidligere påpekt er det også 

på dette alderstrinnet, rundt 10 år, at klikkdannelsene blir fremtredende. Det handler om «de 

kule» og «de ikke kule». «Når andre ikke liker dem, så blir de ikke invitert» (G 14). 

Invitasjonen blir en sosial markør for tilhørighet. Den manglende invitasjonen kan tilsvarende 

markere marginalisering. «Min sønn meldte seg litt ut. Han er ikke sosial. Han har vært 

opptatt av sport. Så plutselig, så ble han ikke bedt lenger» (MG 9). Han hadde et spesielt nært 

forhold til sine eldre brødre og hadde prioritert det sportslige samværet med dem i alle år. 

Men han hadde alltid deltatt i fødselsdagsselskaper i klassen. «Plutselig» speilet de 

manglende invitasjonene hans marginale sosiale situasjon i klassen. Moren undret seg over 

om de hadde feilet med oppdragelsen ved å knytte barna og familien så tett sammen og 

dermed nedprioritere samvær med andre. Oppløsningen av det vante rituelle laget fikk henne 

til å se aspekter ved sønnens oppvekst, som hun ikke hadde stilt spørsmål ved tidligere. 

 

Utakten, som kommer tydeligere til syne i denne ungdomsorienterte fasen, handler også om 

forholdet mellom gutter og jenter. De orienterer seg mot hverandre og det er langt flere 

blandete selskaper enn i de tidligere skoleårene, hvor oppfatninger om «guttelus» og 

«jentelus» preger forholdet.57 En invitasjon kan derfor også speile elevens popularitet hos det 

                                                 
57  På spørsmål 3.1.1/2 i nettundersøkelsen om invitasjoner mellom gutter og jenter, svarer 34% av guttene 

og 33% av jentene at de inviterer henholdsvis «noen» jenter og «noen» gutter. Dette underbygger at det 
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annet kjønn. Særlig for jentenes del refererer de til modenhet og for eksempel «store pupper» 

som et kriterium for invitasjon fra gutter. De som er «flinke på skolen og har blondesokker og 

skolegenser», er mindre aktuelle kandidater. Mens jentene helst unngår de guttene som «skal 

være tøffe og bråkjekke» samtidig som de synes at mange av guttene er «håpløst barnslige», 

slik Nielsen og Rudberg også peker på i sin undersøkelse (Nielsen og Rudberg 1994:171, se 

også Ericsson og Larsen 2000:182). Mitt materiale viser imidlertid mange eksempler på at 

både vennskapsforhold innenfor og mellom kjønnene samt kjæresteforhold, ikke følger disse 

litt stereotype karakteristikkene for hvem som er populære og hvem som ikke er det. Mange 

finner hverandre ut fra helt andre kriterier, som nettopp kan være at de ikke tilhører den 

ungdomsorienterte avantgarden i klassen. Slike grupperinger danner utgangspunkt for nye 

rituelle lag. 

 

Et interessant aspekt ved kjønnsfordelingen i selskapene er balansen mellom gutter og jenter i 

et system med delvis inklusjon. En jente skal helst ikke invitere flere gutter enn jenter og 

omvendt. Selv om selskapet er blandet, er det fortsatt et fokus på kjønn. For jentene i 

undersøkelsen er det mer en uskreven regel enn et problem. Derimot havner enkelte gutter i et 

dilemma. Dette er gutter som opplever at kameratene «har vokst litt fra dem», som sitert 

ovenfor. Mange av dem har «jentevenner». «Da er det liksom bare jentene igjen å invitere,» 

sier moren. «Det å lage bursdag med bare jenter, det er litt touchy!» (MG 31). Konsekvensen 

var at sønnen heller lot være å feire bursdagen sin med klassekamerater de to siste 

skoleårene.58  

 

Parallelle praksiser for hel og delvis inklusjon kan også praktiseres gjennom hele skoletiden i 

forhold til kjønn. Det vil si at det gjennomføres full inklusjon i forhold til eget kjønn og delvis 

inklusjon overfor den andre kjønnsgruppen. «Jeg hadde alle jentene og tre gutter» (J 32). 

Igjen gjelder solidariteten eget kjønn, mens barna kan plukke blant det annet, ut fra de 

kriteriene som tidligere er beskrevet for delvis inklusjon. I praksis kan dette føre til at 3/4 av 

                                                                                                                                                         

ikke er uvanlig med blandete selskaper i de senere skoleårene. I tillegg kommer de 11% som inviterer 
hele klassen.  

58  På spørsmål 3.1.1/2 i nettundersøkelsen om hvor mange som inviteres fra klassen, svarer 15% av 
guttene og 8% av jentene at de inviterer «ingen» henholdsvis gutter eller jenter. Det er et antall elever 
som velger bort feiringen med klassekameratene i de siste skoleårene. At det er flere gutter enn jenter 
stemmer overens med intervjuundersøkelsen. 
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klassens elever inviteres og 1/4 utelates. Særlig i klasser med lavt elevantall leder dette til 

eksklusjon av en liten og synlig gruppe. Dette står i kontrast til idealet om «hele klassen» som 

en ubrytelig invitasjonsenhet. Det er da heller ingen vanlig praksis. Det som er vanlig er å 

praktisere delvis inklusjon overfor begge gruppene enten gjennom hele skoletiden eller særlig 

i de siste skoleårene. Det vil si at elevene velger ut noen jenter og noen gutter, enten bare fra 

den ene eller fra begge gruppene.59 

 

I de flerkulturelle klassene er det oftere ulike praksiser. Mange av minoritetsbarna praktiserer 

delvis inklusjon, mens de med norsk kulturbakgrunn kan praktisere full inklusjon. I klasser 

med høy andel av minoritetsbarn (over 75%) forekommer ikke full inklusjon i mitt materiale. 

Men som påpekt tidligere er det også flere barn med innvandrerbakgrunn som inviterer hele 

kjønnsgruppen eller hele klassen, mens barn med norsk bakgrunn ikke gjør det. Det er 

imidlertid en klar tendens til at flerkulturalitet i skoleklassen utfordrer praksisen med full 

inklusjon. «Vi har ikke noen regler for invitasjoner,» forklarer en jente (J 30). I hennes klasse 

har 5% av elevene norsk bakgrunn. Det er tolv nasjonaliteter representert i klassen, og den 

største gruppen barn er pakistanske. Klassestyrer (K 4) forteller at de markerer alle 

fødselsdager på skolen og at alle feirer fødselsdagen sin, men det er ikke alle som har selskap 

med klassevenner, slik Østberg også påpeker i sin undersøkelse (Østberg 2003:76-77).60 

«Hvis det skal være selskap så fokuserer vi ikke så mye på hvem som skal komme. Det får de 

ordne opp i selv,» mener lærer. Det har ikke vært oppe på foreldremøter, fordi bursdager ikke 

er et felles tema. Det blir uaktuelt å diskutere normer for invitasjoner, når elevene i klassen 

ikke utgjør et tydelig rituelt lag.  

 

                                                 
59  På spørsmål 3.1.1/2 i nettundersøkelsen om hvor mange som inviteres fra klassen, svarer 56% av 

guttene at de inviterer «noen» gutter og 34% av dem «noen» jenter. 60% av jentene inviterer «noen» 
jenter og 33% av dem «noen» gutter. Disse tallene indikerer at rundt halvparten av selskapene basert på 
delvis inklusjon, består av gutter og jenter sammen i de senere skoleårene. Dette er helt i tråd med 
intervjuundersøkelsen.  

60  På spørsmål 3.1.1/2 i nettundersøkelsen om hvem som inviteres fra klassen, svarer 33% av gutter med 
antatt muslimsk bakgrunn (se metodekapittel) og 28% av jenter med samme bakgrunn at de inviterte 
«ingen» henholdsvis gutter og jenter i bursdagen sin. Til sammenligning med hele svarmaterialet er 
prosentforholdet 15% for gutter og 8% for jenter. Hvis svarene fra den antatt muslimske gruppen 
trekkes ut av beregningen, blir prosentfordelingen for den resterende gruppen 9% for guttene og 6% for 
jentene. Det er altså en betydelig forskjell i andelen av barn i de to svargruppene som ikke inviterer 
klassekamerater i forbindelse med fødselsdagen. På den annen side viser tallene også at majoriteten av 
de antatt muslimske elevene feirer med klassekamerater også i de senere skoleårene. 
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I noen klasser vil sammensetningen av elevene kunne lede til at jentene utgjør et rituelt lag, 

mens guttene ikke gjør det eller omvendt. I en av klassene var det én pakistansk og resten 

norske jenter, mens guttegruppen besto av syv pakistanske og tre norske gutter. Jentegruppen 

praktiserte full inklusjon, mens de pakistanske guttene ikke feiret fødselsdagen med 

klassekamerater. De er alle elever i samme klasse, men med helt ulik tilnærming til 

fenomenet bursdag. Sammensetningen av elever innenfor hver kjønnsgruppe hva gjelder 

etnisitet og kulturell forankring, er vesentlig for fødselsdagsselskapets gjennomslagskraft i 

gruppen og for hvilke normer som relateres til ritualet i den grad det praktiseres. 

 

Parallelle praksiser for inklusjon leder også til ulike tilnærminger til gjensidighet for 

invitasjoner. Det vil si i hvilken grad det er en sammenheng mellom det å invitere og det å bli 

invitert tilbake. For full inklusjon ligger forpliktelsen i å invitere alle, selv om noen ikke 

inviterer tilbake. Alle inviteres uansett. Selv om det i realiteten kan være en stor grad av 

gjensidighet i invitasjonene innenfor kjønnsgruppene gjennom skoleåret, er det ikke først og 

fremst dette som vektlegges. Det er altså ikke et prinsipp om like for like. Invitasjonen kan 

slik forstås som en gave uten noen garanti for gjenytelse (Bourdieu 1996:79-81). Samtidig 

ligger det i sakens natur en forventning om å bli invitert tilbake, fordi også andre praktiserer 

full inklusjon. Bourdieu peker på tidsintervallet mellom ytelse og motytelse som vesentlig for 

å tilsløre den byttehandel som i realiteten foregår (ibid). Det vil si at i bytte mot invitasjonen 

ligger det en fremtidig antagelse om deltakelse i andres selskaper. Det mer uselviske 

gaveaspektet er mer fremtredende når hele klassen inviteres. De som velger å gjøre dette har 

ingen forventninger om at alle elevene i klassen skal invitere dem tilbake, selv om de fleste 

også her vil ha forventninger om at noen vil gjøre det. 

 

Gaveaspektet for invitasjoner trer også tydelig frem når skoleklassen er flerkulturell, og ett 

eller flere barn ikke selv har fødselsdagsselskaper og sjelden eller aldri går i bursdager. Dette 

gjelder særlig muslimske barn. Etter eget sigende legger de norske foreldrene et visst press på 

de muslimske foreldrene for å få dem til å sende barna sine i fødselsdagsselskaper. Det 

handler om å ringe hjem til dem, skrive utdypende invitasjoner og ikke minst fortsette å 

invitere barna i år etter år, selv om de ikke kommer. «Vi må invitere likevel!», understreker 

en klassestyrer (K 7). Den ideologiske holdningen fra hennes side er helt klar. I den tidligere 
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omtalte jentegruppen, hvor alle så nær som én jente hadde norsk bakgrunn, ble denne 

pakistanske jenta invitert i så å si alle bursdager. Dette til tross for at hun i løpet av skoleårene 

hadde gått i én bursdag i 5. klasse etter iherdig oppfordring overfor foreldrene fra 

bursdagsbarnets mor. Jeg kommer tilbake til denne problematikken under avsnittet Å være 

invitert senere i kapittelet.  

 

En inkluderende holdning kan i utgangspunktet forstås som positiv og godt ment; en 

oppfordring til å ta del i en innarbeidet kulturell praksis. Gullestad peker på hvordan 

integrering ofte defineres ut fra majoritetens synspunkter (Gullestad 2002:116, se også 

Brochmann 2002). Prinsippet om inklusjon kan følgelig gi seg utslag i en intoleranse for 

forskjellighet. Det er lett å havne i en «sånn gjør vi det her» tankegang, hvor strategien er 

ensartet adferd, underforstått hvordan majoriteten gjør det (Lidén 2001:83-85). I et møte 

mellom egen og andres kultur, vil ofte det egne være en naturlig rettesnor for handling, og 

oppfattes som den riktige og følgelig gyldige handling. Konsekvensen av å akseptere at denne 

jenta ikke kommer og derfor stryke henne fra invitasjonslisten, ville være at hun blir den 

eneste ekskluderte i den rituelle gruppen. Det oppstår et dilemma mellom det å utøve et 

kulturelt press og det å være inkluderende, slik både Lidén og Runfors påpeker i sine 

undersøkelser om henholdsvis den norske og den svenske skolen (Lidén 2001, Runfors 2003).  

  

Men den inkluderende holdningen er ikke bare uttrykk for et kulturelt press. Den er, som vist, 

en sterk føring i de gruppene hvor full inklusjon praktiseres. Det er både en ideologisk 

forståelse av likhet og en oppfatning om «høflighet» og «vanlig folkeskikk», som ligger under 

det å invitere dem som ikke inviterer tilbake. For mange av de muslimske barna som går i 

bursdager men ikke selv har selskaper, oppleves invitasjonene positivt. Moren (MJ 36) til den 

somaliske jenta forteller at datteren blir invitert i bursdager «hele tiden, spesielt til jentene». 

Med et glimt i øyet oppfatter hun at dette, rent bursdagsgave-økonomisk, må være en fin 

ordning, fordi disse barna ikke behøver å gi noen gjenytelse for gaven de får fra datteren i og 

med at hun ikke inviterer til selskap. For henne forstås dette som en gave uten motytelse. Men 

selve invitasjonen og selskapet datteren deltar i kan også ses som en ytelse-motytelse- 

situasjon. Jeg kommer tilbake til dette senere i kapittelet samt i kapittel 7. Her dreier det seg 

imidlertid om utveksling av invitasjoner. 



 160 

 

Full inklusjon favner også barn som flytter og begynner i en ny klasse. De får sin plass i det 

rituelle laget av gutter eller jenter selv om de ikke har bidratt med egne invitasjoner. Ulike 

situasjoner kan innebære at et barns fødselsdag ikke feires med jevnaldrende. Årsakene til 

dette kan være tilfeldige eller mer permanente. Fra en fødselsdag i skoleferien som utsettes, 

men aldri blir noe av til stram økonomi eller problematiske hjemmeforhold, hvor foreldrene 

for eksempel har rusproblemer eller nervøse lidelser som lukker hjemmet for utenforstående. 

Det kollektive alle sikrer deres deltakelse i de andres bursdager når prinsippet er full 

inklusjon. 

 

Delvis inklusjon innebærer straks et mer komplekst forhold til gjensidighet. Som påvist 

ovenfor er det også slik at det innenfor en rituell gruppe som praktiserer full inklusjon, kan 

være en eller flere elever som ikke gjør det. Dette skjer enten ved ikke å invitere igjen eller 

ved bare å velge ut noen fra gruppen til sine selskaper, slik som for eksempel den pakistanske 

jenta (J 34) har gjort. Delvis inklusjon i denne konteksten blir en ensidig handling fra den 

enkelte elev som ikke har konsekvenser for majoritetens prinsipp om full inklusjon. Når dette 

prinsippet derimot ikke anvendes vil ulike strategier for gjensidighet gjøre seg gjeldende.  

 

En strategi er en like for like tankegang. Det vil si at «man ber dem man har vært hos»  

(J 6). En invitasjon forplikter til gjenytelse. «Hvis man ikke gjengjelder invitasjonen får man 

dårlig samvittighet,» forklarer en gutt (G 29). Det er igjen et spørsmål om dannelse og 

høflighet, hva som kjennes riktig å gjøre (Barth 2002:10). Moren, som siteres tidligere, 

forteller om da hennes yngste datter skulle ha sitt første selskap i 1. klasse: «Da tok vi de hun 

hadde vært hos og fylte opp til kvoten» (MJ 40). Med dette mener hun det maksimale antall 

barn de kunne invitere. Det var fødselsdatoen som gjorde at akkurat disse måtte prioriteres 

fremfor andre som ennå ikke hadde feiret dagen, og dermed ikke hadde utstedt invitasjoner. 

Bourdieu viser til hvordan han har samlet en rekke ordtak som beskriver en gave som en 

ulykke, fordi den til syvende og sist må gis tilbake. Den fratar mottakeren frihet og gir 

dermed en viss makt over mottakeren (Bourdieu 1996:79-81). På denne måten kan det sies at 

mottatte invitasjoner blir styrende for hvem barnet skal invitere i fødselsdagen. 

Gjensidigheten bygger da til dels på tilfeldigheter. Denne holdningen til å gjengjelde en 
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invitasjon er mer rådende i de første skoleårene, når foreldrene har kontroll over 

innkommende og utgående invitasjoner.  

 

I de senere skoleårene hvor det er vanlig med utvelgelse, kan en invitasjon brukes strategisk 

for å innynde seg hos dem eleven ønsker kontakt med. Her er motivet for gjenytelse tydelig, 

men den blir ikke nødvendigvis gjengjeldt. Det er på ingen måte noen gjeldende norm for at 

slik motytelse er påkrevet. Mottakeren behøver ikke å føle seg bundet av en invitasjon og kan 

derfor fritt gjøre sitt eget utvalg av hvem han eller hun ønsker å be, med de forbehold som 

tidligere er skissert for delvis inklusjon. Som vist, er det ofte de samme elevene som stadig 

inviteres, og tilsvarende de samme elevene som stadig ikke inviteres. Utveksling av 

invitasjoner mellom elever med høy og lav popularitetsstatus i klassen blir av mottaker tillagt 

tilsvarende høy eller lav betydning. Det vil si at for en med lav status vil det være svært 

betydningsfullt å motta en invitasjon fra en med høy status og omvendt. 

 

Gjensidighetsforholdet blir assymetrisk i den forstand at en mottaker med lav status vil bli 

beæret over invitasjonen, mens en mottaker med høy status vil stille seg mer eller mindre 

likegyldig til den. Invitasjonene representerer ikke samme verdi som bytte. En elev med høy 

sosial status kan derfor demonstrere makt både ved ikke å invitere eller invitere uoppfordret 

og ved ikke å gjengjelde eller gjengjelde en invitasjon. Slike elever besitter en symbolsk 

kapital som kommer til uttrykk i en dominansrelasjon overfor elever som står lavere enn dem 

på den sosiale rangstigen (Bourdieu 1996:88-90). Den symbolske kapitalen kan anvendes 

både negativt og positivt (ibid), hvilket vises gjennom invitasjoner til fødselsdagsselskapet. Et 

ytterligere aspekt er disse elevenes innflytelse på andre elevers handlemåter. Ved ikke å 

invitere eller gjengjelde en invitasjon vil han eller hun gi et signal til de andre om å gjøre det 

samme, omvendt vil en invitasjon gi et positivt signal. Dette behøver på ingen måte å være 

noen uttenkt strategi. Det kan like gjerne handle om at det ikke har vært gjenstand for særlig 

tankevirksomhet, men bunne i likegyldighet. Samtidig påpeker både klassestyrere og elever at 

det har en sammenheng med gode og dårlige ledere blant elevene. Gode ledere søker å 

anvende sin symbolske kapital positivt, mens dårlige ledere anvender den negativt. Handling i 

forhold til ritualet utløser positiv og negativ bruk av makt i relasjonene mellom elevene. 
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Balansen i relasjonene varierer. Mange orienterer seg først og fremst mot sin egen vennekrets 

når de velger ut gjestene. Da vil relasjonen mellom den som inviterer og den inviterte fremstå 

langt mer symmetrisk og uproblematisk. Det danner seg «sånne små grupper som inviterer 

hverandre» (G 29). Andre uttrykk er «fast gjeng» og «klikker». Tette sosiale bånd skaper 

sosiale forpliktelser. Men barna oppfatter ikke det å invitere vennene i bursdagen som en 

forpliktelse. Snarere er det en selvsagt og positiv handling. Hvis disse gruppene er stabile 

over tid, fremstår de som rituelle lag med full inklusjon. Eleven tilhører det rituelle laget selv 

om han eller hun av ulike årsaker ikke har invitert de andre. «Hvis tvillingene ikke hadde bedt 

meg, så hadde jeg bedt dem likevel, fordi vi er bestevenner» (J 21). Men det er en hypotetisk 

problemstilling for henne at hun ikke skulle bli bedt til dem. Hun er en del av «gjengen». 

Disse rituelle lagene består ofte av en kjerne på 2–4 elever og kan omfatte begge kjønn, men 

frem til de siste skoleårene på barnetrinnet er det mest vanlige enten gutte- eller jentelag. 

Guttenes grupperinger fremstår som mer stabile enn jentenes. «Sønnen min inviterer 

kameratene, og de inviterer ham,» slår moren (MG 35) fast.61 Dette sammenfaller med 

Nielsens og Rudbergs iakttagelser: «Guttenes grupper har en klarere hierarkisk struktur enn 

jentenes, maktsystemet er tydeligere og mere stabilt. Jentenes relasjoner og innbyrdes status 

endrer seg hele tiden» (Nielsen og Rudberg 1994:139). De viser til barneselskapene som en 

arena hvor dette gjenspeiles. 

 

Det er når de sosiale relasjonene er mer uklare at invitasjonene blir strategiske handlinger for 

dem som søker vennskap med en enkelt eller innpass i en gruppe. I tråd med Nielsen og 

Rudberg fremstår dette som et større problemområde for jentene enn for guttene. «Der jeg 

ikke var invitert, så gadd ikke jeg invitere dem» (J 22). Men hun har forsøkt å invitere dem 

tidligere uten å bli invitert tilbake. Nå «gidder» hun ikke, fordi hun vet at hun ikke er ønsket i 

den «gjengen» hun gjerne vil tilhøre. De hun omtaler som «dem». Hun hever seg over det ved 

                                                 
61  På spørsmål 3.11 i netttundersøkelsen om viktigheten av å bli invitert av klassekameratene på en skala 

fra 1–10, hvor 10 er viktigst, faller 77% av svarene mellom 5–10 på skalaen. Hvis svarene deles mellom 
gutter og jenter blir prosenten henholdsvis 74% og 79%. Det er tilsynelatende omtrent like viktig for 
gutter og jenter å bli invitert. Hvis tallene deles ytterligere inn i svar fra 5. og 7. klasser blir prosenten 
for guttene henholdsvis 83% og 67% og for jentene henholdsvis 82% og 78%. Forskjellen mellom 
viktigheten i 5. og 7. klasse er større for guttene enn for jentene, hvilket underbygger 
intervjuundersøkelsen. Det som imidlertid ikke finner gjenklang er at det ifølge nettsvarene er like 
viktig for guttene som for jentene å bli invitert i 5. klasse. 
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å gjengjelde de manglende invitasjonene med manglende invitasjoner i en negativ 

gjensidighet.  

 

Invitasjonen er en tydelig indikasjon på tilhørighet, «det at du er med». Jenta som fikk ta med 

seg maksimum fire stykker på McDonald’s, måtte dermed utelate venninnen Siri. «Så til 

gjengjeld, så ba hun ikke meg. Hun er veldig hevngjerrig!» (J 19). Det er en ganske sterk 

opplevelse å være den ene av venninnene som blir utelatt, og derfor ikke så merkverdig at Siri 

ønsket å ta «hevn». Det er et tydelig signal om at hun nå befinner seg i periferien, mens hun 

tidligere var en nær venninne. Jenta selv følte seg «grusom» når hun valgte henne bort. Det er 

nærliggende å tenke seg at moren (alene med datteren) kunne tillatt fem stykker på 

McDonald’s for å unngå en slik vanskelig avgjørelse for datteren og en sårende opplevelse for 

venninnen. Tidligere hadde hun invitert alle jentene i klassen til selskap hjemme. Når hun 

ville gå på McDonald’s bestemte moren at antallet måtte reduseres av økonomiske grunner. 

Men dette har også med balansen mellom de inviterte og ikke inviterte blant jentene i klassen 

å gjøre. Siri ville ha vippet denne balansen i gal retning. 

 

Delvis inklusjon skaper forhandlingssituasjoner mellom elevene og synliggjør deres sosiale 

posisjoner i klassen. Gjensidig utveksling av invitasjoner er ingen forutsetning for å bli 

invitert, men det kan være det. Mange peker på at minoritetsbarn ofte faller utenfor i et slikt 

system. «Det er synd at de ikke inviterer fra klassen, for da blir de ikke bedt igjen,» mener 

den kinesiske moren (MG 33).62 Hun representerer mange foreldre både med norsk og annen 

kulturbakgrunn, som ser fødselsdagsselskapet som en arena for integrasjon. Full eller delvis 

inklusjon er en mangefasettert problematikk i et samspill mellom alder, kjønn, kulturell 

forankring og praktiske muligheter og begrensninger. Invitasjonsstrategiene har konsekvenser 

både for den som sender og den som mottar innbydelsen. Nedenfor vil jeg se nærmere på 

denne avsender-mottager konstellasjonen. Hvordan forholder mottager seg til en 

bursdagsinvitasjon? Og hvordan opplever avsenderen denne responsen? 

                                                 
62  På spørsmål 3.11 i nettundersøkelsen om viktigheten av å bli invitert av klassekamerater på en skala fra 

1–10, hvor 10 er viktigst, faller 69% av svarene fra elevene med antatt muslimsk bakgrunn (se 
metodekapittel) mellom 5–10 på skalaen. Til sammenligning med hele svarmaterialet fra 
nettundersøkelsen falt 77% av svarene mellom 5–10 på skalaen. Det er en forskjell, men ingen spesielt 
betydelig forskjell i oppfatningen av hvor viktig det er å bli invitert.  
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Å være invitert 

Responsen belyses ut fra to ståsteder: de som er invitert i og de som har invitert til selskap. 

Det dreier seg i all enkelhet om å gå eller ikke gå i bursdagen. Og på den annen side om 

hvorvidt gjestene kommer eller ei. Men kriteriene bak beslutningen om å gå eller ikke gå er 

varierte og sammensatte. Likeledes er reaksjonen på om gjestene kommer eller ei ikke 

entydige.  

 

Mottaker 

I det foregående diskuterte jeg bytteaspektet ut fra graden av gjensidighet for invitasjoner. Det 

vil si hvorvidt en invitasjon resulterer i at eleven blir invitert tilbake eller ei. Men dette er bare 

ett aspekt ved det forholdet som oppstår mellom avsender og mottaker idet invitasjonen er 

mottatt. Invitasjonens umiddelbare hensikt er en oppfordring til å handle i forhold til en 

bestemt begivenhet, som her dreier seg om fødselsdagsselskapet. Hvorvidt de inviterte går 

eller ikke går i selskapet, og hvorvidt de uttrykker glede eller likegyldighet over invitasjonen, 

vil responsen romme et signal til avsender. Mottaker blir tvunget inn i en uunngåelig og 

forpliktende relasjon til avsender (Bourdieu 1996:79-81).  

 

I en norsk kulturell kontekst viser materialet at det eksisterer en tilnærmet møteplikt i 

fødselsdagsselskaper, på samme måte som selskapet er en uunngåelig begivenhet  

(kapittel 5). Igjen er det dannelsesaspektet som fremheves. «Du må gå når du er invitert,» er 

et typisk utsagn fra foreldrene. «Vanlig høflighet» og «respekt» tilsier at de skal gjøre det. 

Klassestyrerne snakker med elevene om å «vise respekt» ved ikke å «svikte» den som har 

invitert til selskap. Men det er i første rekke foreldrenes innflytelse som er førende her. Som 

tidligere nevnt har foreldrene gjennomgående mye bedre oversikt over innholdet i 

skolesekken og dermed over de invitasjonene barna mottar de første skoleårene enn i de 

senere skoleårene. Da tar mange av barna styringen selv. På samme måte som med kravet om 

full inklusjon, avtar foreldrenes autoritet når det gjelder møteplikten i bursdagen med barnas 
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stigende alder. Men mange foreldre prøver å få barna til å opprettholde respekten for en 

mottatt invitasjon.63  

 

Denne respekten avspeiles i hvor høyt bursdagen prioriteres i forhold til andre 

sammenfallende gjøremål. Både barn og foreldre bruker uttrykket «gyldig grunn» eller «god 

grunn» for å utebli. Da er oppfatningen at hovedpersonen ikke vil bli såret. Det er ikke 

uvanlig at barn har et fullspekket program av aktiviteter i fritiden. «Mange er opptatt og 

kommer ikke i det hele tatt» (G 37). Det kan være vanskelig å rydde plass til 

fødselsdagsselskapet. Foreldre forteller om «heseblesende» kjøreturer for å rekke både 

fotballkampen og bursdagen. Noen ganger lar det seg ikke gjøre, særlig i forhold til ulike 

former for lagidrett. Idrettskollektivet prioriteres ofte foran tilhørigheten til det rituelle 

fellesskap. «Jeg driver med idrett. Jeg har aldri tid til å gå i bursdager» (G 13). Andre forteller 

at de «dropper trening» for å stille opp i selskapet. Det er hele tiden et spørsmål om avveining 

og prioritering.64 Ofte er disse gjøremålene initiert av foreldrene. Spilletimer, ballettklasser og 

en rekke andre faste aktiviteter veier tungt i beslutningsprosessen. Likeledes anses samvær 

med mor eller far når foreldrene er skilt, som en gyldig grunn for å utebli. «Jeg skulle til 

pappaen min, så jeg fikk ikke vært med» (G 26). Ritualet utløser en skala av akseptable 

grunner for ikke å oppfylle den forpliktelsen som ligger i invitasjonen. De «gyldige» og 

«gode» grunnene er også anvendelige som unnskyldninger for å «slippe» unna et selskap. Når 

eleven ikke «kan komme» opprettholdes et skinn av respekt i situasjonen (Bourdieu 1996:84-

45). Foreldrene kan godta at barnet ikke går, og fødselsdagsbarnet får en forklaring.  

 

I de senere skoleårene, når foreldrene ofte ikke er klar over at sønnen eller datteren er invitert 

i bursdag, kan uteblivelsen være langt mindre hensynsfull. En vesentlig faktor i prioriteringen 

handler om fødselsdagsbarnets status i skoleklassen. «Ja, der har du forskjellen, gitt! For hos 

                                                 
63  På spørsmål 3.10 i nettundersøkelsen om hvorvidt elevene alltid går når de er invitert, fordeler svarene 

fra dem som ikke har antatt muslimsk bakgrunn (se metodekapittel) seg slik: 38% svarer «ja», 48% 
svarer «nesten alltid» og 9% svarer «nei». Det er altså et overveldende flertall som svarer at de alltid 
eller nesten alltid går når de er invitert i bursdager, også i de senere skoleårene. Dette underbygger at 
invitasjonen forplikter. 

64  På spørsmål 3.10 i nettundersøkelsen om hvorvidt elevene alltid går når de er invitert, svarer 48% av 
elevene som ikke har antatt muslimsk bakgrunn (se metodekapittel) at de «nesten alltid» går i 
bursdager. Den høye svarprosenten for dette alternativet kan nettopp gjenspeile at elevene stort sett 
prøver, men ikke alltid kan gå. 
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disse som er populære, når de har fødselsdag – åhhhh….. – de gleder seg. Men er det hos 

andre som ikke har den statusen, så er de helt likegyldige» (K 2).«Henne gidder jeg ikke å gå 

til. Det var noen av guttene som ikke gadd» (J 2). En av guttene (G 14) forklarte meg at de 

ikke «gidder» å gå, når den som har bursdag er en «tulling». Det er en kjønnsforskjell i 

forhold til å respektere en invitasjon i de senere skoleårene. Guttene anlegger en mye tøffere 

linje og demonstrerer sosial avvisning ved ikke å gå, oftere enn jentene gjør.65 Dette har igjen 

sammenheng med den ulikheten i jenters og gutters vennskapsrelasjoner, som Nielsen og 

Rudberg peker på. Fødselsdagen har ikke lenger den samme betydningen for guttene, mens 

for jentene er det fortsatt en viktig arena for samvær (Nielsen og Rudberg 1994:137ff). 

 

Problematikken rundt det å gå eller ikke gå i en bursdag er i større grad knyttet til full 

inklusjon enn til de mindre og utvalgte gruppene i et system med delvis inklusjon. 

Bursdagsbarnet kan ha en generelt lav status i klassen eller ha et helt perifert sosialt forhold til 

mange av medelevene, som likevel blir invitert til selskap. Noen velger selskapet bort, fordi 

de regner med at det er mange andre som går. Det er ikke «så farlig» å ikke gå. Men det skjer 

faktisk at ingen går. En slik hendelse gjorde dypt inntrykk i den ene av de to klassene jeg 

intervjuet for hovedfagsoppgaven (Ravne 1999). I 5. klasse inviterte en av guttene alle 

guttene til selskap. Ingen kom. «Da ble jeg veldig sinna på meg selv for ikke å ha gått,» 

fortalte en av dem (G 23). Guttene gikk i seg selv og følte seg skamfulle. Både guttene og 

jentene var opptatt av hendelsen under intervjuene. «De (guttene) sier de ikke kunne, men de 

kunne nok,» mener tvillingene (J 16-17). Gutten som hadde selskapet var litt barnslig og 

usynlig i klassen. Det var ingen som ville ham «noe vondt». Tvert imot hadde de ofte forsvart 

ham mot mobbere fra andre klasser. Det var bare ingen som var opptatt av at denne gutten 

skulle feire bursdagen sin. Det var ingen viktig begivenhet som de snakket sammen om. De 

var, som lærer påpeker, likegyldige. Derfor visste ikke den ene om at de andre ikke skulle gå, 

med et helt fatalt resultat for gutten som satt hjemme og ventet.  

                                                 
65  På spørsmål 3.10 i nettundersøkelsen om hvorvidt elevene alltid går når de er invitert, gjenspeiler ikke 

svarmaterialet denne forskjellen. 12% av guttene og 11% av jentene svarer «nei» på spørsmålet. 42% av 
guttene og 32% av jentene svarer «ja», mens 37% av guttene og 52% av jentene svarer «nesten alltid». 
Det er en helt marginal forskjell mellom jenter og gutter som svarer «nei», og faktisk betydelig flere 
gutter enn jenter som svarer «ja», hvilket leder til det omvendte forholdet for svaret «nesten alltid». Det 
kan dreie seg om at guttenes rituelle lag er tydeligere og mer stabile. Derfor tar de mindre forbehold om 
å gå. 
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Jo mer knyttet invitasjonen er til kjernegruppen av klassevenner, jo høyere vil selskapet 

prioriteres og respekteres. Det er en langt høyere terskel for å la en god venn i stikken og 

utebli fra bursdagen hans eller hennes. Samtidig kan kjemien gjestene imellom ha innflytelse 

på valget mellom å delta eller ei. Forholdet til fødselsdagsbarnet kan være greit, men ikke til 

en eller flere av gjestene. Mange barn befinner seg i periferien av kjernegruppene. De kan ofte 

invitere fra ulike «klikker» i klassen, med det resultat at noen i den ene klikken ikke befinner 

seg vel med elever fra en annen klikk. De kan oppleve det som et påtvungent samvær. «Hun 

sier nei, hvis hun ikke liker en av gjestene» (MJ 30). Men det er forholdet til 

fødselsdagsbarnet som veier tyngst på vektskålen. 

 

Mottakers status kan også spille en rolle i beslutningen om å gå eller ei. Denne 

problematikken kommer helst til syne når «hele klassen» inviteres til mer ungdomsorienterte 

fester i de siste skoleårene. «De som jeg ikke vil ha, men må invitere, de pleier ikke å 

komme» (G 14). Det er mange som nevner at «noen vet at de ikke er populære», og at «de 

skjønner at de ikke er velkomne». Dette sies ikke direkte, men kommuniseres slik at 

vedkommende «forstår» hvor landet ligger. Fødselsdagsfeiring i relasjon til skoleklassen 

skaper en rekke situasjoner hvor barnas sosiale tilhørighet eller mangel på tilhørighet løftes 

opp til overflaten. Men i de senere skoleårene, når samværsformene er mer differensierte, 

handler det også om at barna modnes forskjellig og utvikler sine personligheter i forskjellig 

retning. De er ikke like og føler seg ikke like. Derfor er det for eksempel flere som ikke går på 

fester, fordi de ikke liker denne formen for samvær og føler seg utilpass. Det kan like gjerne 

være deres eget ønske og ikke bare et signal fra omgivelsene om at de kan «la være» å 

komme.  

 

En jente fortalte meg at hun «hatet» dansefester, fordi hun var et hode høyere enn alle guttene 

(J 28). Hun likte ikke å danse og oppholdt seg i et annet rom hvis mulig, for å «slippe unna». 

Hun hadde «sin gjeng» hvor hun følte seg hjemme og trygg på samværsformen. Likevel var 

hun av den oppfatning at hun måtte ha en «gyldig» grunn for å la være å gå på fest. Hun var 

«lettet» hvis festen for eksempel sammenfalt med spilletimen. Selv om mange barn lar være å 

gå uten «gyldig» grunn, vil jeg konkludere med at de fleste av dem likevel er farget av den 
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møteplikten som foreldrene har pålagt dem i tidlige skoleår. Mange får dårlig samvittighet 

hvis de ikke går. De «prøver alltid å gå». Dessuten er dette et roterende ritual. Hvert enkelt 

barn vet selv hvordan det er å stå i sentrum og vente på gjestene. 

 

Det er ikke bare normative og sosiale årsaker til at den inviterte går eller ikke går i selskapet. 

Manglende økonomisk evne til å kjøpe den nødvendige gaven kan føre til at barn ikke 

kommer. Det ikke å ha råd til å kjøpe presanger til de mange bursdagene gjennom året, brukes 

som et bilde på den nye fattigdommen i Norge. «Bursdagsselskaper skaper ekstra hodebry,» 

forteller alenemoren Nann-Rosita til Dagbladet (17.11.2001) i en artikkel om «fattig-Norge». 

Ingen i min undersøkelse har opplevd en slik situasjon. Men selv om foreldre strekker seg 

svært langt for at barn skal kunne delta, slik de fleste klassestyrerne har påpekt, er det dem 

som ganske enkelt ikke kan finne de nødvendige kronene. Dette er en fattigdom som ikke 

handler om å ha mat, klær og tak over hodet, men en fattigdom som innebærer at barn ikke 

kan delta i aktiviteter som er vanlige blant deres jevnaldrende, der hvor de vokser opp. 

Magasinet Redd Barna (2004) trekker frem bursdagen som en slik vanlig aktivitet. Denne 

kulturelt betingete fattigdommen leder til at barna blir utestengt fra det sosiale fellesskapet. 

Rapporten66 det refereres til viser at det er barn i Oslo-området som er mest utsatt for å havne 

i en slik marginalisert situasjon, hvor en konsekvens kan være at de må si nei til 

klassekameratenes fødselsdagsinvitasjoner. 

 

Intervjuene viser imidlertid at foreldre med norsk og vestlig-orientert kulturbakgrunn synes å 

legge et visst press på barna for å gå i bursdager. Noe spissformulert kan man si at barna ikke 

får lov til å la være å gå, mens mange muslimske barn ikke får lov til å gå av sine foreldre. På 

samme måte som de muslimske foreldrene ikke ser fødselsdagsselskapet i seg selv som en 

forpliktelse overfor fellesskapet i skoleklassen, ser de det heller ikke som en forpliktelse å 

sende barna i selskaper de er invitert til. De føler seg ikke på samme måte bundet i avsender-

mottaker-relasjonen. Dette er selvfølgelig et bilde med mange nyanser som jeg skal utdype i 

det følgende. Men det er likevel viktige forskjeller som kommer til uttrykk i det kulturmøtet 

som fødselsdagsselskapet utløser.  
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Muslimske foreldre bruker ofte vendingen «å sende barna i bursdagsselskap», mens de fleste 

andre foreldrene i undersøkelsen snakker om «når barna skal i bursdag». «Å sende» eller 

eventuelt «la være å sende» barna, er en aktiv handling fra de muslimske foreldrenes side. 

Andre foreldre handler ut fra en overordnet norm som tilsier at inviterte barn «skal gå». «Jeg 

har alltid fått lov å gå i bursdager,» forteller en pakistansk gutt (G 35). Men han har ikke 

måttet gå. Moren sier at «hvis jeg ikke sender barna mine i en bursdag, kan en grunn være at 

de ikke er så gode venner (med bursdagsbarnet)». Hun ser ingen grunn til at han skal gå i 

selskaper til barn han har liten eller ingen kontakt med. Festlig samvær skal være lystbetonet 

også for de potensielle gjestene. Faren, som er lærer, mener det er viktig at barn med 

innvandrerbakgrunn deltar i bursdager. Hans erfaring er at de fleste får invitasjonskort, men at 

mange ikke møter opp i bursdagen.67 «Det er et stort problem. Jeg synes ikke de har plikt til å 

gå, men de kan lære hverandre å kjenne.» Han snakker ikke her om vennskap, men om det å 

bli fortrolig med en annen kultur, lære den å kjenne og delta i den. Fødselsdagsfeiringen gir 

barna innblikk i norske hjem og norske væremåter. Han mener det er et problem at mange 

muslimske foreldre ikke benytter denne anledningen for barna sine. Han gir uttrykk for det 

Ericsson og Larsen omtaler som en tolandsvendt holdning. Det vil si at familien søker å 

ivareta sin egen kultur samtidig som de orienterer seg mot det samfunnet de lever i og vil 

fortsette å leve i (Ericsson og Larsen 2000:68-71). Ved ikke å delta blir de «ensomme og 

isolert», underforstått i sin egen kulturramme. Deltakelse i fødselsdagsselskaper blir slik en 

målestokk for i hvilken grad barna tar del i det norske som omgir dem.  

Full inklusjon leder til at mange muslimske barn mottar invitasjoner fra klassekameratene. 

Dette har også faren ovenfor observert. Det må derfor tas stilling til hvorvidt barna skal gå 

eller ei. Det er flere aspekter ved fødselsdagsselskapet som påvirker graden av deltakelse. Det 

er ikke nødvendigvis noe likhetstegn mellom det å ikke ha erfaring med skikken og skepsis til 

                                                                                                                                                         
66  Artikkelen bygger på Fafo-rapport 445 Fattige barn i Norge. Hvem er de og hvor er de? (Ytrehus 

2004). Den er initiert av Redd Barna og laget av forskningsstiftelsen FAFO i samarbeid med Statistisk 
Sentralbyrå. 

67  På spørsmål 3.10 i nettundersøkelsen om hvorvidt elevene alltid går når de er invitert,, svarer elevene 
med antatt muslimsk bakgrunn (se metodekapittel) slik: 33% «ja», 23% «nei» og 33% «nesten alltid». 
Til sammenligning fordelte det resterende svarmaterialet seg slik: 38% «ja», 9% «nei» og 48% «nesten 
alltid». Det er en betydelig høyere prosent som svarer «nei» i den muslimske gruppen, men tallene 
motsier helt klart påstanden om at «muslimske barn aldri går i bursdager». Dette kommer også frem i 
intervjuundersøkelsen. 
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den. Omvendt behøver ikke kjennskap til skikken innebære at barna tar del i den slik den 

praktiseres i en norsk kulturell kontekst. For eksempel mener en somalisk mor (MJ 36), som 

aldri selv har feiret fødselsdag og ikke holder selskaper for egne barn, at de skal gå i 

bursdager når de er invitert «ut fra respekt for Norge». Det er et uttrykk for høflighet overfor 

«det landet som har tatt imot familien». Til tross for at hun ikke kjente til denne skikken fra 

sin kulturbakgrunn er hun åpen for å la barna delta i klassekameratenes selskaper. Den 

pakistanske jenta (J 34) derimot fikk kun lov til å gå i én bursdag i løpet av skoletiden på 

barnetrinnet, selv om familien var velkjent med fødselsdagsfeiring fra Pakistan. Hva er det 

som stenger for hennes deltakelse i andres bursdager?  

 

Faren (FJ 34) legger stor vekt på å ha kontroll over barnas oppdragelse og de påvirkninger de 

utsettes for. Han og moren kjenner ikke de norske hjemmene som barna inviteres til. De vet 

ikke hva som «foregår der». Det hjelper ikke at faren har truffet de andre foreldrene på 

foreldremøter gjennom skoleårene. Han er skeptisk til den kulturelle innflytelsen som blir 

barna til del i et norsk fødselsdagsselskap. For eksempel hva slags filmer som vises og hvilke 

grenser som settes for barnas oppførsel. Han opplever at norske foreldre og barn har et annet 

forhold til hva som er «rett og galt», og at de derfor tillater barna å gjøre ting som han vil 

karakterisere som «galt» både i relasjon til islam og ut fra hans generelle oppfatning om 

hvordan man skal te seg. Østberg peker på at forholdet mellom den islamske sosialiseringen 

og den sekulære majoritetskonteksten kan være komplisert (Østberg 2003:34). 

Fødselsdagsfesten, slik den arter seg i Norge, strider mot de gyldighetskriterier som faren 

legger til grunn for rettmessig adferd (Barth 2002:10). Den ene gangen datteren fikk tillatelse 

til å gå, var hun ledsaget av en eldre søster under hele selskapet. «Jeg får ikke lov til å gå i 

bursdag til norske, men jeg får lov å gå i bursdag til andre pakistanske jenter,» forteller hun  

(J 34).  

 

Denne familien har en uttalt orientering mot sin opprinnelige kultur. De er hjemlandsvendte 

(Ericsson og Larsen 2000:62-68). «We belong to Pakistan, you know, my husband and me. 

Yes, we belong to Pakistan!» understreker moren. Hun snakker lite norsk og foretrekker å 

føre samtalen på engelsk. De vil gjerne tilbake til Pakistan når mannen går av med pensjon. 

Der har de et stort hus, i Oslo bor de i en liten leilighet. De er opptatt av at barna ikke skal 
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påvirkes for mye av det norske. Barnas sosiale kontakt med det norske samfunnet er primært i 

skoletiden, og det er slik foreldrene ønsker at det skal være. Derfor ser de det heller ikke som 

ønskelig at barna går i bursdager til norske barn. Datteren forteller at hun ofte har vært «lei 

seg», fordi hun ikke får gå. Det har tydeliggjort hennes situasjon som den eneste pakistanske 

blant bare norske jenter. Men foreldrene har motstått det bombardementet av invitasjoner som 

hun har mottatt gjennom skoleårene. Slike situasjoner leder ofte til konflikter både mellom 

foreldrene og mellom barna og foreldrene, om tillatelse til å delta. Den tyrkiske jenta (J 38) 

forteller at foreldrene krangler om invitasjonene. Moren synes det er greit at hun går, men 

«hun må være blitt enig med pappa». «Hvis de blir uvenner, så bestemmer de at jeg ikke skal 

dra.» Broren derimot, får lov til å gå hvis han vil. 

 

Deltakelsen i selskapene er derfor kjønnsrelatert. Restriksjonene overfor jentene er langt mer 

uttalte enn overfor guttene.68 Guttenes deltakelse er ikke på samme måte noe tema i 

intervjuene. Men betingelsene for at jentene kan delta varierer fra familie til familie. Noen 

tillater ikke at de deltar i det hele tatt, slik som i eksempelet med den pakistanske piken. Dette 

henger ikke bare sammen med ulike oppdragelsesidealer. Det dreier seg også om hvorvidt det 

er gutter til stede i selskapet eller der hvor selskapet foregår, for eksempel far, brødre og andre 

mannlige slektninger. Det kan være en fare for at datteren kommer i en situasjon hvor hun er 

alene med en av motsatt kjønn. Ritualet utfordrer grunnleggende religiøse og tradisjonelle 

holdninger til kjønn. Men dette gir seg ikke samme utslag for alle. Flere ser selskaper med 

gutter og jenter sammen som uproblematisk, så lenge jentene er små. En somalisk far (FG 37) 

sender datteren på ni år i blandete bursdager. «Men når hun blir større, sånn 12–13 år, så skal 

vi helst ha at hun bare går til venninner. På den måten tenker vi at da skal hun ikke gå i 

bursdag med gutter.» Den tyrkiske piken forklarer at faren hennes synes hun er blitt for stor til 

å gå i bursdag. «Jeg skjønner ikke pappa! Jeg får bare ikke lov. Han tror alltid at det er gutter 

                                                 
68  På spørsmål 3.10 i nettundersøkelsen om hvorvidt elevene alltid går når de er invitert, svarer elevene 

med antatt muslimsk bakgrunn (se metodekapittel) slik: 42% av guttene og 20% av jentene svarer «ja», 
25% av guttene og 20% av jentene svarer «nei» og 19% av guttene og 52% av jentene svarer «nesten 
alltid». De muslimske guttene svarer et mye tydeligere «ja» enn jentene på at de alltid går, mens jentene 
har betydelig overvekt når det gjelder «nesten alltid» å gå. Dette kan tyde på at jentenes deltakelse er 
forbundet med flere forbehold og vurderinger enn guttenes deltakelse, som det ikke på samme måte 
stilles spørsmål ved. Dette er i så fall i tråd med det som kommer frem i intervjuundersøkelsen. Til 
sammenligning fordelte det resterende svarmaterialet seg slik: 42% av guttene og 35% av jentene svarer 
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der.» Det kommer frem at dette henger sammen med at hun har fått menstruasjon, og at det er 

«sånn i religionen vår».  

 

Denne restriktive holdningen til jenters deltakelse etter at de er blitt kjønnsmodne, er 

sammenfallende for de muslimske familiene i min undersøkelse. For noen jenter innebærer 

det at deltakelse i fødselsdagsselskaper er forbi. For andre innebærer det at selskapet bare må 

bestå av jenter, hvis de skal takke ja til invitasjonen. Derfor åpner de rene jenteselskapene for 

mange muslimske jenters deltakelse, mens blandete selskaper lukker for det.69 Den somaliske 

jenta (J 36) takker nei til disco og fester med gutter og jenter. Hun mener at dette er helt greit 

fordi «alle vet at jeg er muslim, for jeg bruker sjal og skjørt på skolen. Det er et tegn på at jeg 

ikke liker festing». Hun føler seg respektert. Dette er ikke noe konfliktområde mellom henne 

og foreldrene slik som beskrevet for andre muslimske jenter, når to kulturer trekker i ulik 

retning. Det er slik hun vil ha det. Hun går bare i bursdager til sine «rolige venner».  

 

Uansett etnisk og kulturell bakgrunn vil en invitasjon til fødselsdagsselskap utløse en 

valgsituasjon som mange ganger innebærer forhandlinger mellom barn og foreldre. Barn kan 

opponere mot møteplikten i en norsk kulturell kontekst eller mot forbudet i en muslimsk 

kontekst. Men dette er ikke absolutte størrelser som leder til et forutsigbart og ensartet 

handlingsmønster. Uavhengig av kulturell tilhørighet vil barnas forhold til invitasjonene også 

farges av deres sosiale posisjon i klassen og av kjønn og alder.  

 

Avsender 

Det å vente på at gjestene skal komme er ideelt sett spennende og gledesfylt, men med en viss 

malurt i begeret. Hva hvis de ikke kommer? Det kan som påvist være mer eller mindre 

gyldige grunner for ikke å komme. Avsender initierer forbindelsen og utfordrer mottakeren til 

handling. Invitasjonen fanger mottaker inn i en ufri posisjon (Bourdieu 1996:79-81). Men det 

ligger samtidig makt i denne posisjonen. Invitasjonen er et initiativ som uttalt ber om en 

                                                                                                                                                         

«ja», 8% av guttene og 9% av jentene svarer «nei» og 43% av guttene og 52% av jentene svarer «nesten 
alltid». Det er markant mindre forskjell mellom guttene og jentene her.  

69  På spørsmål 3.1.2 i nettundersøkelsen om invitasjoner av jenter, kommer det frem at 31% av jentene 
inviterer alle jentene i 7. klasse, mens 60% inviterer noen av jentene. Av disse inviterer 33% noen av 
guttene. Dette betyr at mange av jentenes selskaper bare består av jenter, hvilket gjør det mulig for 
mange muslimske jenter å delta. Det er da også mange som går i bursdager. 
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motytelse på et gitt tidspunkt, nemlig den at den inviterte deltar i selskapet. Den ber videre 

om en motytelse av en annen art enn ytelsen. Det handler ikke om invitasjon mot invitasjon 

som tidligere omhandlet, men om å svare på oppfordringen til å være gjest i selskapet. 

Gjennom denne motytelsen eller mangel på motytelse, kan avsender lese reaksjonen på sitt 

initiativ. I det følgende skal invitasjoner ses ut fra avsenders ståsted.70 

 

Mange foreldre er opptatt av at i deres barndom var en invitasjon til bursdag stor og 

betydningsfull. De ga beskjed hvis de av vektige grunner ikke kunne komme. Vanlig 

høflighet tilsa dette.«Du måtte jo ha 40 i feber, hvis du ikke skulle gå i bursdag!» (MJ 40).  

I dag er situasjonen en annen, synes hun. Det er ikke så viktig, det gis ikke beskjed. Hun 

opplevde at det kom veldig få i en av døtrenes selskap. «Så begynte datteren min å fortelle 

meg at den ene og den andre hadde snakket om at de ikke skulle komme.» Da ringte moren 

rundt til dem som ikke dukket opp. Mange hadde for såvidt «gyldig grunn», men foreldrene 

hadde ikke tenkt å si ifra til henne at barnet ikke kunne komme. «Men jeg regnet med at når 

jeg ikke hørte noe, så kom de.» Hun synes dette vitner om total mangel på «folkeskikk». Når 

noen mottar en invitasjon krever det aktiv handling ved å gi tilbakemelding hvis de ikke kan 

komme. Det går ikke an, ifølge henne, bare passivt å utebli. Det er foreldrenes ansvar å følge 

opp invitasjonene og lære barna hvordan de skal te seg. Men hun observerer også at det etter 

hvert begynte å stå «s.u. på invitasjonskortene hvis du ikke kan komme». Dette bunner i at 

også andre foreldre har erfart at barn ikke kommer uten å melde fra, mener hun. Hun peker på 

det kommunikative aspektet ved invitasjoner og ser en toveis utveksling som forpliktende. 

Igjen er det spørsmål om dannelse ved å gjøre det hun oppfatter som normert «riktig» i 

situasjonen. Hun blir støtt av at andre ikke etterlever konvensjonene overfor henne og barna, 

men også glad for at mange nå aktivt ber om tilbakemelding. Dette understreker for henne at 

hennes forståelse av hva som er god oppførsel og folkeskikk, er korrekt. 

 

                                                 
70  På spørsmål 3.9 i nettundersøkelsen om alle de inviterte kom, fordelte svarene seg slik: 37% «ja», 51% 

«de fleste», 5% «noen» og 2% «ingen». Dette stemmer godt overens med det intervjuundersøkelsen 
viser. Det er på ingen måte selvsagt at alle de inviterte kommer, men de aller fleste barn opplever at alle 
eller de fleste kommer i selskapet, men det er også de som opplever at bare noen eller ingen kommer. 
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En ting er bevisst å velge bort et selskap enten passivt eller ved å gi tilbakemelding. En annen 

ting er å glemme hele bursdagen. Glemsel er ofte forklaringen på at noen ikke kommer. 

Særlig i de senere skoleårene, hvor foreldrene har mindre kontroll over  

invitasjonene, er dette ikke uvanlig. Selskapsfrekvensen kan være høy gjennom skoleåret, og 

mange av de inviterte er barn som ikke har noe nært forhold til hovedpersonen. Dette er, som 

omtalt, mest aktuelt i et alle-inkluderende invitasjonssystem. Om noen av disse glemmer 

bursdagen, tas det ikke nødvendigvis så ille opp. Det handler ikke om en bevisst avvisning, 

selv om hovedpersonens status unektelig vil speiles ved at han eller hun glemmes. Hvis nære 

venner gjør det, er det en helt annen sak. «Pål glemte bursdagen min, han!» utbrøt en gutt  

(G 26). Han ble litt målløs ved å tenke på det. Det var «bestevennen» hans. Han følte seg 

sviktet. Det var verre at han «glemte» selskapet hans, enn om han hadde hatt en «god grunn» 

til ikke å komme. Det ville vært mer akseptabelt. 

 

Mange «gode grunner» for ikke å komme skyldes tidspunktet for selskapet. Dårlig timing kan 

være fatalt. Det kan være problematisk å finne en dag som passer for alle de potensielle 

gjestene i forhold til deres ulike aktiviteter. Men fridager og ferievaner kan også lede til lavt 

oppmøte. Et heldig valgt tidspunkt er derfor viktigere enn å feire på selve fødselsdagen. «Det 

var en bursdag som var helt krise, for da hadde vi invitert i weekenden og lagt lapper i alle 

sekkene, og ingen hadde levert lappen hjemme. Vi hadde dekket til seksten rundt bordet her, 

og det kom ingen!» (MG 8). Hun ringte rundt og den ene etter den andre var bortreist eller 

opptatt, noen hadde glemt det. Etter det holdt hun aldri barneselskap i weekenden mer. «Det 

gikk rundt hele bygda her om det bursdagsselskapet, så alle fikk panikk med det.» Det var en 

voldsom opplevelse. Hun finner det samtidig merkelig at hun ikke hadde fått noen signaler 

om at ingen kunne komme verken fra foreldrene eller gjennom sønnen. Hun er i prinsippet av 

samme oppfatning som moren ovenfor om at gjester som ikke har gitt beskjed, kommer. Men 

opplevelsen er i første rekke knyttet til et uheldig valgt tidspunkt. Med norsk kulturbakgrunn 

skulle hun ha visst at en tidlig sommerhelg blant annet innebærer hytte- eller båttur for mange 

familier.  

 

For dem som ikke har norsk kulturbakgrunn kan det være ytterligere problematisk å ha 

oversikt over når barna mest sannsynlig vil være hjemme i helger og ferier gjennom året. 



 175 

«Min sønn har ofte bursdag i påsken,» forteller den kinesiske moren (MG 33). Én gang 

inviterte de til selskap i påsken. «Jeg husker jeg hadde laget masse ting, kinesisk og norsk 

mat, men bare to kom.» Da inviterte hun alle naboene til festen istedenfor. Nå inviterer de til 

selskap etter påske. «Da kommer alle. Man gjør ikke en slik feil om igjen!» Det er en helt 

gjennomgående tendens i materialet at barn som har fødselsdag i skoleferier feirer dagen før 

eller etter ferien. «Vi skjønner at 21. og særlig 24. desember, da kommer ikke barn i 

bursdager,» sier en somalisk far (FG 37). To av barna er født da, og begge feirer dagen før 

juleferien. Mens den tidligere omtalte tyrkiske gutten som hadde «mast seg til å ha selskap», 

opplevde at ingen kom fordi det var midt i sommerferien.  

 

Dette ble en spesielt traumatisk opplevelse, fordi det var det første selskapet hans. Den totale 

mangelen på respons satte kroken på døren for flere bursdagsselskaper med klassekameratene, 

ifølge søsteren (J 38). De fleste guttene i hans klasse er norske. Foreldrene tolker dette som en 

avvisning, mens det mest sannsynlige er at mange ganske enkelt ikke var hjemme og ikke 

visste om invitasjonen. Søsteren ser klart at tidspunktet var uheldig, men når broren først 

skulle feire dagen på denne måten, var det naturlig at det skulle skje på selve fødselsdagen 

hans. Å lage et selskap flere uker før eller etter selve dagen, var ikke i deres tanker som en 

mulighet. Fødselsdagsselskap er på fødselsdagen. Moren understreker at hun har lite 

kjennskap til norsk kultur. De hadde stelt i stand til selskap, pyntet hagen og planlagt leker for 

barna. Det er ikke vanskelig å forestille seg at skuffelsen må ha vært formidabel både for 

gutten selv og familien. Det var en dyrekjøpt rituell erfaring. 

 

Selv om man kan finne gode forklaringer på at ingen kommer, er det ifølge barna den verst 

tenkelige opplevelsen når de inviterer til selskap. På mange måter virker det utenkelig at dette 

faktisk skjer. Men det gjør det. «Det der med at ingen kommer, ikke sant, da ser du hvor 

verdsatt du er. Stakkar! Tenk på den ensomheten de må føle. Det tror jeg må være vondt i 

hjertet» (K 2). Det er flere som har opplevd dette. «Det var ingen som kom i den bursdagen. 

Det skar meg i hjertet, altså» (MG 24). Det innebar også at «pakkene ikke kom» (G 24). 

Moren (MG 8) til gutten som hadde selskap i helgen, fortalte hvordan gutten hennes løp fra 

vindu til vindu, mer og mer forvirret. Selv gråt hun og opplevde det som dypt «tragisk». På 

samme måte som den kinesiske moren, løste hun situasjonen ved å invitere «hele nabolaget» 



 176 

til det dekte bordet. De laget et nytt selskap i den påfølgende uken, hvor alle kom. Gutten selv 

mente at det «ikke var noe personlig». Han følte seg ikke upopulær i klassen. Det bare 

skjedde. Men det sitter der som et minne om et selskap, hvor et helt vesentlig element faller ut 

og ritualet kollapser. Selv om det skaffes andre gjester er festen feilslått. Dermed er et annet 

og helt sentralt element fraværende.  

 

Denne gutten hadde hatt mange vellykkete bursdager både før og etter denne «fatale» 

hendelsen. Han hadde gode venner og ingen sosiale problemer i forhold til klassekameratene. 

De kom ikke, fordi «det passa ikke». Men de hadde ikke gitt beskjed. Han ble utsatt for å 

vente på gjester som ikke kommer. Det setter i gang tanker og følelser. Når barn inviterer til 

bursdag settes de i en situasjon hvor klassekameratene kan gi signaler om hvilken status de 

har innenfor denne sosiale enheten. Flere barn som har opplevd at ingen kommer, fortsetter å 

invitere klassekameratene. Men de som er mest sårbare med lav sosial status velger 

fødselsdagen bort. «De to siste årene har jeg egentlig ikke bedt noen i klassen (etter at ingen 

kom). Det er det hvis ingen kommer i det hele tatt. At det bare er meg og foreldrene mine»  

(G 27).71 Ritualet kan generere en opplevelse av ensomhet og manglende tilhørighet. Ritualer 

er, som Gebauer og Wulf påpeker, demonstrative (Gebauer og Wulf 2001:160). Dette gjelder 

også når det påtenkte ritualet ikke kan gjennomføres.  

 

Mange av elevene bruker uttrykket «sikre invitasjoner». De ønsker å garantere seg mot at 

mange ikke kommer, ved bare å sende ut slike sikre invitasjoner. «Alle kom, fordi det var de 

beste vennene mine» (J 19). Det er «sikkert» at bestevennene kommer. Mange unngår å dele 

ut usikre invitasjoner ved å holde seg til kjernegruppen. Det er større sjanse for at gjester 

uteblir når invitasjonene inkluderer hele gruppen enn en utvalgt gruppe. Det er gjerne i de 

senere skoleårene at dette er aktuelt, når barna selv har mer kontroll med hvorvidt de vil gå 

eller ei.72 Det kan selvfølgelig være av mindre betydning og tidvis kalkulert med at mer 

                                                 
71  På spørsmål 3.9 i nettundersøkelsen om alle de inviterte kom, svarer 2% at ingen kom. Disse 2% utgjør 

6 gutter. I intervjuundersøkelsen er det også bare gutter som har opplevd at ingen kom. Det kan indikere 
at gutter i større grad enn jenter utsettes for dette. 

72  På spørsmål 3.9 i nettundersøkelsen om alle de inviterte kom, viser svarene en forskjell mellom 5. og 7. 
klassinger. I 5. klasse svarer 25% «ja» og i 7. klasse svarer 46% «ja» på at alle kom. Dette underbygger 
at mange elever holder seg til sikre invitasjoner innenfor en kjernegruppe av inviterte etter hvert som de 
blir eldre. 
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perifere skolekamerater uteblir, men det er ikke til å komme fra at oppmøte i bursdagen vitner 

om hovedpersonens status i klassen. «Hun ville aldri ha våget å invitere alle jentene og alle 

guttene. Jeg tror ikke guttene hadde kommet en gang. Så tøft er det» (K 1). Så tøft kan det 

være for noen at de ikke «våger» å invitere mange av klassekameratene. De vil ikke ta den 

utfordringen. 

 

Individ og kollektiv 

Jeg har tatt utgangspunkt i Baumanns konsept for ritual constituences som et anvendelig 

analytisk grep på skoleklassen som sosialt fellesskap i relasjon til ritualet (Baumann 

2000:109). Analysen viser at skoleklassen danner et rituelt lag, både i sin helhet og i form av 

mindre rituelle lag, som Baumann omtaler som sub constituences (ibid). Et rituelt lag kan 

derfor bestå av hele klassen, av kjønnsgruppene eller av mer eller mindre vekslende 

vennebaserte grupper, hvor begge kjønn kan være representert. 

 

Valget av deltakerne går forut for selve festen, men er likevel en vesentlig del av ritualet 

(Blehr 2000:20). Fødselsdagen er en individrelatert begivenhet. Hvert enkelt barn står i 

sentrum for sin egen fødselsdag. Dette er en helt selvsagt observasjon. Men materialet viser at 

barneselskapet involverer skoleklassen i en helt vesentlig grad. Invitasjoner innebærer et 

samspill mellom individet og kollektivet. Analysen av invitasjonene setter søkelyset på de 

rituelt involverte som utover barna, omfatter foreldre og klassestyrere. Ved å få kjennskap til 

den enkeltes forståelser av både det å invitere og det å være invitert, har jeg fått innsikt i 

bakgrunnen for at de handler som de gjør (Baumann 2000:110, Barth 2002:1). Ulike 

prinsipper for inklusjon kommer til syne i materialet. Disse prinsippene for hel eller delvis 

inklusjon, som praktiseres både parallelt og/eller suksessivt, har konsekvenser for hvordan 

invitasjonene skal fordeles. 

 

Kapittel 5 dreide seg om hvorvidt et selskap skal arrangeres eller ikke. Her har det handlet om 

invitasjoner til selskapet. På samme måte som for selve selskapet utkrystalliserer det seg ulike 

holdninger i forhold til plikt og valg. Det vil si i hvilken grad det foreligger en invitasjonsplikt 

eller et invitasjonsvalg overfor kollektivet, hvilket igjen innebærer ulik vektlegging av 

hensynet til individet og hensynet til det definerte kollektivet. Invitasjoner bringer det sosiale 



 178 

spillet i skoleklassen til overflaten. Samtidig kontrolleres dette spillet gjennom normative 

føringer for inklusjon, solidaritet og dannelse. De ulike strategiene har ulike konsekvenser 

både for individet og for kollektivet. Hensikten med ritualet er i snever forstand å markere 

fødselsdagen. Men en studie av hvordan ritualet håndteres gir raskt en forståelse av at 

fødselsdagsselskapet rommer langt flere betydninger enn denne markeringen. Det vil si at 

ritualets umiddelbare hensikt bare representerer toppen av et isfjell, for å bruke Gebauer og 

Wulfs metafor for ritualers underliggende konnotasjoner (Gebauer og Wulf 2001:142-143).  

 

Dannelse er en normativ føring for handling. Med dannelse mener jeg det som anses for 

generelt korrekt adferd av den enkelte. Det vil si hva som stemmer overens med de 

gyldighetskriterier som ligger til grunn for deres forståelser av hva som i en gitt situasjon er 

rett eller galt å gjøre (Barth 2002:10). Fødselsdagsselskapet er en anledning hvor dannelse 

både kan læres og demonstreres. Det er «forskjell på det man vil gjøre og det man må gjøre» 

(Inspektør). Men det er på ingen måte slik at det «man må gjøre» representerer en enstemmig 

oppfatning, verken blant elevene, foreldrene eller klassestyrerne. To markerte føringer for 

korrekt oppførsel er plikten til å invitere alle i kjønnskollektivet og plikten til å gå når eleven 

er invitert. Det kan spores en sammenheng mellom disse to pliktholdningene blant foreldre 

med norsk og vestlig-orientert kulturbakgrunn. Mens den alle-inkluderende plikten kan sies å 

være absolutt for dem som anser den som gjeldende praksis, er det langt større åpenhet for å 

omgå møteplikten. Disse pliktholdningene representerer to ulike forhold mellom individet og 

kollektivet. Den alle-inkluderende ideologien organiserer forholdet mellom den enkelte og 

hele det definerte kollektivet. Møteplikten er et toveis forhold mellom mottaker og avsender 

av invitasjonen. Møteplikten relaterer seg til et annet plan for dannelse. Det handler, som 

mange uttrykker det, om vanlig «folkeskikk». Denne folkeskikken gir seg uttrykk i at det skal 

«gis beskjed» hvis eleven ikke kan komme, og det skal være en «gyldig grunn» for å utebli. 

Respekt er et stikkord både for invitasjonsplikten og møteplikten. Det vil si respekt for 

henholdsvis kollektivet og individet. 

 

Det er ikke uvanlig med en slik invitasjonsetikette innenfor definerte sosiale fellesskap. En 

avdelingsfest i et firma vil for eksempel omfatte alle som arbeider i denne avdelingen. Men 

det er vanligvis ikke slik at alle etter tur arrangerer denne festen og dermed trer ut og inn av 
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rollen som arrangør og gjest. En slik rotasjon vil være vanlig for eksempel i en syklubb eller 

en gourmetklubb. Dette er klare interessefellesskap hvis hensikt nettopp er sosial omgang 

blant medlemmene. Skoleklassen derimot er et konstruert fellesskap for læring innenfor en 

gitt tidsperiode. Det er innenfor dette fellesskapet barna veksler i rollen som hovedperson og 

gjest. Det er ikke utenkelig at det manglende interessefellesskapet fremtvinger en 

pliktorientert holdning ikke bare for inklusjon, men også for deltakelse i selskapet. 

 

Jeg har vist at både foreldre og lærere er pådrivere for en kollektivt inkluderende tankegang. 

De handler både på enkeltplan og i samstemmighet på foreldremøter. De orienterer seg mot 

solidaritet og likeverd og søker å forme barnas holdninger gjennom prinsipper for inklusjon. 

Dette underbygger oppfatningen om den norske grunnskolen som likhetsprosjekt (Lidén 

2001:68 og 84, Markussen 2005:202). Det inkluderende invitasjonsprinsippet signaliserer 

solidaritet med hele gruppen. De faktiske sosiale relasjonene er underordnet når alle skal telle 

likt. Respekten for det kollektive alle representerer samtidig, ideelt sett, et sosialt 

sikkerhetsnett for barna. Alle er med i alles bursdager. Dette forstås i første rekke som et 

positivt prinsipp. Kollektivet har da prioritet fremfor fødselsdagsbarnets eventuelle egne 

ønsker. Ritualet kan slik skape en tvangssituasjon (Gebauer og Wulf 2001:163) både for 

fødselsdagsbarnet og for foreldrene. Kollektivets forventning påvirker den enkelte aktørs 

holdninger til invitasjoner. Samtidig underbygger den enkelte aktørs handlinger den 

kollektive forventningen og dermed den kollektive normen for slik handling. Handlingen kan 

fremstå som subjektiv, men er samtidig relatert til kollektiv erfaring (Bourdieu 1990:6, 

Gebauer og Wulf 2001:7, Barth 2002:1). Denne vekselvirkningen trer tydelig frem i 

håndteringen av invitasjonene. 

 

Denne tvangen kan også gi seg utslag i en sterk vilje til å invitere dem som aldri kommer i 

bursdager, fordi de ganske enkelt ikke kan utelates. Det ville være galt. En slik handlemåte 

kan oppleves som et kollektivt press overfor disse elevene og deres foreldre. Dette kommer 

frem i fortellingen til den pakistanske piken (J 34) som kun én gang fikk lov til å gå i en 

bursdag. Forholdet mellom individ og kollektiv tydeliggjøres, som en følge av at hun er den 

eneste jenta i klassen som ikke har norsk kulturbakgrunn. Invitasjonspresset fra denne 

jentegruppen som praktiserer full inklusjon, har vært formidabelt overfor henne og familien 
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hennes gjennom skoleårene. Men foreldrene har vært standhaftige overfor disse utspillene, 

fordi det strider mot deres gyldighetskriterier å tillate at hun deltar (Barth 2002:10). Norske 

foreldre stiller seg, på den annen side, til dels uforstående til denne konsekvente uteblivelsen. 

«Vi har jo forklart hva som foregår.» Flere tolker dette som en avvisning av «den åpne døren» 

og «norske skikker», dessuten er det «bare en bursdag».  

 

Men ritualet kan romme elementer som er uforenlige med de verdier mange muslimer 

orienterer seg etter, for eksempel i forhold til kjønn og jenters deltakelse. Da er de kollektive 

føringene i relasjon til skoleklassen irrelevante for hvordan de velger å handle (ibid). 

Forholdet mellom den individuelle aktør og det definerte fellesskapet blir et bilde på 

samspillet mellom individet og kollektivet (Grimen 2001:237), blant annet i forhold til 

flerkulturalitet i klasserommet. Valget mellom å invitere eller ikke invitere elever som aldri 

kommer i bursdager representerer et dilemma. Ved å inkludere øves et kulturelt press på 

familiene om å «gjøre som oss». Dette kan forstås som en manglende aksept for 

forskjellighet. En aksept av denne forskjelligheten innebærer eksklusjon som strider mot den 

gjeldende kollektive handlemåten overfor det rituelle laget (Barth 2002:10, se også Lidén 

2001, Runfors 2003). 

 

I flerkulturelle klasser vil sammensetningen av klassen være av betydning for holdningen til 

ritualet. Fordelingen av etnisk og kulturell bakgrunn blant elevene er vesentlig for hvordan 

fødselsdagsfeiringen praktiseres.73 I klassen med majoritet (95%) av barn med 

innvandrerbakgrunn, har de «ikke noen regler for bursdag». Det eksisterer ingen kollektive 

føringer å forholde seg til, fordi «bursdag ikke er noe tema». Ritualet er ikke felles. De som 

inviterer klassekamerater i fødselsdagen sin utgjør da en minoritet og har liten innflytelse på 

hva de andre i klassen gjør. Balansen mellom de elevene som har selskap med 

                                                 
73  Nettundersøkelsen viser at det er stor variasjon mellom skolene i de ulike 5 bydelene i Oslo, inndelt 

etter bosettingsmønster for innvandrerbefolkningen (se metodekapittel). På spørsmål 3.1.1/2 i 
nettundersøkelsen om hvor mange som inviterer alle guttene eller alle jentene i klassen, fordeler 
svarene seg slik: indre øst 30%, nye drabantbyer 18%, gamle drabantbyer 14%, ytre vest 39% og indre 
vest 56%. De bområdene som har lavest andel av personer med innvandrerbakgrunn har til dels 
betydelig høyere praksis med full inklusjon. Det skal understrekes at utvalget av skoleklasser er lite og 
til dels skjevt fordelt mellom de fem bydelene og at det også kan være andre årsaker til ulik praksis. Jeg 
vil likevel si at dette underbygger intervjuundersøkelsen i at flerkulturalitet i skoleklassen påvirker den 
rituelle praksis. 
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klassekameratene og de som ikke har det, påvirker styrken i de kollektive retningslinjene for 

invitasjoner. I eksempelet ovenfor kommer dette særlig sterkt til uttrykk overfor den 

pakistanske piken. For guttegruppen i denne klassen er situasjonen omvendt. Her er det syv 

pakistanske og tre norske gutter. I denne klassen er det to helt ulike tilnærminger til 

fenomenet bursdag. Nesbitt peker på viktigheten av at lærere er oppmerksomme på barnas 

ulike bursdagsuniverser, fordi fødselsdagen er så viktig for mange barn (Nesbitt 1995:34). 

Det at barn ikke feirer fødselsdagen med klassekamerater, behøver ikke å bety at de ikke 

feirer fødselsdagen sin (Nesbitt 1995:35, Baumann 2000:106-110). 

 

På samme måte som de muslimske aktørene ikke ser fødselsdagsselskapet som en plikt, føler 

de seg heller ikke forpliktet til å praktisere full inklusjon eller se invitasjonen som en 

forpliktelse til å være gjest. For dem er dette valgsituasjoner. 74 Det er, som påvist, stor 

variasjon blant de muslimske familiene som har deltatt i undersøkelsen fra ingen deltakelse til 

aktiv deltakelse både som gjest og arrangør. Flere ser det som en god anledning til å bli kjent 

med «det norske». For dem som velger å delta er det i første rekke barnas ønsker om hvem de 

vil invitere og hvem de vil gå til, som er styrende for de valg som tas. For noen foreldre 

handler det ikke om en frihet til å velge, men om en plikt til å velge selskapet bort for sine 

barn. I de forhandlings- og konfliktsituasjonene som oppstår mellom barna og foreldrene, 

dreier seg om å få lov til å invitere klassekamerater, og om å få lov til å gå i selskaper. For 

barn med pliktorienterte foreldre dreier diskusjonen seg om å få lov til ikke å invitere alle, og 

om å få lov til ikke å gå når de er invitert. Dette er to motsatte posisjoner hva angår kollektive 

føringer og det enkelte individ. På den annen side synes det å være en høy grad av enighet om 

at ikke én eller to verken fra kjønnsgruppen eller fra klassen som helhet, kan ekskluderes. Når 

alle jentene, alle guttene eller hele klassen inviteres enten av plikt eller som et valg, er det den 

                                                 
74  På spørsmål 3.1.1/2 i nettundersøkelsen om hvor mange som inviteres fra klassen, svarer 20% av 

elevene med antatt muslimsk bakgrunn (se metodekapittel) at de inviterer alle innenfor kjønnsgruppen. 
I det øvrige svarmaterialet svarer 35% at de gjør det. Det er en markert men ikke betydelig forskjell. 
Det er mange med antatt muslimsk forankring som velger full inklusjon, og mange av de øvrige som ser 
bort fra plikten til å velge full inklusjon. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det er særlig i de 
tidligere skoleårene at full inklusjon praktiseres og forstås som viktig, ifølge intervjuundersøkelsen. 
Hvis tallene deles mellom svar fra 5. og 7. klasser kommer følgende forhold mellom den muslimske og 
den øvrige gruppen frem. I 5. klasse er forholdet henholdsvis 32% og 41% som inviterer enten alle 
guttene eller alle jentene. I 7. klasse er forholdet 13% og 29%.  
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fullstendige inklusjonen som gjelder uansett kulturell forankring. Da fokuseres det på det 

aktuelle rituelle laget, slik at ingen som tilhører dette skal falle utenfor. 

 

Ulike holdninger til og parallelle praksiser for inklusjon handler på ingen måte bare om 

etnisk-kulturelle forskjeller. Norske og vestlig-orienterte familier kan også velge delvis 

inklusjon fremfor full inklusjon. Noen velger dette nettopp fordi barna selv ønsker det slik, 

eller fordi de ganske enkelt ikke føler seg bundet av kollektive føringer. Men i mitt 

intervjumateriale er valget om delvis inklusjon i vesentlig grad ledsaget av forklaringer eller 

til dels unnskyldninger, om hvorfor dette valget er truffet. Det kan være en dyd av 

nødvendighet å fravike det alle-inkluderende idealet. Plass, økonomi, sykdom i familien og en 

rekke andre faktorer er vesentlige for antall gjester som kan inviteres. Men alder er den 

vanligste årsaken til at det alle-inkluderende prinsippet fravikes. 

 

Friheten til å velge hvem de vil invitere og hvem de vil gå til, kommer ofte som et krav fra 

barna overfor foreldrene. Barna vil ut av den alle-inkluderende tvangstrøyen ved 10–11års 

alder. De orienterer seg mot vennene sine, dem de «pleier å være sammen med» (Ericsson og 

Larsen 2000:184-185). For noen utgjør disse vennegrupperingene tydelige rituelle lag hvor 

alle inviterer hverandre etter tur. De er sosialt «trygge» nettverk. Vennene inviterer hverandre 

og går til hverandre. Men vennskapsforhold er ikke alltid preget av konstante relasjoner. 

Mange barn har mer eller mindre diffuse sosiale posisjoner i skoleklassen (Nielsen og 

Rudberg 1994:140, Frønes 1994:154 og 158). Friheten til å velge hvem de vil invitere, kan bli 

et valgets kval. Dette understrekes ytterligere ved at det må være en viss balanse mellom dem 

som inkluderes og dem som ekskluderes innenfor kjønnsgruppene. De ekskluderte må utgjøre 

minimum halvparten, som en gylden regel. Dette prinsippet er ikke så uttalt som prinsippet 

om full inklusjon, men det er en underliggende samforståelse om at slik må det være. Denne 

samforståelsen kommer til uttrykk i praksis, også her uansett aktørenes kulturbakgrunn. Når 

delvis inklusjon praktiseres, enten parallelt med full inklusjon eller som en overgang fra full 

inklusjon, havner derfor mange i et dilemma, hvor de må ekskludere noen som for eksempel 

forventer å bli inkludert. Delvis inklusjon oppleves som problemfylt av mange. 

Fødselsdagsselskapet blir lett en arena for et sosialt spill, hvor posisjonene blant 
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klassekameratene aksentueres. Noen finner det så vanskelig at de slutter med 

fødselsdagsselskap eller «hopper over» ett år. Mange nøyer seg med å invitere en eller to. 

 

Ulike praksiser for inklusjon leder til ulike tilnærminger til gjensidighet for invitasjoner. Det 

vil si i hvilken grad det er sammenheng mellom det å invitere og det å bli invitert tilbake, som 

en form for bytte. For de som praktiserer full inklusjon ligger forpliktelsen først og fremst i å 

invitere alle, uansett om de ikke inviteres tilbake. Selv om det i realiteten kan være en stor 

grad av gjensidighet i invitasjonene for kjønnsgruppene gjennom året, er det ingen 

forutsetning å bytte like mot like. Invitasjonen kan derfor karakteriseres som en gave uten 

noen garanti for gjenytelse (Bourdieu 1996:79-81). Selv om det ikke foreligger noen garanti, 

vil det likevel være forventninger om gjenytelse. Denne forventningen vil være mindre hvis 

hele klassen inviteres, fordi det ikke er så mange som gjør det. I forhold til mange av 

medelevene vil avsender da vite at det ikke blir noen gjenytelse i form av invitasjon.  

 

For delvis inklusjon blir bildet et helt annet. Fordi invitasjonene innebærer utvelgelse, leder 

dette også til andre strategier for gjensidighet. Gaven påtvinger mottaker en relasjon til 

avsender (Bourdieu 1996:79-81). Én strategi er en like for like tankegang. Det vil si at en 

mottatt invitasjon forplikter til gjenytelse. «Man ber dem man har vært hos» ( J 6). Dette 

praktiseres gjerne av foreldrene i de tidlige skoleårene og senere innenfor stabile 

vennegrupper, som også kan bestå av både gutter og jenter. Det er når de sosiale relasjonene 

er mer uklare at invitasjonene blir strategiske handlinger for dem som søker vennskap med en 

enkelt eller innpass i en gruppe. Denne problematikken er mer fremtredende blant jentene enn 

blant guttene, hvilket også observeres av Nielsen og Rudberg (1994:139).75 

 

Delvis inklusjon skaper forhandlingssituasjoner mellom elevene og synliggjør deres sosiale 

posisjoner i klassen. Det er ofte de samme elevene som stadig blir invitert, og tilsvarende de 

                                                 
75  På nettundersøkelsens spørsmål 3.9 om alle inviterte kom, og spørsmål 3.10 om de alltid går når de er 

invitert kommer det frem interessante forskjeller i jentenes og guttenes svar. Flere gutter enn jenter 
svarer «ja» på at alle kommer og at de alltid går. Forskjellen er mest markert i 7. klasse hvor 49% av 
guttene og 40% av jentene svarer at alle kom, mens 46% av guttene og 33% av jentene svarer at de 
alltid går. Ingen jenter har opplevet at ingen kom, det har derimot noen av guttene gjort. Dette kan peke 
i retning av at guttene har klarere grupperinger enn jentene, men at guttene også kan oppleve tøffere 
sosial avvisning enn jentene. 
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samme elevene som stadig ikke blir invitert. Gjensidighetsforholdet blir assymetrisk når 

avsender og mottaker har ulik sosial status. Utvekslingen av invitasjonene er ikke en 

likeverdig byttehandel. En mottaker med lavere status vil bli beæret over invitasjonen, mens 

en mottaker med høyere status vil stille seg mer eller mindre likegyldig til den. Det er ingen 

norm for at slike strategiske invitasjoner forplikter. Elever med høyere status besitter en 

symbolsk kapital som kommer til uttrykk i en dominansrelasjon overfor elever som står lavere 

enn dem på den sosiale rangstigen (Bourdieu 1996:88-90). Denne maktrelasjonen kan 

demonstreres gjennom en fraværende gjensidighet for invitasjoner. Skolen forsøker å dempe 

denne demonstrasjonen ved å nekte utdeling av invitasjoner på skolen, hvis ikke alle er 

invitert. De som er ekskludert skal ikke vite om det. Men denne eufemistiske holdningen er 

dømt til å mislykkes (Bourdieu 1996:84).  

 

Invitasjonen dreier seg selvfølgelig ikke bare om motytelse i form av en invitasjon. Den 

umiddelbare hensikten er en oppfordring til handling i forhold til en bestemt begivenhet. 

Hvorvidt eleven går eller ikke går i selskapet, og hvorvidt det uttrykkes glede eller 

likegyldighet over invitasjonen, kommuniseres holdninger til avsender. Uansett hva mottaker 

velger å gjøre sendes signaler til avsender. Mottaker er fanget i situasjonen (Bourdieu 

1996:79-81). Invitasjonen er et initiativ som uttalt ber om en motytelse, nemlig at den 

inviterte kommer i selskapet. Dette setter også mottaker i en maktposisjon i forhold til å 

respondere eller å la det være. Hvorvidt selskapet eller andre gjøremål prioriteres kan fortelle 

mye om avsenders vennskapsrelasjoner og generelle status i klassen, særlig i de senere 

skoleårene da foreldrene er mindre orienterte om invitasjonene. Også her er uteblivelse fra 

selskapet hyllet inn i mer eller mindre gode og gyldige grunner for å utebli. Da opprettholdes 

et skinn av respekt i situasjonen (Bourdieu 1996:84-85). Det er barn i denne undersøkelsen 

som har opplevd at ingen kom i bursdagen deres. Det er for det første grenseløst tragisk og for 

det andre katastrofalt, fordi det blir ingen bursdag uten gjester. 

 

Det finnes klare prinsipper for invitasjoner samtidig som det er mange variasjoner i praksis 

betinget av ulike holdninger, forutsetninger og strategier. Invitasjonene ligger forut for selve 

selskapet, som ideelt sett skal være en stor og gledelig begivenhet for både fødselsdagsbarnet 

og gjestene. For de fleste barn er dette også en begivenhet med positivt fortegn, noe de gleder 
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seg til og ser frem til. Bursdag! I det neste kapittelet handler det om nettopp dette, selve 

gjennomføringen av ritualet. 
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Kapittel 7: Ritualets fleksibilitet 
 
      Bursdag skal bare være det samme. 
      En trenger ikke å gjøre noe nytt. Det er 
      et mønster på en måte. 
          (J 22) 

 

Sitatet peker på hvordan mange oppfatter fødselsdagsselskapet som en evig gjentagelse, et 

mønster. Ritualet bringes til liv gjennom handling på samme måte som forrige gang det ble 

iscenesatt. Det å feire bursdag innebærer å følge samme ufravikelige sceneinstruks. Det er 

«skjebnen», som en jente uttrykker det (J 19). Mønstre kan søkes og etableres i en analyse av 

fødselsdagsselskaper for barn (Ravne 1999). Men nettopp fordi bildet av denne begivenheten 

ofte fremstilles som stereotypt, er det interessant å lete etter forskjeller (Hastrup 1999:301). 

Disse forskjellene kan kommuniseres tydelig eller mer subtilt og tilslørt i materialet. En og 

samme informant kan fortelle om begivenheten både som konform og variert. Ritualet skapes, 

bevares og omformes i den rituelle praksis, sier Gebauer og Wulf (2001:150-151). Den 

rituelle prosess favner derfor konvensjonelle, modifiserte og innovative komponenter i et 

innbyrdes varierende forhold. Det er som regel de konvensjonelle komponentene som taler 

tydeligst til oss. De er kjente. De kan forstås som nøkkelkomponenter som, alene eller i 

kombinasjon med hverandre, bærer iscenesettelsen og gjør ritualet gjenkjennelig (Myerhoff 

1977:222). Det er en eller flere av disse komponentene som umiddelbart assosieres med 

ritualet. På spørsmålet «hva er det første du tenker på når du hører ordet bursdag», blir 

«ballonger» ofte nevnt av elevene i intervjuundersøkelsen. «Ballonger og barn = bursdag»  

(J 36).  

 

Men en ballong alene gjør ingen bursdag. Informantenes oppfatninger om hva 

fødselsdagsselskapet er og skal være, beveger seg på ulike plan fra det helt generelle til det 

dypt personlige. Svarene de gir relaterer seg til disse ulike plan, og tilsynelatende 

selvmotsigelser likeså. Fortellinger om og forklaringer av handling peker tilbake på den 

enkeltes kunnskapsunivers (Barth 2002:2). Dette kunnskapsuniverset deles i stor grad med 

større eller mindre grupperinger av mennesker, men det favner også det individuelle og unike 

(ibid). Fødselsdagsselskapet som fenomen kan tolkes forskjellig og ha ulik betydning for 

mennesker. Derfor er det, ifølge Baumann, viktig å sette søkelyset på ulike tilnærminger og 
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deltilnærminger til praksis. Ritualets realisering skjer ut fra ulike forutsetninger og hver enkelt 

families modus vivendi. Det er ikke nødvendigvis en generell sirkulær forbindelse mellom 

ritual og praksis (Baumann 2000:110 og113). Oppfatninger om hva som skal og bør gjøres 

eller ikke gjøres, når ritualet realiseres tar gjerne utgangspunkt i hva som forstås som 

konvensjonen for det enkelte ritual.  

  

Nedenfor redegjør jeg for hva som utgjør konvensjonen for fødselsdagsselskapet, slik denne 

manifesterer seg i materialet. Hensikten med dette kapittelet er å få innsikt i hvordan barn og 

foreldre i min undersøkelse handler i relasjon til ritualet. Hvordan oppfatter de konvensjonen 

og i hvilken grad er denne førende for deres handlingsvalg? Med utgangspunkt i det som 

krystalliserer seg som en bursdagskonvensjon ser jeg derfor på hvordan aktørene faktisk setter 

ritualet ut i praksis. I forhold til konvensjonen kan ritualet maksimeres eller minimeres. Det er 

fem ulike tilnærminger til konvensjonen som tegner seg i intervjuene. Det dreier seg om at 

handlingene kan innebære utvidelse, overdrivelse, modifikasjon, liberalisering eller 

divergering i forhold til det som forstås som den etablerte konvensjonen. Jeg diskuterer disse 

fem tilnærmingene for å spore graden av fleksibilitet i aktørenes omgang med ritualet, og for å 

få innsikt i deres handlingsstrategier. Avslutningsvis diskuteres praksis i forhold til 

konformitet og variasjon. 

 

Bursdagskonvensjonen 

De konvensjonelle komponentene som til sammen danner bursdagskonvensjonen, er historisk 

ladet idet de innebærer en etablert praksis for ritualet. Disse kan knyttes opp mot de lange 

historiske linjene i utviklingen av barneselskapet, slik som beskrevet i kapittel 2. Men de kan 

også ses i et mye kortere historisk perspektiv. For foreldregenerasjonen var pizza en 

innovasjon på bursdagsmenyen, i dag er det konvensjonelt, eller «helt vanlig» å servere pizza. 

På spørsmål om hvordan de feirer bursdag, svarer majoriteten av både barn og foreldre at de 

feirer «vanlig bursdag».76 Dette gjelder også for dem som ikke har norsk kulturbakgrunn.77 

                                                 
76  På spørsmål 4.3 i nettundersøkelsen om hva slags bursdag de hadde, svarer 45% «vanlig 

bursdagsselskap». 22% har ikke svart. Det betyr at over halvparten av dem som har svart oppfatter at de 
har et «vanlig bursdagsselskap». 

77  På spørsmål 4.3 om hva slags bursdag de hadde, svarer 62% av elevene med antatt muslimsk bakgrunn 
(se metodekapittel) at de hadde vanlig bursdagsselskap. 11% har ikke svart. Andelen som svarer 
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Her skal det handle om hva som konstituerer den konvensjonelle, eller med andre ord, den 

«vanlige bursdagen» for aktørene.  

 

Den vanlige bursdagen underbygger forestillingen om et bestemt repertoar for ritualet; for hva 

som oppfattes som det riktige å gjøre i anledning begivenheten. Dette innebærer en 

forventning om at ritualet skal være slik «det pleier å være» og dermed både gjenkjennelig og 

gjentagende (Gebauer og Wulf 2001:14-15). Fødselsdagsselskapet er gjenstand for hyppig 

gjentagelse, både i forhold til egne og klassekameraters fødselsdager. Gebauer og Wulf peker 

på hvordan gjentagelse er nødvendig for innøving av den praktiske og rituelle viten som er 

påkrevet for produksjon av og overføring av ritualer (Gebauer og Wulf 2001:152 og 169). 

Aktørenes deltakelse i fødselsdagsselskapet gir rituell erfaring og innsikt, hvilket igjen danner 

grunnlaget for å beherske repertoaret enten som arrangør eller som gjest. «Alle hermer,» sier 

en gutt (G 13). Han mener at det som skjer i bursdager er det samme, fordi alle «tenker på den 

samme måten». De tenker på den samme måten fordi de går i selskap til hverandre. Festen går 

på omgang, og festens form og innhold resirkuleres. Ifølge Dreyfus og Dreyfus’ (1999 og 

2003) «skill model» bygges kompetanse gjennom øvelse og praksis. Enten ritualet er velkjent 

eller mer eller mindre ukjent, så foregår læreprosessen i stor grad gjennom deltakelse og 

observasjon (Dreyfus og Dreyfus 2003:1-8).  

 

Gutten som siteres ovenfor har et poeng. Ritualets realisering bæres i større eller mindre grad 

av herming. Både barn og foreldre tar farge av omgivelsene. Hva andre gjør er ikke uvesentlig 

for egen handling. Barna lærer av hverandre ved å gå i hverandres fødselsdager. Og mange 

foreldre forteller at de har hatt øyne og ører åpne i de første småbarnsbursdagene. Hvordan 

gjør andre foreldre det? Hva kan de ta med seg til egne barns selskaper? Det foregikk en 

«idévandring mellom venner og bekjente», påpeker foreldrene til en jente (J 1). Dette var ikke 

for å overgå hverandre i kreativitet, men for å finne ut «hvordan de skulle finne en mal for 

selskapet», ikke minst innenfor klassen gjennom barnetrinnet på skolen. Poenget var med 

andre ord å etablere visse rituelle konvensjoner for selskapet. Konvensjonelle komponenter 

kan være solid forankret, som kaken med lys, samtidig etableres konvensjoner for selskapet i 

                                                                                                                                                         

«vanlig bursdagsselskap» er høyere i denne gruppen enn for gruppen som helhet. Dette er i tråd med 
intervjumaterialet. 
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en utveksling mellom deltakerne i og arrangørene av selskapet. Disse konvensjonene gir et 

grunnlag for handling. Aktørene vet hva som skal til. De er rituelt kompetente.  

 

I en norsk kulturell kontekst er fødselsdagsselskapet hele tiden til stede i den generelle 

diskurs. Det eksisterer et slags minste felles multiplum i forståelsen av hvordan et 

fødselsdagsselskap for barn skal arte seg. Fødselsdagsselskapet forstås gjennom et 

innenfraperspektiv. Ifølge Frykman er alle preget av de «rituella avtryck» som 

internaliseringen av den bestående samfunnsstrukturen innebærer (Frykman 1979:62). 

Samtidig som dette gjør aktørene rituelt kompetente, kan det være vanskelig å forklare et 

ritual som de så å si har fått inn med morsmelken. Gjennom å vokse opp i en kultur hvor 

ritualet er en naturlig del av tilværelsen, blir tilegnelsen av know-how mindre tydelig. Den 

blir en del av ens «rotsystem» (Bourdieu 1990:6). Jeg har ikke tall på hvor mange av 

informantene, både barn og voksne, som har begynt intervjuet med at de ikke har noe å si om 

bursdag, fordi bursdag ganske enkelt er bursdag. Dette er interessant når svært mange av dem 

jeg har intervjuet faktisk er å regne som eksperter på fødselsdagsritualet for barn. Brødrene 

Dreyfus har studert hvordan innsikt erverves og formidles på veien fra novise til ekspert. 

Eksperten karakteriseres ved intuitiv snarere enn overveiet handling, hevder de (Dreyfus og 

Dreyfus 1999 og 2003). De argumenterer med at jo mer mennesker behersker en ferdighet, jo 

mindre er de i stand til å forklare med ord det de faktisk gjør. Det bare er slik, og det må være 

slik. Dette finner gjenklang i mitt materiale. 

 

Barn og foreldre med en annen kulturbakgrunn møter den norske varianten av 

fødselsdagsselskapet for barn gjennom et utenfraperspektiv. Selv om ritualet kan være 

velkjent for mange, vil noen av de konvensjonelle komponentene for selskapet være 

annerledes enn det de er vant til. En amerikansk mor fikk erfare dette. Hun arrangerte bursdag 

på amerikansk vis, med mange forskjellige sorter cookies. Dette gjorde hun helt bevisst, fordi 

hun syntes norske bursdagsselskaper var så like. Det var ikke noe galt med småkakene, men 

«hvor var bursdagen?». Barn forventer et knippe av vanlige komponenter som de er fortrolige 

med. Her var det serveringen som var uvanlig, samtidig som den vanlige menyen glimret med 

sitt fravær. Selv omtalte hun denne bursdagen som «katastrofal». Neste gang ble det «vanlig 

norsk bursdagsmeny». Det er best å holde seg til konvensjonene.  
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For barn og foreldre som har liten eller ingen kunnskap om ritualet, er det mange eksempler 

på at den vanlige bursdagen introduseres gjennom institusjoner som barnehage og skole. 

Dette er ikke nedfelt i noen undervisningsplan, men synes likevel å være et underforstått mål 

ut fra den tankegangen at bursdag er en viktig del av oppveksten for barn i Norge (kapittel 5). 

Barnehagen er spesielt betydningsfull, fordi dette ofte er barnas første møte med norsk kultur, 

og fordi mange feirer bursdagen sin i barnehagen. Foreldre forteller hvordan personalet i 

barnehagen ga dem innføring i hvordan bursdagen skulle feires. «Det var stort sett der vi fikk 

kjennskap til det,» sier den kurdiske faren (FG 39). Dette var en barnehage for flyktninger, 

hvor mange var ukjent med skikken fra før. «De pleide å feire i barnehagen, og vi ble vant til 

å se hvordan de feiret.» Senere har de feiret barnas bursdager «mer eller mindre» gjennom 

skoletiden. «Vi hadde sånn vanlig bursdag,» sier sønnen (G 39).  

 

Skolen følger opp ved å sette fokus på barnas fødselsdager, selv om selskapet ikke finner sted 

i skoletiden (kapittel 6). Men også her kan innføring i ritualet finne sted. Mange barn er 

allerede i skolealder når de kommer til Norge, mens andre ikke har gått i barnehage. 

Inspektøren, som har jobbet med minoritetsspråklige barn, peker på hvordan undervisningen 

ikke bare dreier seg om å lære norsk, men også om å gi barna kulturforståelse og innsikt i de 

«norske kodene». Hun trekker frem bursdagen som en «fryktelig viktig kode» å forstå, ikke 

minst for foreldrene som skal arrangere selskapet. De som ikke behersker ritualets koder må 

gis muligheten til å lære dem. Derfor «fant vi ut at nå later vi som det er bursdag». En 

avslutningsfest ble organisert som et «ordentlig» fødselsdagsselskap med invitasjoner, 

presanger, mat og leker. Festen ble hele tiden ledsaget av forklarende kommentarer fra 

personalet. «Sånn og slik skal det gjøres.» Hun mente at dette var svært «matnyttig» for 

deltakerne, som satte pris på innføringen i fødselsdagsritualet på norsk. Med bakgrunn i denne 

erfaringskunnskapen arrangerte mange av dem fødselsdagsselskaper for barna sine, noe de 

ellers ikke ville gjort, mener inspektør. 

 

En pakistansk mor (MG 35) forteller at mange er usikre på ritualet. «De vet ikke hva slags 

folk som kommer i bursdagen. De gjør så rare ting. Hva får de å spise, og hva skal de gi i 

gave?» Fordi fødselsdagsselskapet er et så etablert innslag i oppveksten, ses det som positivt 
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blant både lærere og foreldre å være pådrivere for deltakelse ved å «forklare» om ritualet, og 

hva det går ut på. Inspektøren gjør rede for hvordan de gikk gjennom det med presanger. «Og 

så hadde vi bursdagslag. Det var flasketuten peker på og bursdagssang. Vi pleier å ha på oss 

pen kjole eller pene klær i bursdagen.» Slike forklaringer eller demonstrasjoner som i 

eksempelet ovenfor blir ofte en essens av fødselsdagsfeiring på norsk med vekt på de 

konvensjonelle komponentene i feiringen. Beskrivelsen inspektøren gir stemmer for eksempel 

godt overens med mine egne fødselsdagsselskaper i 1950-årene. 

 

Når et ritual skal demonstreres og forklares blir konsekvensen at nyansene elimineres, slik at 

regien og innholdet fremstår klart og tydelig. En begynnende læreprosess må fokusere på det 

essensielle og grunnleggende, ifølge Dreyfus og Dreyfus (2003:1-2). Denne forenklingen i 

beskrivelsen av fødselsdagsselskapet medvirker til å skape et bilde av fødselsdagsfeiringen 

som ensartet og låst i en bestemt regi og dermed «skjebnebestemt». «Slik feirer vi bursdag i 

Norge.» Slik er konvensjonen. I doktorgradsarbeidet Mångfald, motsägelser och 

marginaliseringar finner Runfors den samme problematikken i presentasjonen av «det 

svenske» overfor elever med innvandrerbakgrunn i den svenske skolen (Runfors 2003:236, se 

også Lidén 2001). 

 

De konvensjonelle føringene for gjennomføringen av selskapet ligger på mange plan. Før 

ritualet kan realiseres må det foreligge en idé om hva ritualet går ut på. Dette kan være en 

innsikt som bygges opp gjennom kulturell internalisering, eller ved bevisst innføring i ritualet. 

Samtidig kan konvensjoner etableres innenfor et bestemt miljø, som en skoleklasse. Til 

sammen gjør konvensjonene det mulig for deltakere og arrangører å handle i forhold til hva 

som er forventet av dem. «Det er ikke så vanskelig å lage et bursdagsselskap,» synes en 

somalisk far (FG 37). Det dreier seg om å invitere noen barn, kjøpe pizza, ha kake med lys, 

synge bursdagssangen og la barna leke. De inviterte barna kvitterer med presanger. «Det er 

bursdag.» Beskrivelsen stemmer godt overens med inspektørens arrangerte demonstrasjon av 

festen. Hverken den somaliske faren eller konen, som jobber i barnehage, har feiret 

fødselsdagen sin som barn. Men de har gjort det for sine barn, «sånn litt mer eller mindre». 

De er blitt fortrolige med feiringen, men synes ikke det er nødvendig «å gjøre så mye ut av 

det». Han peker på kjernen i fødselsdagsselskapet, de konvensjonelle komponentene som 
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ligger i bunnen for feiringen og som er tilstrekkelige for å konstituere festen. Så kan de selv 

velge om de vil utvide repertoaret. Dette har de til felles med alle foreldre som arrangerer 

fødselsdagsselskaper for barna sine. 

 

Bursdagens handlingssekvens med invitasjoner, sted for begivenheten, gaver, servering og 

aktiviteter kunne like gjerne beskrive en fest for voksne. Det er en ytre form, som skal fylles 

med innhold. På den ene siden kan dette, som faren ovenfor påpeker, være en enkel sak. På 

den andre siden har jeg vist at invitasjonene kan være forbundet med atskillig hodebry både 

for barn og foreldre (kapittel 6). Festens øvrige gjennomføring byr også på utfordringer i 

samspillet mellom forestillinger om bursdagskonvensjonen og hver enkelts handlingsrom. Jeg 

skal derfor her se nærmere på hvordan de konvensjonelle komponentene utkrystalliserer seg i 

mitt materiale i forhold til festarena, gaveutveksling, servering og aktiviteter. Dette vil i første 

rekke bli en presentasjon av komponentene slik de fremstår i en norsk kulturell kontekst. 

Fleksibiliteten i omgangen med bursdagskonvensjonen behandles senere i kapittelet. 

 

På samme måte som for invitasjoner, kan festens lokalisering og innhold være forbundet med 

normative føringer for hva som handlingsmessig oppfattes som rett og galt (Barth 2002:10). I 

tillegg til «vanlig bursdag» er det særlig to uttrykk som utpeker seg: «god gammeldags 

bursdag» og «ordentlig bursdag». Det kan sies at en vanlig, god gammeldags og ordentlig 

bursdag er uttrykk for en rituell korrekthet som forsøkes overført i praksis.  

 

Festarena 

God gammeldags bursdag kan ikke feires på McDonald’s. «Jeg skal synke veldig dypt, hvis 

jeg skal gå med på McDonald’s bursdag. Det har liksom vært den store fienden. Det er 

tilnærma ansvarsfraskrivelse» (FJ 32). Selv om det finnes flere kommersielle tilbud for 

fødselsdagsfesten, trekkes McDonald’s hele tiden frem som symbol for den overhengende 

«trusselen» for det konvensjonelle hjemlige selskapet. Det går på foreldreæren løs for noen og 

leder til emosjonelle utsagn, som denne farens. En av jentene peker på noe vesentlig, når hun 

uttaler at foreldrene hennes ikke liker McDonald’s, «fordi det blir for enkelt» (J 6). Det 

innebærer nettopp en slik ansvarsfraskrivelse som den siterte faren gir uttrykk for. Foreldrene 

demonstrerer nærmest offentlig at de ikke gjør den nødvendige og forventede innsats på 
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barnets fødselsdag. Ifølge faren ovenfor har man da «sunket dypt», underforstått i egne og 

andres øyne. Det er ikke ordentlig nok. Samtidig fremstilles McDonald’s som en «fiende» og 

dermed en inntrenger og en utfordrer på fødselsdagsarenaen. Hjermstad, Stabel og Stokke 

hevder at et av barndommens viktigste ritualer er blitt «offer» for kommersialisering 

(1990:75). Men hva er det som trues eller ofres? Det er et reelt valg å legge bursdagen til 

McDonald’s. Trusselen ligger i at «andre» faktisk velger McDonald’s og dermed 

underminerer konvensjonen med hjemmet som ramme rundt festen. Falkenberg peker også på 

at dette skjer i Tyskland, idet noen «svikter» den tradisjonelle feiringen (Falkenberg 1984:99). 

Det er ikke nok å holde bursdagsselskap for sitt barn, det skal også foregå i hjemmet. 

Handlingen representerer en verdi i seg selv (Grimen 2001:185). 

 

I Hjemmet som moderne folkekultur (1989) hevder Gullestad at hjemmet, i en viss sekularisert 

forstand, er blitt gjort til noe hellig. Hjemmet symboliserer viktige verdier som identitet, 

tilhørighet og mening i tilværelsen (Gullestad 1989:58-59). Familiens intimsfære danner 

derfor en meningsfull ramme om fødselsdagsfesten.78 Hjemmet representerer det personlige 

og individuelle kontra de avpersonifiserte kommersielle tilbudene. «McDonald’s er goldt og 

utrivelig. Ren kommers. Helt uaktuelt!» slår en mor bestemt fast (MJ 28). Hos majoriteten av 

foreldrene har de kommersielle tilbudene ført til en verdiladet protest på vegne av hjemmet 

som den rette arena for fødselsdagsselskapet. «Jeg har ikke sansen for konseptet og vil ikke 

overføre det til sønnen min» (FG 29). Han og moren «stusset» over en invitasjon til 

McDonald’s bursdag. «Vi hadde både store øyne og ører. Går det an? McDonald’s er veldig 

unorsk.» Det var et amerikansk foreldrepar som sto bak invitasjonen. Da måtte de respektere 

denne formen for selskap, fordi dette var «deres kultur». Ifølge Pleck, er fødselsdagsfeiring 

utenfor hjemmet nå regelen snarere enn unntaket i USA. Men også der hever det seg kritiske 

røster til «outsourcing pieces of family life» (Pleck 2000:158-159). «Jeg vil ikke bebreide 

foreldre for McDonald’s bursdager,» sier en mor (MG 23). 79 Hun forteller at sønnen aldri har 

                                                 
78  På spørsmål 4.1 i nettundersøkelsen om bursdagen ble feiret ute eller hjemme, svarer 54% at den ble 

feiret hjemme og 23% at den ble feiret i en kombinasjon mellom ute og hjemme. Det vil for eksempel si 
kino og måltid hjemme, eller måltid ute og aktiviteter hjemme. Dette bildet stemmer godt overens med 
intervjumaterialet, tatt i betraktning at nettmaterialet omfatter 5. og 7. klasser. Hjemmet er fortsatt en 
vesentlig arena for begivenheten. 

79  Barneombudet Trond Waage uttalte til Dagbladet (02.03.99) at han er negativ til at stadig flere foreldre 
velger å la barna feire fødselsdagen på McDonald’s. Han hadde fått flere telefoner fra barn som sa at de 
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spurt om å feire fødselsdagen sin der, fordi «han visste at han ikke fikk lov». Men han hadde 

heller ikke lyst, fortalte han meg. Det refereres til mange konflikter mellom barn og foreldre, 

hvor barna vil, men ikke har fått lov til å feire bursdagen sin på McDonald’s. Men det er også 

en gjennomgående oppfatning blant elevene at McDonald’s er morsomt et par ganger, men så 

går de lei. 

 

Konvensjonen tilsier at fødselsdagsselskapet foregår i hjemmet. Uttrykk som «fiende», 

«trussel» og «unorsk» om kommersielle tilbud underbygger hvordan disse oppfattes som en 

utfordring for det bestående. Den hjemlige festen «ofres» eller «svikes» av aktører som 

«fraskriver seg ansvar» og velger «lettvinte» løsninger. Dette er like sterkt til stede i 

materialet fra avhandlingsundersøkelsen som det var i hovedfagsundersøkelsen (Ravne 

1999:103-105). Det handler ikke bare om hjemmets symbolverdi, men like mye om å «ta vare 

på tradisjonene». «Foreldrene hadde det ganske likt som oss. Det er der de får ideene fra. 

Sånn som de hadde det selv,» forklarer en jente (J 3). På samme måte som foreldrene 

opplever en forpliktelse til å videreføre selve markeringen av barnets fødselsdag med 

jevnaldrende (kapittel 5), ser de det også som en forpliktelse å videreføre ritualets form. Den 

gode gammeldagse bursdagen i hjemmet skal holdes i hevd. Dette er også ifølge barna den 

ordentlige bursdagen, eller «ornt’li bursda’», som det gjerne uttrykkes. Samtidig er denne 

holdningen så internalisert at det ofte er liten refleksjon i forhold til den. Reaksjonene er, som 

det fremgår, mer intuitive og følelsesmessige, når det gode gammeldagse og ordentlige 

utfordres (Waquant 1993:34). Dette understrekes også ved språklige vendinger som at ritualet 

«ofres» og «svikes», slik Hjermstad, Stabel og Stokke (1990:75) og Falkenberg (1984:99) 

beskriver kommersialiseringen. 

 

Gaver 

Konvensjonene knyttet til selskapets innhold kan derimot være gjenstand for et mer bevisst 

holdningsnivå. Handlingene er omgitt av artikulerte normer, på samme måte som for 

inklusjon og eksklusjon i forbindelse med invitasjoner (kapittel 6). Dette kommer særlig til 

uttrykk i forbindelse med fødselsdagsgaven (Ravne 1999:81-93). Selve gaveutvekslingen er et 

                                                                                                                                                         

ikke ønsker denne formen for feiring. I mitt intervjumateriale er det derimot foreldrene som holder 
stand mot slik feiring, selv om barna kan ønske seg det. Dette gjelder i første rekke McDonald’s 
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grunnleggende element i ritualet. Å ankomme fødselsdagsselskapet uten gave, bør helst 

unngås. Det ville være et «brudd med konvensjonen» (Inspektør).  

 

Mauss påviste i sin forskning at utveksling av gaver er et universelt fenomen (Mauss 

1995:13). «Det står i Koranen om å gi gaver til hverandre,» forklarer en pakistansk far (FG 

35). «Da får vi mer kjærlighet til hverandre, sier Profeten.» Gaveutveksling generelt er omgitt 

av konvensjoner for presentasjon av gaven, gavetype og for hvordan det skal takkes for 

gaven. Disse konvensjonene er kulturelt innlærte og underforståtte føringer for handling i 

relasjon til bestemte begivenheter og situasjoner. Fødselsdagsselskapet for barn er en slik 

bestemt begivenhet med sitt eget gavesystem. Mauss hevdet også at gaveutveksling, altså et 

system for transaksjon eller byttehandel som tilsynelatende er frivillig, faktisk er forpliktende 

(Mauss 1995:29-30). Denne forpliktelsen er også en økonomisk forpliktelse. «Når jeg holder 

bursdag, så forventer jeg å få gaver» (J 30).80 Det forpliktende forholdet utløses av 

invitasjonen, men konvensjonen tilsier at forpliktelsen er knyttet til deltakelse i selskapet. 

Gaven blir obligatorisk når mottaker går i fødselsdagsselskapet. Gjesten ankommer ren og 

pen i klærne (Ravne 1999:33-34, 48 og 58) medbringende gave.81 

 

Denne forpliktelsen til å gi en gave har ført til en regulering av hvor mye gaven skal koste. I 

motsetning til de øvrige konvensjonene som omgir fødselsdagsgaven, er gavekostnaden ofte 

tema på foreldremøter. «Dette har vi tatt opp, der har vi vært strenge» (MJ 32). Den «strenge» 

holdningen dreier seg om at kostnaden skal ligge på et «fornuftig» nivå. Dette er en helt 

gjennomgående holdning blant foreldre med norsk kulturbakgrunn. De ønsker å unngå 

konkurranse og dermed en stigende kostnadspiral for presanger. Økonomi er selvfølgelig en 

faktor, men det er ideologiske holdninger til det solidariske og det nøkterne som underbygger 

oppfatninger om gaveverdien. Mange understreker at «gavens verdi er en sånn uskreven lov 

                                                                                                                                                         

opplegg for barnebursdager. 
80  På spørsmål 6.10 i nettundersøkelsen om viktigheten av gaver på en skala fra 1–10, hvor 10 er viktigst, 

svarer 29% 10, mens 79% av svarene omfatter 5–10. Når det tas i betraktning at 8% av svarene er 
blanke, gjenstår det 13% av elevene som antyder at gavene er mindre viktige for dem. Dette stemmer 
overens med det som fremkommer i intervjumaterialet. Gaven er et viktig innslag, men ikke 
nødvendigvis det aller viktigste. Men det skal også sies at i fritekstsvaret på spørsmål 1.2 om det første 
de tenker på når de hører ordet bursdag, er gaver en gjenganger. 
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som det nesten ikke har vært nødvendig å diskutere» (MJ 1). Selv om det har vært oppe på 

foreldremøter, har det ikke ledet til noen diskusjon, men til en demonstrasjon av enighet 

(Bourdieu 1990:58). «Vi er enige om hva bursdagspresangen skal koste» (MG 29). 

«Taksten», for å anvende Bringeus’ (1987:179) uttrykk for fødselsdagspresangen, må ligge på 

et nivå som alle kan ha råd til. Kostnaden skal ikke utelukke deltakelse i festen. Det er satt en 

standard for gavens verdi.  

 

Men denne standarden setter også en minste grense for gaveverdien. Det er forventet at 

verdien ikke ligger under denne grensen. Mange av barna understreker nettopp hvor viktig det 

er å gi «det som er forventet», og hvor «veldig flaut» det ville være å gi en gave som er «for 

liten». I en økonomisk knipe legger barna selv ut penger til gave: «Jeg pleier å få lov til å gi 

femti kroner. Mamma har litt dårlig råd, så jeg må gi selv. Jeg får det tilbake etter et par 

måneder» (J 19). Ingen i min undersøkelse har måttet avstå fra å gå i fødselsdagsselskaper, 

fordi det ikke fantes penger til gave. Jeg har tidligere referert til reportasjer om barnefamilier 

på fattigdomsgrensen, hvor det vises til at manglende midler til fødselsdagsgaven forhindrer 

barn fra å gå i bursdager. De kan ikke betale «taksten» som er nødvendig for deltakelse. Å gå 

i bursdag er å anse både som en plikt og en rettighet for barn (kapittel 6). Den solidariske og 

nøkterne konvensjonen kan derfor slå bena under seg selv, når standarden også forstås som en 

nedre grense, og ikke bare et tak for gavekostnaden.82 

 

Fødselsdagsbarnet inngår i en relasjon med hver enkelt gjest. Denne relasjonen innebærer 

henholdsvis en rettighet til å motta og en plikt til å gi en gave (Mauss 1995:29-30). Alle 

elevene vet at når de har sitt selskap vil hver gjest overbringe en gave. Denne gaven 

gjengjeldes når de i sin tur inviteres til en eller flere av gjestenes selskaper. I en skoleklasse 

vil det være en høy grad av gaveutveksling mellom elevene gjennom skoleåret, for dem som 

praktiserer full inklusjon (kapittel 6). Men det er på ingen måte alle som gjør det og følgelig 

                                                                                                                                                         
81  På spørsmål 7.4 i nettundersøkelsen om hvordan de kler seg i bursdager, svarer 17% at de kler seg 

vanlig, 58% litt penere enn vanlig og 17% mye penere enn vanlig. Dette stemmer overens med 
intervjumaterialet. De fleste gjør noe ekstra i forhold til klær og utseende når de skal i bursdag. 

82  På spørsmål 6.5 i nettundersøkelsen om det er et bestemt beløp de gir i pengegave, svarer 35% ja. I 
fritekstsvaret på spørsmål 6.6 om hvilket beløp de gir, fremgår det klart at 50 kroner er laveste beløp. 
Dette går også frem av svarene på spørsmål 6.7 om hva som er det største og det minste beløpet de gir i 
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ingen garanti for et gjensidig gavebytte. Den standard som er satt for gavens verdi inngår 

likevel i en gjensidighetens logikk for det sosiale fellesskapet (Bourdieu 1996:82). Standarden 

regulerer gaveutvekslingen. Denne standarden er mest målbar når gaven gis i form av penger. 

Pengegavene tydeliggjør gaveutvekslingens karakter av byttehandel. Men det er også et annet 

aspekt ved gaveutvekslingen mellom barna, idet foreldrene finansierer gavene. For barna er 

gavene ren gevinst, hvilket også aksentueres gjennom pengegavene. Mange foreldre tar 

avstand fra pengegaver og «denne tellingen av penger». «Jeg synes det er et nederlag hver 

gang han gir penger,» forteller en mor (MG 23). Hun og mange med henne, synes ikke penger 

er en ordentlig presang. Bourdieu peker på hvordan det av «dovenskap eller makelighet» kan 

skrives ut en sjekk i stedet for å kjøpe en «personlig gave». Den økonomiske transaksjonen 

blir da langt tydeligere enn for en gave hvis verdi ikke umiddelbart lar seg omsette i 

pengeverdi (Bourdieu 1996:86).  

 

Både blant barn og foreldre er det en gjennomgående enighet om at en ordentlig presang er en 

«ting».83 Det er heller ikke en hvilken som helst ting, men en «gjennomtenkt» og «personlig» 

gave. «Det er viktig å gi noe de setter pris på. Forske litt på det» (MJ 32). Med andre ord, en 

lettvint gave kvalifiserer ikke til å være en ordentlig gave. En ordentlig gave er en gave som 

gir et signal til hovedpersonen om at han eller hun settes pris på, idet giveren har tatt seg tid 

til å finne frem til en personlig gave. I gaven ligger det derfor et budskap til mottakeren 

(Gebauer og Wulf 2001:160). Det personlige gir gaven en dimensjon ut over byttehandelen. 

Dette er den ideelle gaven, og den moral gaven bedømmes ut fra. «Det er viktig å komme 

med en fin ting» (G 25). Med «fin» mener han ikke en dyr gave, men en ordentlig gave. «Du 

ser det på gaven, hvis noen bare har gått i første og beste butikk og kjøpt noe» (J 2). Gaven 

speiler relasjonen mellom giver og mottaker. Gaven skal også være pent innpakket og penger 

lagt i konvolutt. Manglende innpakning og konvolutt blir beskrevet med himlende øyne, 

hoderisting og latter både av barn og foreldre. «Hun leverte femtilappen rett opp i fjeset på 

meg! Går det an?» (J 18). Nei, ifølge konvensjonen gjør det ikke det. «Jeg putter dem 

                                                                                                                                                         

gave, hvis de ikke gir et bestemt beløp. Slik det fremgår i nettundersøkelsen, er det en tydeligere nedre 
enn øvre grense for gavens verdi. Jeg kommer tilbake til denne problematikken senere i kapittelet. 

83  På spørsmål 6.4 i nettundersøkelsen om de helst vil ha penger eller ting i gave svarer 26% at de helst vil 
ha en ting. Med andre ord ønsker de fleste seg penger. Dette kan synes å stå i motsetning til 
konvensjonen om den ordentlige gaven. Men det er mange nyanser i dette bildet som jeg kommer 
tilbake til senere i kapittelet.  
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(pengene) i en konvolutt. Jeg gir ikke penga sånn (rekker frem hånden mot meg). Stikk og ha 

det, ikke sant!» (G 26).  

 

Mottakeren på sin side skal alltid være «takknemlig for en gave», fordi «det er tanken som 

teller». Dette har foreldrene «lært» barna, og barna har tatt det til seg. Det står på mange 

måter i kontrast til alle beskrivelsene av den ideelle og ordentlige gaven og den fastsatte nedre 

kostnadsgrensen. «Hvor mye kosta den a’. Det er ingen som sier det,» svarte en gutt meg litt 

fortørnet over spørsmålet om verdien spiller noen rolle (G 25). «En gave er en gave,» sier en 

annen gutt og legger til det uunngåelige: «Det er tanken som teller» (G 24). Senere i intervjuet 

er han ikke i tvil om at han ville blitt sur hvis han bare hadde fått tjuefem kroner i gave, men 

han ville ikke ha «vist det» til giveren. «Det er jo ingen som sier at den gaven er mye finere 

enn den» (G 25). Elevene oppfatter det som selvsagt at de alltid takker for en gave, uansett 

om de setter pris på gaven eller ikke. Videre tilsier konvensjonen at gaven ikke kommenteres 

negativt overfor giveren. Bourdieu peker på de eufemistiske aspektene ved gaveutveksling 

idet mottaker sier én ting og mener noe annet (Bourdieu 1996:84). 

 

Det avtegner seg klare konvensjoner for gaveutvekslingen mellom barna i forbindelse med 

fødselsdagsselskapene gjennom barneskolen. Gaven er en av de komponentene som bærer 

ritualet. Uansett hvor fødselsdagen finner sted, skal det overrekkes en gave til 

fødselsdagsbarnet ved ankomst til selskapet. Dette vil også i de fleste tilfeller gjelde når 

voksne feirer sin fødselsdag med inviterte gjester. Det som er spesifikt for barnebursdager, er 

en både underforstått og uttalt enighet om gavens verdi. På samme måte som for de 

inkluderende invitasjonsnormene (kapittel 6) er en «fornuftig» gavepris også uttrykk for et 

ideal om alles mulighet til deltakelse gjennom en overkommelig inngangsbillett til selskapet. 

Fødselsdagsselskapet er igjen en begivenhet hvor gode prinsipper som solidaritet og 

nøkternhet kan settes ut i praksis og dermed demonstreres for barna. Samtidig får de en mer 

generell innsikt i gaveutvekslingens konvensjoner, for eksempel i hva som karakteriserer en 

ordentlig gave. Dette understreker fødselsdagsritualets karakter av dannelsesprosjekt. 
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Servering 

Dette dannelsesaspektet trer også frem i forbindelse med fødselsdagsmåltidet (Ravne 

1999:94-108). Etnologen Annick Sjögren hevder at sanseinntrykk kombinert med mat 

forsterker måltidets normative betydning i dannelsesprosessen (Sjögren 1988:43). 

I den ordentlige bursdagen, som holdes i hjemmet, sitter barna «pent» rundt et fargerikt pyntet 

bord, som regel med ballonger i taklampen.84 «Det må alltid være ballonger» (MJ 28). Både 

for barn og foreldre representerer dette bildet den gode gammeldagse og ordentlige 

bursdagen. «Det er jo veldig hyggelig når de sitter der, og du ser det skinner av øynene og de 

koser seg. Sånn god gammeldags bursdag» (MJ 40). Barna er glade og oppfører seg ordentlig. 

Da er bildet fullkomment, og selskapet er slik det skal og bør være. Ritualet overholdes og 

respekteres. Fødselsdagsbordet er et sentralt samlingspunkt i ritualet, der fødselsdagsbarnet 

får alles oppmerksomhet i forbindelse med kakeseremonien, og «da må vi synge Hurra for 

deg som fyller ditt år» (FG 29).85 Bordet er en gjenganger som fotomotiv i albumene. Mest 

symbolladet blir dette motivet når kaken med tente lys holdes frem, slik at fødselsdagsbarnet 

kan blåse dem ut. 

 

Den egentlige og riktige fødselsdagskaken er en bløtkake, ifølge foreldrene. «Det skulle være 

høye, store, fine og fluffy og nydelig pyntede bløtkaker – det var liksom det eneste» (Rektor). 

«Det var jo ikke bursdag en gang hvis det ikke var bløtkake!» (MJ 40). Bløtkaken har for 

lengst måttet vike for sjokoladekaken, selv om noen foreldre fortsatt insisterer på at det alltid 

må være bløtkake. «Det må til. Hvis det ikke er bløtkake, blir det feil» (MJ 28). Det blir feil, 

fordi en helt vesentlig komponent mangler i ritualet. Det spiller ingen rolle for henne at barna 

ikke liker bløtkake.86 Men enda viktigere enn typen kake er det at kaker og boller i bursdagen 

fortsatt skal være hjemmebakt. «Mamma baker masse kaker på bursdagen min. Cirka tre for 

mye, liksom» (G 8). Som tidligere nevnt, har fraværet av hjemmebakt kake til barnets 

                                                 
84  På spørsmål 5.5 i nettundersøkelsen om de satt til bords i bursdagen, svarer 70% ja. 
85  På spørsmål 5.9 i nettundersøkelsen om hvilken sang som ble sunget svarer 39% Hurra for deg, 24% 

Happy Birthday og 12% Gratulerer med dagen. Det er fortsatt Hurra for deg som fyller ditt år som er 
mest brukt, men Happy Birthday er også populær (kapittel 2). Jeg kommer tilbake til bruken av 
bursdagssang senere i kapittelet. 

86  På spørsmål 5.10 i nettundersøkelsen om hva elevene synes om bløtkake på en skala fra 1–10, hvor 10 
er best, svarer 28% 10 og 14% 1, mens 28% befinner seg mellom 6–8 og 20% mellom 2–5. Dette betyr 
at 56% synes godt eller veldig godt om bløtkake, mens 34% er mindre begeistret eller ikke synes om 
denne typen kake. I intervjuundersøkelsen er inntrykket at «ingen» liker bløtkake.  
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fødselsdag faktisk vært diskutert som uttrykk for omsorgssvikt i barnevernsaker. En slik 

oppfatning føyer seg inn i forståelsen av fødselsdagsselskapet som en forpliktelse for 

foreldrene. Tilsvarende forpliktelse til hjemmebakt beskriver antropologen Hans Christian 

Sørhaug, men da i relasjon til musikkkorpsets utallige kakelotterier. Kjøpekaker er moralsk 

forkastelige og innebærer en form for juks (Sørhaug 1989:114-116, se også Døving 

2003:240). Det er ikke bare en konvensjon, men en moralsk konvensjon knyttet til det 

hjemmebakte. Denne moralen er i særlig grad knyttet til det kvinnelige, til den gode moren. 

Den forplikter mor til å bake. 

 

Det hjemmebakte blir et symbol for det gode hjem. Selskapet skal holdes i hjemmet og kaker 

og boller skal være hjemmelaget. «I hjemmesnekra bursdag er det hjemmesnekra mat»  

(FJ 32). Gode foreldre, og da i første rekke mor, baker til barnets fødselsdag. Kjøpekaker er et 

«nederlag». Det hjemmebakte understreker hjemmets og familiens omsorg for barnet (ibid). 

Dette gjør vi for deg. Men det understreker også den tidligere omtalte nøkternheten som et 

mål for fødselsdagsfesten. På samme måte som det fornuftige nivået på gavene, er 

hjemmebaksten uttrykk for familiens fornuftige måtehold. Selskapene skal ikke «ta av» i et 

forsøk på «å overgå hverandre». «Det er ikke så mye som skal til, altså» (FG 37). De skal 

holdes på et solidarisk nivå som alle kan makte å gjennomføre. Igjen er det en underforstått 

enighet om dette, selv om det ikke har vært diskutert på foreldremøtene. Moralen tilsier at god 

økonomi ikke demonstreres gjennom barnas fødselsdagsselskaper. «Min sønn ville aldri 

drømt om å kreve en dyr bursdag,» understreker moren (MG 29). Dette til tross for at familien 

har god økonomi, og han er enebarn. «Jeg hadde et ganske fint selskap, på nivå med de andre, 

hverken mer eller mindre,» forteller en jente (J 2). Det er fristende å trekke frem janteloven: 

«Du skal ikke tro du er mer enn oss» (Sandemose 1970). Den øvrige maten som serveres 

følger også denne nøkterne linjen, men den må ikke være hjemmelaget, og den er enkel både 

å tilberede og spise: pølser, pizza, is og godteri er akseptable kjøpevarer.  

 

Konvensjoner skaper en forventning om å oppleve det samme i relasjon til en bestemt 

begivenhet (Gebauer og Wulf 2001:14-15). I forbindelse med måltidet er smakshukommelsen 

en styrende faktor for gjenkjennelse (Ravne 1999:94). Ett av de mest kjente eksemplene, er 

forfatteren Marcel Prousts beskrivelse av hvordan han gjenopplever barndommen gjennom 
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smaken av en madeleinekake dyppet i te (Proust 1991). Eksempelet tidligere hvor den 

amerikanske moren serverte et utvalg av cookies, demonstrerer dette med all tydelighet. Det 

var ganske enkelt ikke bursdag. Det hverken luktet eller smakte som bursdag, ifølge den 

norske konvensjonen. «Når man tenker på bursdag, så tenker man på pølser og sånn» (J 20).87 

Forventningen til gjenopplevelsen av det samme ble ikke møtt. «Det vi spiser, det har vi hvert 

år, så det er det samme» (J16-17). «Det er pizza og pølser, kake og potetgull. Det er bare det,» 

sier den tyrkiske piken (J 38). Slik beskrives en «vanlig norsk bursdag» av dem som har et 

utenfraperspektiv på ritualet. 

 

«Jeg tilhører den store norske pølsetradisjonen,» forklarer en far (FJ 32). «Det sterkeste 

barndomsminnet er den sennepen vi fikk på pølsene hos sønnen til pølsemakeren. Jeg kan 

drømme om den sennepen…» (FJ 32). På spørsmål om hva hun hadde lært ved å følge barna 

sine i bursdagsselskaper, forteller den kinesiske moren at «jeg lærte om pølse med brød»  

(MG 33). Selv om dette neppe var noen stor kulinarisk oppdagelse, var hun ikke i tvil om 

viktigheten av denne lærdommen når hun skulle arrangere egne barns selskaper, fordi «det 

var dette gjestene forventet å få». «Vi har selvfølgelig pølser,» understreker den kurdiske 

faren (FG 39). Antropologen Runar Døving beskriver pølsens sentrale plass som norsk spise, 

og hvordan den inngår i rituelle sammenhenger som 17. mai og barnebursdager, samtidig som 

den inntas flittig på bensinstasjoner og gatehjørner. Pølser er både foraktet og elsket ut fra 

situasjonelle sammenhenger (Døving 2003:237-268). Bursdag var pølsefest for meg (FJ 40). 

Pølsespising i fødselsdagsselskaper føyer seg helt klart inn i konvensjonen for hva som 

serveres. Døving påpeker også at pølsen, som en av mange klassifiseringer, oppfattes som 

barnemat (ibid).  

 

Pizza nevnes i samme åndedrag som pølser. Den kurdiske faren (FG 39) som forteller at de 

selvfølgelig serverer pølser, legger til: «… pølser eller pizza.» I sine omtaler av pizzaen i 

norsk matkultur, peker både Døving og Skjelbred på at pizzaen faller inn i folden for norsk 

kultur (Døving 2003:193, Skjelbred 2004:8-9). Men de setter den ikke i sammenheng med 

fødselsdagsselskapet. Denne sammenhengen fremgår imidlertid klart i min undersøkelse. 

                                                 
87  På spørsmål 5.13 i nettundersøkelsen om hvor viktig maten er i bursdager på en skala fra 1–10, hvor 10 

er viktigst, svarer 32% 10, mens 80% av svarene omfatter 5–10. Det er ingen tvil om at maten i 
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Døving peker da også på hvordan pizzaen raskt ble en del av «barnematen foran TV» (Døving 

2003:226). Pizza er også barnemat i tillegg til å være svært mye annet, som ikke skal 

diskuteres her. Det er likevel interessant å konstatere at pizzaen er omgitt av en tilsvarende 

diskurs som pølsen, idet den også foraktes og elskes i ulike situasjonelle kontekster (Døving 

2003:185-233, Skjelbred 2004:6-8). Pizza og bursdag er en høyst akseptabel kombinasjon, 

mens pizza istedenfor middag representerer et forfall. Det er også interessant å konstatere at 

ingen beskriver den relativt nyankomne pizzaen som en trussel mot «pølsetradisjonen», sett i 

relasjon til de sterke reaksjonene mot for eksempel bursdag på McDonald’s som et tegn på 

hjemmets og familiens dalende status. Pizza og pølser er likestilte som bursdagsspise.88 

Pizzaen kan, men må på ingen måte, være hjemmelaget. Pizza Grandiosa fra frysedisken 

passerer det konvensjonelle nåløyet. Likeledes er det ingen i min undersøkelse som har falt på 

tanken å bake lompene selv. Den moralske konvensjonen er altså ikke knyttet til pizza- eller 

lompebakst, men til kake- og bollebakst.  

 

Den konvensjonelle serveringen i et bursdagsselskap ligger ytterst på tungen i intervjuene: 

«Pizza eller pølser, brus og kake.» Dette er de essensielle komponentene. «Du behøver ikke 

gjøre noe mer» (FG 37). Det lar seg ikke å gjøre å erstatte brusen med saft. Det må være brus. 

Det er kanskje ikke så underlig at mange beskriver fødselsdagsselskapene som «like». «Hvis 

det er likt, da vet vi hvordan det er. Da vet vi at alle liker det» (G 24). Ved å holde seg til 

konvensjonene velges den minste motstands vei. Det er trygt å imøtekomme forventningene 

til smak. 

 

Aktiviteter 

«Bursdag er ikke bare gaver og mat. Det skal skje noen bursdagsleker» (MG 31). Barnas far 

(FG 31), som sto for fødselsdagsfestene alene i mange år, forteller at han laget kake, kjøpte 

brus og pizza og låste seg inne på kjøkkenet. Ifølge mor kvalifiserte ikke dette til «ordentlig 

bursdag». En «ordentlig bursdag» består også av lek ut fra et bestemt repertoar. «Det man 

gjør i bursdager, er oppfunnet for det,» påpeker en gutt (G 23). Han viser til de 

                                                                                                                                                         

bursdagene tillegges stor betydning. 
88  På spørsmål 5.2 i nettundersøkelsen om hva slags mat som ble servert i bursdagen, svarer 46% pizza og 

20% pølser. Det er altså langt flere som serverer pizza enn pølser.  
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konvensjonelle lekene, de som får merkelappen «bursdagsleker».89 Han setter leken i 

selskapene inn i en evig gjentagelse som favner generasjoner. Mange av disse lekene er 

universelle i ulike varianter og praktiseres også i andre sammenhenger. En pakistansk mor 

fortalte at hun ikke husket leker i forbindelse med fødselsdagsfeiring i Pakistan. «Vi hadde 

ikke ordentlig bursdagsfeiring» (MG 35). Likevel kjente hun til mange av de lekene som 

praktiseres i Norge, som for eksempel stolleken med musikk. Hun kan arrangere «ordentlige» 

leker i sine barns selskaper som bygger bro til hennes egen barndom, uten at de for henne 

hadde tilknytning til begivenheten fødselsdagsselskap. Barn med norsk kulturbakgrunn peker 

ofte på hvordan foreldrenes barndomserfaringer ligger i bunnen når neste generasjons 

bursdager skal arrangeres, også når det gjelder lek. «Foreldrene våre hadde det ganske likt 

som oss,» mener en jentegruppe (J II). «Det er der de får ideene fra, sånn som de hadde det.» 

«Jeg vil at mine barn skal oppleve disse bursdagslekene, for jeg husker det som morsomt» 

(MG 24). Foreldrenes ønske om å overføre gode barndomsopplevelser til barna bidrar til å 

opprettholde de konvensjonelle lekene.  

 

En ordentlig bursdag skal være morsom for barna. Da er selskapet vellykket både for 

foreldrene, bursdagsbarnet og gjestene. Festen skal helst være festlig. Fødselsdagsselskapet 

for barn er omgitt av store forventninger til suksess. Aktivitetene kan være krevende 

utfordringer. Men konvensjonen tilsier ikke at helt bestemte leker skal gjennomføres. 

Repertoaret er stort. Det er imidlertid en oppfatning om aktiviteter som ikke hører hjemme i 

den ordentlige bursdagen. «Hos oss var det alltid ordentlig, aldri video og sånn» (MJ 4). 

«Video er det siste man kan tenke seg å ha i bursdager!» (MG 24). Bruk av video og DVD 

utløser sterke reaksjoner hos mange foreldre. Å plassere barna foran TV-skjermen, er å 

unndra seg en forpliktelse til å gi dem meningsfull underholdning. Videre innebærer det å 

unndra seg en forpliktelse til å videreføre en vesentlig del av ritualets innhold, nemlig leken. 

Foreldrenes arrangørrolle er omgitt av et sett forpliktelser. Video havner i samme lettvinte 

kategori som bursdag på McDonald’s, pengegaver og kjøpekaker.  

                                                 
89  På spørsmål 4.8 i nettundersøkelsen oppfordres elevene til å nevne noen av de vanligste 

bursdagslekene. Det er mange leker som går igjen, og som er velkjente for tidligere generasjoner: sette 
hale på grisen, bro bro brille, fiskeleken, flasketuten peker på, nøtt eller sannhet, sannhet og konka, 
stolleken, ballongdans, stoppdans, dans, puteleken, epleleken, skattejakt, kyss, klapp og klem, 
adjektivleken, konkurranser, blindebukk, gjemsel, miming og mer vanlige uteleker som boksen går, 
sisten, dødball og fotball.  
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* 

 

Jeg kan konstatere at det eksisterer et sett konvensjonelle komponenter for 

fødselsdagsselskapet for barn. Disse komponentene observeres og beskrives både i et 

innenfra- og i et utenfraperspektiv. Det er vanlig norsk bursdag. Men den vanlige norske 

bursdagen er også omgitt av et sett konvensjoner for hva som oppfattes som den riktige og 

ordentlige måten å organisere selskapet på. En ordentlig bursdag skal favne det gode 

gammeldagse, det fornuftige, det nøkterne og det solidariske. Ritualet skal være tilgjengelig 

for alle, og det skal være morsomt. Det skal ikke for lettvinthets skyld flyttes ut av hjemmet, 

og kaker skal være hjemmebakte. Enkelte konvensjoner kan være tema på foreldremøter, 

mens andre manifesterer seg i en underforstått samforståelse, og da i særdeleshet blant dem 

med norsk kulturforankring. Når ritualet skal settes ut i praksis danner de ulike 

konvensjonene for selskapets form og innhold til sammen en overordnet bursdagskonvensjon, 

som er utgangspunkt for handlingsvalgene. Barn og foreldre med norsk og annen 

kulturbakgrunn skal realisere sine forståelser av hvordan selskapet skal arte seg. Ideen møter 

realiteten.  

 

Konvensjonen er en rettesnor for ritualets realisering, men kan samtidig være utfordrende å 

leve opp til. Ritualet sirkuleres og resirkuleres mellom og i generasjoner, men ingen 

fødselsdagsselskaper kan være helt identiske. De kan fremstå som like, men det vil alltid være 

subtile eller mer iøynefallende tilpasninger til ritualet i praksis (Baumann 2000:110-113, 

Barth 2002:2). Slike tilpasninger til den rituelle praksis har sin bakgrunn i mer eller mindre 

bevisste handlingstrategier. Den enkelte forholder seg til hva som er vanlig praksis i familien, 

i nærmiljøet og til mer kulturelt betingete oppfatninger av hvordan fødselsdagsselskapet skal 

eller kan arte seg. Hensynet til konvensjonene, som relaterer seg til disse ulike nivåene, er 

ikke ett og det samme for alle aktørene. Det vil si at hver enkelt familie håndterer ritualet ut 

fra sin spesifikke situasjon i ulike grader av troskap til bursdagskonvensjonen. Barnets 

fødselsdag feires i hjemmet med inviterte skolekamerater, som ankommer rene og pene 

medbringende standard gave. De spiser pølser eller pizza, drikker brus og synger «Hurra for 

deg som fyller ditt år», hvoretter fødselsdagsbarnet blåser ut lysene og får det første 
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kakestykket. Deretter kommer aktivitetene. Etter 2 1/2 til 3 timer er det over. Nedenfor 

diskuteres aktørenes ulike tilnærminger til ritualet ut fra følgende fem innganger for handling: 

Å utvide, overdrive, modifisere, liberalisere og divergere sett i forhold til 

bursdagskonvensjonen. Jeg vil understreke at dette ikke er ment som en uttømmende manual 

over allehånde bursdagsvarianter. Det skal dreie seg om den fleksibilitet som ligger i den 

rituelle praksis. 

 

Å utvide 

Ritualet er et springbrett for handling (Gebauer og Wulf 2001:151). Potensialet for utfoldelse 

i forbindelse med fødselsdagsselskapet er nesten grenseløst, fra de helt små nyansene til de 

mer krevende prosjektene. Det er i første rekke foreldrenes kreativitet som utfordres gjennom 

arrangørrollen. Noen tar utfordringen med glede, mens andre begrenser sin utfoldelse til et 

minimum. Foreldrenes kreativitet og vilje og evne til å gjøre en ekstra innsats ut over det 

vanlige, differensierer selskapene.  

 

«Det var lekende og festlig,» forteller en mor (MJ 28). Datteren har fødselsdag om våren, og 

de kunne være ute i hagen. Hun opplevde det som uhøytidelig. Det var ikke noen veldig stram 

regi på det. Uttrykkene «tull og tøys» dukker ofte opp i samtalen. Hun hadde store kister med 

klær. De var på stranden og lekte ute i skogen. «Eller så var det indianerbursdag. Da var 

selvfølgelig leken i full gang med en gang.» Hun forteller om hvordan hun og datteren 

sammen bygget en slags båt i hagen til sjørøverbursdagen. På den bursdagen «tullet de fælt» 

med å lage et fat med «gråstein» som de serverte istedenfor boller. Bollene lå under 

gråsteinen. Noen ganger planla de sammen, andre ganger har hun gitt datteren overraskelser. 

Hun laget rom, nesten som installasjoner, med kunstige blomster og «fjas og tull og tøys». 

Hun understreker at «pynten» var ting som skulle kastes fra et lager, og altså ikke innkjøpt for 

anledningen. De moret seg godt over dekorasjonene. Det var mye glede. 

 

«Vi kommer fra en forholdsvis lekende familie. Det er sikkert derfra dette kommer med all 

den tulle-tøysingen på disse bursdagene,» sier hun med en latter. Hun vokste opp i hus med 

hage og hadde bursdag om våren, som datteren. De var ofte ute. Det hun husker som hyggelig 

fra sine fødselsdager har hun gjentatt for datteren. Hun har trått inn i morens og mormorens 
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rolle som «lekende dame» og anvender sitt kreative og kunstneriske talent. Hun ser seg selv 

som både lik og ulik dem. Hun har gjort noe av det samme, samtidig som det er forskjellig. 

Det er ikke de samme lekene, men det kreativt lekende ved begivenheten som har vært viktig 

for henne å videreføre til datteren. Hennes positive erfaring av festens ludiske innhold som 

høydepunkter i barndommen kan deles med datteren (Gebauer & Wulf 2001:150 og 160, 

Turner 1982b:11). Det overraskende, kreative og ukonvensjonelle preger hennes fortelling om 

datterens fødselsdagsselskaper. Samtidig «må det være bløtkake, ellers blir det feil». For 

henne representerer gavene, fødselsdagssangen, ballongene og kaken de konvensjonelle 

komponentene, de som gir festen preg av uforanderlighet og gjør den gjenkjennelig; gjør den 

til et bursdagsselskap (Myerhoff 1977:222). Leken og dekorasjonene representerer det 

personlige, innovative nivået som legges rundt de konvensjonelle innslagene. 

 

«Moren min var fantastisk med barn,» forteller en annen mor (MG 8). Hun har prøvd å leve 

opp til henne uten at hun har klart det, «for hun var flinkere». Moren døde da hun var rundt 10 

år gammel. Hun har fortsatt sin barndoms bursdager «sterkt i minnet». «Hun var altså så 

kreativ at vi snakker om det den dag i dag.» Fødselsdagsselskapene moren laget står som 

uoppnåelige forbilder med hjemmelagete og svært forseggjorte hatter; forskjellige til alle 

gjestene. De hadde «veldig masse leker utenom vanlige bursdagsleker». Hun beskriver 

hvordan moren laget spøkelsestog gjennom vaskekjelleren hvor «ekle» oppvaskhansker skle 

over ungene mens de forserte ubestemmelige ting på gulvet. «Vi hylte.» Et uthult gresskar 

lyste plutselig opp i en krok, mens moren laget «nifse lyder». Det var en opplevelse for 

ungene. «De kom aldri over dette her. Det var helt fantastisk.» På samme måte som moren 

ovenfor har hun også etterstrebet det kreative som arrangør av egne barns selskaper. Hun har 

arrangert stafetter i hagen hvor barna måtte krabbe gjennom rør, spise tørre kjeks og synge en 

sang, før det bar rundt stolper og opp i trærne. «Jeg lo så jeg skrek.» Hun har fått mange 

tilbakemeldinger fra barn som sier at hun lager «de morsomste bursdagene». Prinsippet for 

henne er at «man tar det man har» og «man får ikke mer moro enn den man lager selv». 

Kreativitet er et stikkord for disse mødrene. Leken favner videre enn de «vanlige 

bursdagslekene». Det skal være noe «utenom det vanlige». Samtidig er kreativiteten noe de 

fører videre fra egne barndomsopplevelser. Idérikdommen er for dem en del av ritualet. Men 

innholdet er ikke det samme. Innholdet skal overraske og more deltakerne. Essensen ligger i 
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en annerledes opplevelse, noe som skiller seg ut og fester seg i minnet som et helt spesielt 

selskap. Idérikdom og skaperevne løfter disse selskapene fra det vanlige til det uvanlige. Men 

ikke slik at ritualet oppfattes som annerledes enn det skal være. Når det gjelder det ludiske 

innholdet er den rituelle praksis som et trekkspill mellom svært begrensete og meget 

omfattende aktiviteter for gjestene, hvilket innebærer at det nettopp på dette området er stor 

variasjon mellom selskapene. «Det er det som er forskjellen. Hva du gjør» (G 35). Det er, 

som nevnt, ingen grenser for hvor kreative foreldre faktisk kan være. Denne kreativiteten gjør 

selskapet ordentligere enn det vanlige, ordentlige selskapet. Ritualet blir uvanlig ordentlig. 

 

Så lenge kreativiteten handler om å skape uten å forbruke utnyttes ritualets potensial som 

festlig begivenhet maksimalt, uten å rokke ved konvensjonen. Det kan ikke være mer nøkternt 

enn gamle oppvaskhansker, gresskar fra hagen og dekorasjoner fra container. Mange foreldre 

legger mye arbeid i å arrangere skattejakter, rebuser, spørrekonkurranser, adjektivhistorier og 

temabursdager for barna sine. «Moren min satt oppe halve natten og laget adjektivhistorier»  

(J 17). En mor (MG 23) forteller hvordan hun og mannen laget spørrekonkurranse med 

spesielle spørsmål for hvert enkelt barn. Spørsmål som bare det barnet kunne svare på, fordi 

han eller hun hadde kunnskap og erfaring som de andre barna ikke delte. 

Forhåndsopplysninger om hvert enkelt barn måtte skaffes, og var ikke gjort i en fei. Ingen 

andre gjorde noe lignende. Hvert enkelt barn fikk sin lille triumf. Dette var deres helt unike 

vri på underholdningen. «Ryktene gikk om disse spørrekonkurransene.» De prioriterte denne 

oppgaven fremfor andre i en travel hverdag. De gjorde sønnens selskap til noe spesielt 

gjennom sin innsats.  

 

Idérikdommen demonstrerer det unike og individuelle i fødselsdagsselskapet. Samtidig som 

de fleste barn og foreldre uttaler at «bursdag bare er det samme», ønsker de også at selskapet 

skal være «spesielt», «uvanlig», «personlig» og «annerledes». Barna på sin side graderer ofte 

selskapet etter foreldrenes innsats og deltakelse, noe som innebærer en kvalitetsforskjell 

mellom selskapene. Dette er en kvalitetsforskjell som ikke strider mot konvensjonene, men 

som ikke desto mindre differensierer selskapene. Det dreier seg om foreldrenes evne, 

mulighet og vilje til å gjøre mer ut av anledningen enn det konvensjonen tilsier at de må. Det 
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er rom for at den rituelle praksis både bevarer og fornyer i forhold til konvensjonen (Gebauer 

og Wulf 2001:150-151). 

 

Den individuelle kreativitet er en krevende form som mange foreldre ikke praktiserer. De 

synes ikke de behersker den, de ønsker ikke å bruke så mye tid på underholdningen eller de 

har simpelthen ikke nødvendig tid og anledning til å gjøre det. Familienes ulike betingelser 

kan derfor skape større eller mindre rituelle forskjeller i praksis. Moren (G 8) som siteres 

ovenfor, opplevde nettopp en slik kontrast i forhold til egne bursdager etter at moren døde. 

Faren spurte om hun ville ha et stort selskap, men hun svarte at det ikke var nødvendig. «Jeg 

husker jeg ikke ville at pappa skulle føle at han ikke strakk til.» Hun var «redd han ikke skulle 

fikse det». Det ville være som å «hoppe etter Wirkola».90 Innerst inne ønsket hun at alt skulle 

være som før, men hun ville ta vare på faren sin og ikke utsette ham for å komme til kort. 

Faren hadde ikke den nødvendige kunnskap og kreativitet for å kunne gjennomføre ritualet 

slik som moren hadde gjort (Barth 2002:1). Dette visste hun instinktivt. Den beste måten å 

skjule begrensningen i egen kunnskap og evne på, er å ikke overskride grensen for dem, 

konstaterte Leopardi (2002:60). Men faren hadde den nødvendige kunnskap og innsikt for å 

gjennomføre et mer begrenset selskap, hvor forventningene ikke relaterte seg til de tidligere 

bursdagsselskapene. Morens variant var kreativt lekende, farens var «noen pølser og godteri». 

Moren trakk det rituelle trekkspillet ut i hele sin bredde, faren lukket det nesten helt sammen. 

Alle kan ikke evne å gjøre det samme. Det står levende for henne fortsatt. Etter at moren døde 

hadde hun selskaper, men det var ikke selskaper med alle lekene som moren hadde gjort i 

stand. Foreldrenes ulike tilnærminger ga henne to helt ulike varianter av fødselsdagsselskapet, 

men de var begge i tråd med konvensjonen. 

 

Mange foreldre gir uttrykk for at de ikke er «flinke nok», ikke «gjør nok» og at «andre er 

flinkere». «Andre» favner dem som har evnet eller evner å gjøre mer ut av selskapet enn de 

selv gjør, og som får dem til å føle seg utilstrekkelige som foreldre. «Selv pedagogen sleit,» 

sier en av klassestyrerne om sin egen datters fødselsdagsselskaper (K 3). Foreldrene måler sin 

egen flinkhet opp mot en optimal kreativitet for alle selskapets konvensjonelle komponenter, 
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men i særlig grad gjelder dette for aktivitetene. Det er her mange føler at de kommer til kort 

og litt unnskyldende opplyser at underholdningen foregår i form av video og/eller dataspill. 

«Jeg har vært litt sløv der, jeg har ikke vært så flink» (FG 31). Men så husker han at han 

arrangerte skattejakt med mange gåter som ledet ungene fra loft til kjeller i en gammel 

bygård. Han er godt fornøyd med at dette «kom tilbake» i minnet under intervjuet. Han har 

gjort en ekstra innsats for sønnen sin, selv om det bare var denne ene gangen. Det var også 

den eneste gangen han og hans fraskilte kone (MG 31) gikk sammen om å lage et selskap for 

sønnen. De lånte leiligheten til bestemoren, fordi sønnen også skulle få ha «én stor bursdag 

med hele klassen i løpet av skoletiden». 

 

Å gi barna et fødselsdagsselskap ut over det vanlige er ikke nødvendigvis noe som gjøres 

hvert år. Mange forteller at de har «trådt til» med en helt spesiell bursdag ett år. Ofte er dette 

knyttet til 10-års dagen, som er en overgangsfase fra barneselskapet til andre selskapsformer 

(Ravne 1999:96). «Han syntes jo vi gjorde det veldig svært da vi hadde 10-års dagen hans» 

(MFG 29). Bursdagen ble feiret sammen med en klassekamerat på det lokale speiderhuset. 

Hele klassen var invitert og foreldrene disket opp med grillet kylling og ris. Etterpå var det 

dans og disco med «ordentlig discomaskin og lysshow». De følte at de introduserte noe nytt 

med et slikt felles opplegg. Speiderhuset fikk de låne, og øvrige utgifter delte de med 

foreldrene til den andre gutten, «så det ble ikke så dyrt for oss». De var fortsatt innenfor 

rammen av det ordentlige og nøkterne. Det krevet en ekstra innsats og nytenkning fra deres 

side, men de er på ingen måte alene om slike arrangementer. Det er flere eksempler på at 

skole- og klubblokaler stilles til rådighet for fødselsdagsselskaper gratis eller til en helt 

symbolsk leie.91 Det er heller ikke uvanlig at klassekamerater eller søsken har felles 

fødselsdager. «Vi hadde felles bursdag for guttene våre i bomberommet på skolen,» forteller 

faren til den somaliske gutten (FG 37). Dette er offentlige lokaler, men alle forberedelser til 

og selve gjennomføringen av festen må skje ved egen innsats. Disse lokalene oppfattes derfor 

som en utvidelse av hjemmet, og står ikke i motsetning til å ha selskapet hjemme, som andre 

                                                                                                                                                         
90  Bjørn Wirkola er en kjent norsk skihopper. Uttrykket «å hoppe etter Wirkola» har gått inn i språket for 

å beskrive det problematiske i å overta eller videreføre en oppgave etter en forgjenger som har vært 
usedvanlig dyktig. 

91  På spørsmål 5.16 i nettundersøkelsen om hvor de feiret bursdagen ute, svarer noen i fritekstfeltet: 
bydelshus, skole- og barnehagelokaler og leielokaler. 
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arrangementer utenfor hjemmet kan gjøre. Slike lokaler åpner opp for å invitere flere enn 

mange har anledning til å gjøre hjemme, og for eksempel spille høy musikk uten å sjenere 

naboene.  

 

Den kurdiske familien begrenset seg ikke til å invitere klassekameratene da de leide lokaler 

på skolen. De benyttet anledningen til å invitere familie, venner og bekjente til en fest for 

store og små. «Det var nesten som et bryllup, 50–60 personer» (FG 39). Fødselsdagsselskapet 

ble bakt inn i en mye større sammenheng. Men fødselsdagsritualet ble ikke borte i festen, det 

ble en del av den. Det var en stor, men ikke en dyr fest, fordi familie og venner gikk sammen 

om arbeidet og utgiftene. De spilte kurdisk musikk og barna fikk lære en kurdisk dans. Det 

synes faren er fint både for de kurdiske barna, som fikk innsikt i sin egen kultur, og for de 

andre barna, som fikk oppleve den. De serverte «selvfølgelig» den norske bursdagsmenyen, 

men de hadde også kurdisk mat. «Mange av barna smakte på den og likte den.» Familien 

tilførte ritualet nytt innhold samtidig som de ivaretok forventningene til den vanlige norske 

bursdagen. Ritualet kan være romslig og kulturovergripende samtidig som konvensjonen 

observeres. Det er flere eksempler på at egen matkultur introduseres i fødselsdagsselskapene, 

men da alt overveiende i kombinasjon med den norske menyen.92 Ved å introdusere elementer 

fra egen kultur, trer aktørene inn i ritualet og gir det sitt eget, personlige preg. Dette kommer 

også frem i undersøkelsene til Nesbitt, Baumann og Pleck (Nesbitt 1995:34-35, Baumann 

2000:106-110, Pleck 2000:157). 

 

Selv om den norske menyen kan fremstå som ganske begrenset kan dette også være et område 

med muligheter for personlig utfoldelse. «Jeg er ikke så flink med aktivisering og lek og sånn, 

men jeg gjør mye ut av maten og bordpyntingen» (MJ 16-17). Mannen (FG 16-17) forteller 

om den fine geléen hun lager. «Begynner du med den geléen igjen, nå da!» Men det er tydelig 

at hun har lagt mye i å gi festen et ekstra innhold ved å skape «festlige bord». «Moren min, 

hun var ikke sånn som syntes bursdag var kjempegøy og hadde masse ideer. Sånn sett har jeg 

                                                 
92  På spørsmål 5.2 i nettundersøkelsen om de serverer noe annet enn det som er listet opp i 

multisvarmenyen, er svarfrekvensen meget lav. 4 av elevene med antatt muslimsk bakgrunn (se 
metodekapittel) svarer pakistansk mat, ris og kylling. Fra multisvarmenyen har noen få valgt kylling og 
gryterett når hele svarmaterialet ses under ett. Ifølge nettundersøkelsen holder de fleste seg til pizza, 
pølser og taco. Dette fremstår også som det mest vanlige i intervjuundersøkelsen, selv om det er 
eksempler på kombinasjon av den «norske» menyen og egen matkultur. 
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hatt mye mer fantasi enn det hun hadde, altså!» Hun kan måle sin innsats positivt fordi hun 

har vært flinkere enn sin egen mor. Drivkraften for foreldrenes innsats beskrives ofte som et 

forsøk på å leve opp til de fødselsdagsselskapene som ble dem til del i barndommen, eller 

som et ønske om å være bedre enn det foreldrene var og dermed kompensere for deres 

manglende bursdagsentusiasme. «Ja! Det husker jeg også fra bursdagene mine. Fy faen, de 

der halvtørre ananasbløtkakene. Det var vondt, altså!» (FJ 32). Han fortsetter med å fortelle 

om hvor «jævli god» han er på bløtkaker, og hvor mye skryt han får for dem. Hans 

fraseparerte kone (MJ 32) påpeker at han ikke får skryt av datteren, fordi hun «ikke spiser 

bløtkake». Ifølge ham selv er det ikke en smule igjen av «bærbløtkaka» med egenhendig 

plukkede bær når bursdagen er over, men han ser også drivkraften som «en klar reaksjon på 

mutter’n og bløtkakene». Hun kunne ikke lage bløtkake. Og datteren elsker hans 

hjemmelagete pizza. «Pappskiva», underforstått Pizza Grandiosa, «er ut, vet du». Han kan og 

vet bedre enn å servere den. 

 

Foreldrenes ekstra, og noen ganger ekstraordinære innsats, utvider det ordentlige 

fødselsdagsselskapet og skaper forskjeller i den rituelle praksis. Dette er forskjeller som 

aksepteres innenfor ritualets konvensjonelle rammer, fordi det i alt vesentlig koster i form av 

tid og egeninnsats, mens de økonomiske utleggene er begrensete. Det er altså ikke slik at 

listen for selskapet legges etter tykkelsen på lommeboken. Aktørene er påpasselige med å 

understreke dette. På den måten ivaretas tilsynelatende fellesskapets interesser og det 

solidariske idealet. Det er tillatt å utfolde seg så lenge det ikke koster for mye i form av kroner 

og øre. De er bare litt flinkere enn mange andre, men på en korrekt måte. 

Fødselsdagsselskapet er omgitt av en likhetsideologi. Samtidig eksisterer det en aksept for 

forskjellighet på visse premisser. Det betyr at i dette handlesettet ligger det noe allment 

akseptabelt, nemlig det noble i arbeid og sparsommelighet. Det er nærliggende å henvise til 

Webers utredning om den protestantiske etikk som en moralsk underbygning for en slik 

verdiorientering også i vår tid (Weber [1904–1905] 2000).  

 

Ulikheten i hver enkelts premisser kan underkommuniseres ved å fokusere på den moralske 

egeninnsatsen som grunnlag for forskjellighet. Det trekkes veksler på ressurser som vil være 

skjevt fordelt blant de familiene som er representert gjennom elevene i en skoleklasse. Dette 
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gjelder både på det rent personlige og det sosio-økonomiske plan. Alle er ikke like kreative og 

sosialt åpne. I hvilken grad forholdene ligger til rette for å ekspandere ritualet, handler om 

hver enkelts utgangspunkt. Det er forskjell på å arrangere bursdag i et hus med stor have og 

nærhet til stranden enn i en liten leilighet, hvor mulighetene for utfoldelse er begrenset. På 

den annen side er det mulig å låne lokaler eller leie til en rimelig penge, lage «spøkelsestog» i 

vaskekjelleren i boligblokken eller benytte bakgården. Det er først og sist opp til foreldrene å 

utnytte de mulighetene som foreligger, i den grad de makter og evner å gjøre det. Derfor er 

selskapene differensierte, også innenfor rammen av det konvensjonelt akseptable. Det 

oppfattes ikke som noen overdrivelse å gjøre mye ut av ritualet så lenge det holdes innenfor 

de ovenfor nevnte moralske rammer. Snarere tvert imot oppfattes det som uvanlig ordentlig. 

Likhetsideologien er omgitt av en rekke paradokser, påpeker antropologene Marianne Lien, 

Hilde Lidén og Halvard Vike i innledningen til antologien Likhetens paradokser (Lien, Lidén 

og Vike 2001). 

 

Å overdrive 

«Nå har vi sett at noen begynner å invitere hele klassen på pizzeria» (FG 37). Denne faren 

synes det er «litt overdrevent». «Det blir for mye, ja.» Han mener det er unødvendig å betale 

en «masse penger for brusen». Han vet at noen har brukt «over to tusen» på slike 

bursdagsselskaper. Selv bestilte de pizzaer til den felles bursdagen for sønnene i 

bomberommet. Da var det «to pizzastykker til hver». Det dreier seg om hva familien har råd 

til og hva familien tar seg råd til. Mange har en økonomi som gir muligheter for å velge hvor 

nøkternt eller påkostet selskapet skal være, mens andre må sette næring etter tæring. De kan 

ikke følge opp i den påkostede enden av skalaen for ritualet. Vurderinger av overdrivelse er 

hele tiden knyttet til kostnad i kroner og øre. 

 

Mens forskjellighet basert på kreativitet og egeninnsats finner aksept, omtales «flotte» i 

betydningen dyre selskaper, ofte i kritiske vendinger. «Det bærer galt avsted.» Overdrivelsene 

strider i større eller mindre grad med nøkternheten i konvensjonen og rokker ved det 

solidariske prinsippet om likhet når selskapene differensieres på grunnlag av familienes 

økonomiske evne. Dette er en forskjellighet som ikke skal fremheves, fordi den strider mot 

forestillinger om likhet. Gullestad fremhever hvordan logikken i samhandlingen er knyttet til 
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oppfatninger om likhet (Gullestad 1989:177ff). Logikken i samhandlingen om 

fødselsdagsselskapet innenfor rammen av skoleklassen er i stor grad preget av en ideell 

likhetsideologi. Økonomisk overdrivelse forstyrrer en balansert og dermed disiplinert 

samhandlingsstrategi. Gjennom nedtoning av forskjeller i familienes materielle standard 

forvaltes en verdi, det vil si at inntrykket av likhet opprettholdes.  

 

Oppfatninger om overdrivelse har en fellesnevner i at det som regel dreier seg om 

økonomiske utlegg ut over det som oppfattes som vanlig. Det som i mitt materiale oppfattes 

som overdrivelser, er svært langt fra hva vi kan lese om for eksempel David og Victoria 

Beckhams overdådige feiring av 2-års dagen til sønnen Brooklyn til den nette sum av en 

million kroner (VG 2001.03.05). Slike ekstravagante varianter av fødselsdagsselskapet 

glimrer med sitt fravær i mitt materiale, som bare kan oppvise ett eksempel på en innleid 

tryllekunstner.93 At markedet for profesjonelle fødselsdagsunderholdere fortsatt er smalt i 

Norge, kan en engelskmann bekrefte. Han kunne livnære seg av dette i hjemlandet, men innså 

raskt at det ikke lot seg gjøre i Norge da han flyttet hit for noen få år siden. På den annen side 

kommer det stadig flere kommersielle fødselsdagstilbud på markedet både hva angår 

rekvisitter og aktiviteter. Eksempelvis forteller mesterkokken Omar Viset i Dagbladet at han 

dagen før hadde lært et bursdagsselskap med 13-årige jenter å steke reinsdyrfilet (Dagbladet 

2005.12.20). Det kan karakteriseres som ganske eksklusivt.94 

 

Det er en tendens i mitt materiale som peker i retning av at selskapet har forskjøvet seg på 

skalaen mot det mer påkostede i løpet av den femårsperioden som skiller hovedfags- og 

avhandlingsundersøkelsen. En av forklaringene er høyst sannsynlig at levestandarden generelt 

har økt i Norge gjennom disse årene. Samtidig er det blitt større forskjell i folks økonomi. 

                                                 
93  På spørsmål 1.3 i nettundersøkelsen om den kuleste bursdagen de kan tenke seg å ha, det vil si 

drømmebursdagen, trår noen få til med ønsker om å leie danskebåten, ta med hele klassen til Thailand, 
leie Tusenfryd eller feire bursdagen på et slott. Men langt de fleste har mer moderate ønsker om 
hvordan de vil feire bursdagen sin. Jeg kommer tilbake til disse. Til å være et fritekstsvar er det 
usedvanlig høy svarfrekvens, bare 19 elever har ikke besvart spørsmålet. 

94  En representant for firmaet Festus i Asker forteller til Aftenposten at de skreddersyr alle tenkelige 
bursdagsopplegg. Selskapet omsetter for 7 millioner kroner i året. En tredjedel av dette er 
barneaktiviteter. Det billigste er en klovn til 2500 kroner, men de kan arrangere selskaper til 20–30000 
kroner. Det er noen få som velger slike dyre løsninger. Kundene er folk som jobber mye og har liten tid 
til å arrangere barneselskapet selv. Aftenposten omtaler også flere andre tilbud hvor prisen ligger 
mellom 60 og 250 kroner per barn. (Aftenposten 2003.05.28). 
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Sosiologen Knud Knudsen hevder i artikkelen «Ulikhet i endring: persiperte og legitimerte 

forskjeller i en ny tid» (2004) at denne utviklingen har ført til en endring i likhetsidealet. Etter 

å ha undersøkt svarene på to spørreundersøkelser som Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste utførte i 1992 og 1999 om forståelser av sosial og økonomisk ulikhet i Norge, 

konstaterer han at vi ikke er like opptatt av dette idealet som før (Knudsen 2004:26). Den økte 

forskjellen i familienes økonomi gjenspeiles i klasserommene og spores i bursdagsselskapene. 

Det er flere eksempler på store kontraster i selskapene.  

 

«Yngstemann har vært i bursdag på en av disse cruisebåtene» (MG 8). Hun forteller at ungene 

syntes det var «annerledes og morsomt den gangen», men det kan ikke være spørsmål om å 

følge opp noe sånt. Det er det så få som kan at «det ikke er noe problem». Det uoppnåelige 

volder mindre problem enn det som er innenfor rekkevidde i forhandlingene mellom barn og 

foreldre om hvordan selskapet skal gjennomføres. Og det mangler ikke på tilbud i varierende 

prisklasse i Oslo og omegn. Bowling, badeland, go-cart, Megazone, Tusenfryd, kino, pizzeria 

og burgerrestaurant er bare noen av de valgmulighetene som foreligger.95 «Hele klassen hans 

var invitert på go-cart. Det koster jo uhorvelig med penger!» (MG 29). «Hvis du bor her og 

ikke er rik, da må ungene dine enten akseptere at de ikke kan få alt som andre har, eller så må 

man flytte. Så enkelt er det!» Hun har ikke opplevd de «flotte selskapene» som noe press, 

men faren (FG 29) ser ikke bort fra at andre kan ha gjort det.96 «Det er forskjell, men det betyr 

                                                 
95  På spørsmål 4.16 i nettundersøkelsen om hva slags bursdagsaktivitet de hadde utenfor hjemmet, svarer 

38% bowling, kino, Tusenfryd, Megazone og badeland. Dette stemmer på ingen måte med 
intervjumaterialet. Det samsvarer heller ikke med svarene på spørsmål 4.1 om de feiret bursdagen 
hjemme eller utenfor hjemmet, hvor 16% svarer utenfor hjemmet. Dette samsvarer mer med 
intervjumaterialet. Dette spørsmålet hadde også et svaralternativ for bursdag feiret både ute og hjemme. 
23% svarer at de har gjort dette, hvilket også er i tråd med intervjusvarene, tatt i betraktning at det 
dreier seg om 5. og 7. klassinger. Prosenten for de to alternativene ute og ute/hjemme utgjør 39% som 
da tilsynelatende lar seg forene med at 38% svarer som de gjør på spørsmål 4.16 innledningsvis i denne 
fotnoten. Men når tallene for svarene på spørsmål 5.15 om de spiste på McDonald’s eller Peppe’s Pizza 
introduseres, representerer disse henholdsvis 12% og 19%, til sammen 31%. Dette skulle da tilsi at 31% 
+ 38% = 69% har feiret bursdagen sin ute eller hjemme/ute. Jeg må konstatere at dette ikke henger 
sammen og at tallene må analyseres med varsomhet. Det er viktig å ta høyde for at svarene i 
nettundersøkelsen kan relatere seg til hva elevene ønsker å gjøre snarere enn hva de faktisk gjorde på 
bursdagen sin. Svarene indikerer at det er en orientering mot kommersielle tilbud. For å bidra 
ytterligere til forvirringen er det bare 23% av elevene som ønsker seg bursdag på Megazone, badeland, 
Tusenfryd, bowling og go-cart som svar på spørsmål 1.3 om den kuleste bursdagen de kan tenke seg å 
ha. 

96  På spørsmål 4.16 i nettundersøkelsen om hva slags bursdagsaktivitet de hadde utenfor hjemmet, 
fordeler svarene seg jevnt over de fem bydelsgruppene (se metodekapittel) når fordelingen beregnes i 
forhold til antall svar innenfor hver bydelsgruppe. Det er heller ikke noen av bydelene som utpreger seg 
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ikke at de dyreste bursdagene er best. Det er de jo ikke alltid,» slår sønnen fast (G 29). Mange 

av disse tilbudene kan være overkommelige hvis bare noen få inviteres. Det er det mange som 

velger å gjøre. Da anses ikke dette på samme måte som en overdrivelse. Gradering av 

overdrivelse går også på antallet gjester.97 

 

Noen foreldre velger å gi barna én stor og påkostet bursdagsfeiring i løpet av barnetrinnet på 

skolen, mens andre foreldre gjør dette gjennom større egeninnsats. Det er ikke nødvendigvis 

slik at noen barn har flotte selskaper hvert år, mens andre hele tiden har enkle og nøkterne 

hjemmebursdager. Variasjoner manifesterer seg både i det enkelte barns selskaper og i de 

selskapene som foregår innenfor skoleklassen som rituelt fellesskap. Den ene store satsningen 

i løpet av barnetrinnet er mer akseptabel som et unntak som bekrefter regelen, det vil si 

konvensjonen. 

 

Det er ingen klare grenseoppganger for hva som konkret oppfattes som større eller mindre 

overdrivelser i forbindelse med fødselsdagsselskaper. Oppfatningene knytter seg også til 

intensjonen bak selskapet. Å flotte seg for flotthetens skyld er en overdrivelse som innebærer 

et element av konkurranse og dermed en utfordring av janteloven (Sandemose 1970). 

Dessuten utfordres den disiplinerte utvekslingen av nøkterne selskaper. Dermed undergraves 

konvensjonen og det skapes en situasjon hvor en part gir mer enn det som er mulig å gi 

tilbake (Bourdieu 1996:86). Men intensjonen er som regel ikke en forventning om 

gjensidighet. For eksempel kan intensjonen bak det å invitere hele klassen på cruisebåt være å 

gi barna muligheten til en helt spesiell opplevelse, fordi båten akkurat da befant seg i Oslo, og 

mor eller far jobber i rederiet som driver båten. Hvert enkelt selskap har sin situasjonelle 

kontekst, som bare arrangørene og deltakerne til syvende og sist kan forstå. Deres oppfatning 

                                                                                                                                                         

spesielt i svarmaterialet for spørsmål 1.3 om den kuleste bursdagen de kan tenke seg å ha, når det 
gjelder ønsker om dyre og flotte bursdager.  

97  På spørsmål 5.15 om elevene feiret bursdagen på McDonald’s eller Peppe’s Pizza har 3% av barna svart 
at de gjør dette og at de har invitert hele klassen. På spørsmål 4.16 om de inviterte til aktiviteter utenom 
hjemmet svarte 3% at de inviterte alle til Tusenfryd, bowling, kino, Megazone, badeland eller disco. 
Dette utgjør til sammen 6% av elevene. Det er interessant at halvparten av disse elevene går i samme 5. 
klasse. Det kan indikere at i akkurat denne klassen er det vanlig å invitere alle også hvis fødselsdagen 
feires utenfor hjemmet. Skolen befinner seg i bydelsområdet indre vest. Dette området har stor sosio-
økonomisk variasjon, og omfatter områder som kan karakteriseres som velstående. I 
intervjuundersøkelsen er det også svært få som inviterer hele klassen hvis fødselsdagen feires utenfor 
hjemmet, unntatt ved én skole i bydelsområde indre vest. 
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kan divergere fra omgivelsenes fortolkning av selskapet (Rothenbuhler 1998:54-55, Baumann 

2000:109). Intensjonen bak et flott selskap kan ganske enkelt være å gi fødselsdagsbarnet og 

gjestene en flott opplevelse, uten å tenke over at de bidrar til å legge listen høyere enn det 

andre i det rituelle fellesskapet kan greie å følge opp.  

 

En viss tankeløshet kan også spores i forbindelse med temabursdager, som krever at gjestene 

har spesielle antrekk som ofte innebærer et utlegg for foreldrene deres, i tillegg til gaven. Alle 

har ikke råd til slike ekstra utgifter.98 Det kan også dreie seg om aktiviteter som krever et 

bestemt utstyr. En mor (MG 9) forteller om en venninne med fire barn som har hatt «mange 

opplevelser med bursdager og press». Sønnen (12) hennes ble for eksempel bedt i 

slalåmbursdag til Geilo. «Han var den eneste i klassen som ikke hadde slalåmski og ikke 

kunne stå slalåm. Det ble en veldig konflikt.» Foreldrene som arrangerte denne bursdagen 

skapte, antakelig helt utilsiktet, et problem for denne guttens mulighet til å delta, og et behov 

som foreldrene hans ikke kunne imøtekomme. 

 

Graderinger av overdrivelse handler både om de store og de små innslagene. Når jeg har bedt 

elevene beskrive hva som er forskjellen på et vanlig og det de omtaler som et «flott» selskap, 

er svarene faktisk ganske sammenfallende. Det dreier seg om mengde av pizza, pølser og brus 

sammenholdt med antall gjester. «Alt er liksom så overdådig her» (J 28). Hun bor i et område 

hvor «mange har veldig god råd, men det har jo ikke vi». Denne overdådigheten handler om å 

servere pizza fra pizzabakeri til førti stykker. Klassen hun gikk i ble slått sammen med 

parallellklassen i et nytt undervisningssystem, slik at en versjon av å invitere alle omfatter 

begge de opprinnelige klassene (kapittel 6). Når selskapet i tillegg holdes i et lokale som er 

dyrt å leie, og det er «så mye man orker å spise og to brus til hver», så oppfatter hun dette som 

overdådig og voldsomt. Antall pizzastykker til hver er ikke rasjonert. «Det er ikke noen 

sparing akkurat,» slår hun fast. Uttrykket «det skal ikke spares på noe» står i kontrast til den 

nøkterne konvensjonen for fødselsdagsselskaper. Selv er hun vant til en nøktern linje 

hjemmefra, og pizzaen er hjemmelaget eller kommer fra frysedisken i nærbutikken. Å servere 

                                                 
98  På spørsmål 4.3 i nettundersøkelsen om hva slags bursdag de hadde, skårer temabursdag meget lavt. 

Bare 3% svarer at de har hatt temabursdag. Dette kan i stor grad skyldes at de er vokst fra denne formen 
for bursdag, men heller ikke i intervjumaterialet er det mange som har hatt denne typen bursdag i løpet 
av årene på barnetrinnet.  
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pizza i bursdagen er med andre ord ikke en og samme sak på skalaen fra det nøkternt rimelige 

til det storslagent påkostede. Denne vurderingen omfatter også antall gjester og hvor selskapet 

finner sted. Som nevnt ovenfor, er mange gjester på pizzeria en overdrivelse fordi det er dyrt. 

McDonald’s bursdagstilbud anses derimot for å være rimeligere enn å holde selskap hjemme 

og representerer derfor ingen økonomisk overdrivelse. Det er kanskje nettopp det oppnåelige i 

muligheten for å feire bursdagen på McDonald’s som bidrar til at dette alternativet hele tiden 

fremholdes som en trussel mot den konvensjonelle hjemmebursdagen.  

 

Et annet innslag av overdrivelse er gaver til gjestene. I en samtale nylig om fødselsdagsfeiring 

for barn fortalte en mor meg at hun ble «rystet» da hennes danske ektemann mente at de 

skulle kjøpe gaver til gjestene. Dette var en reaksjon på min utredning om at det er en viss 

nøkternhet knyttet til fødselsdagsselskapene i Norge. Hun sa seg helt enig, og så sin reaksjon 

på mannens forslag som et utslag av sin egen nøkterne holdning til begivenheten. Gaven til 

gjestene kan lede til presedens for dette nye innslaget som en del av den byttehandel 

fødselsdagsselskapet medfører. Det vil si at den inngår i gjestenes forventningsbilde. Ingen av 

elevene gir uttrykk for en slik forventning, men mange av foreldrene er redde for at «det skal 

ta av». De ser ikke hensikten med at gjesten som ankommer med en gave skal gå ut igjen med 

en gave. Det kan kanskje sies med Bourdieu at tidsintervallet for gavebyttet blir for kort 

(Bourdieu 1996:80). Det gis og tas igjen med to timers mellomrom. Selv om gavene til 

gjestene som regel er av langt mindre verdi enn fødselsdagsgaven, karakteriseres dette av 

mange som en «sterk overdrivelse». 

 

Godteposen oppfattes også av mange foreldre som en gave til gjestene og en trussel mot det 

nøkterne. Den er gjenstand for sterke meninger både blant barn og foreldre (Ravne 1999:91-

92). I motsetning til en regulær gave til gjestene, forventer barna godteposen. Den er 

«dødsviktig». De bare «MÅ ha den». Dette er et gjentagende konfliktområde mellom barn og 

foreldre. De fleste foreldrene gir etter for presset, som et «nødvendig onde». Flere reagerer på 

at barna skal ha med seg posene hjem. «Det får de ikke hos oss, altså» (MJ 16-17). Innholdet 

skal spises opp i bursdagen. Da blir det en del av serveringen, ikke en gave, og dermed mer 

akseptabelt. En annen sak er at godteposene blir mer og mer innholdsrike med små ting som 

må kjøpes inn, som tilslørte, ikke spiselige gaver til gjestene. Dette «bærer også galt av sted» 



 218 

som en overdrivelse i forhold til det gode, gammeldagse og ordentlige selskapet. Dette er 

interessant, fordi godteposen er et vel etablert og noen vil si obligatorisk innslag i ritualet, og 

dermed nærmest en del av konvensjonen, i hvert fall i de første skoleårene. Selv opplevde jeg 

mange godteposer i 1950-årenes bursdager. Likevel trekkes godteposen ofte frem som et tegn 

på forfall og utglidning. Det er ytterligere interessant å observere at små gaver til gjestene kan 

presenteres i form av premier i konkurranser eller utbytte ved lek, som for eksempel tampen 

brenner eller fiskeleken. Dette er med en gang akseptabelt og ordentlig. Barna har gjort seg 

fortjent til premien eller utbyttet gjennom egen innsats, som en form for motytelse. Det 

handler mer om å delta enn å vinne, idet «alle får det samme, selvfølgelig», muligens med en 

ekstra påskjønnelse til vinneren/vinnerne. Alle barna går hjem med noe de har vunnet eller 

funnet. Gaveaspektet er dermed eliminert, men premien eller utbyttet innebærer også en 

utgift. Mange understreker at det dreier seg om «reklamemateriell fra jobben», men det er 

langt fra alle som har denne muligheten tilgjengelig. 

 

Forståelser av overdrivelse er i særlig grad knyttet til gaver til gjestene og de kommersielle 

tilbudene som i tillegg til å være dyre, støter an mot konvensjonene om det ordentlige, 

nøkterne og hjemlige. Men det er en rekke nyanser og situasjonelle kontekster som gjør det til 

et tvilsomt prosjekt å definere hva som kan karakteriseres som en overdrivelse eller som 

passende, i de ulike tilnærmingene til praksis. En pakistansk mor (MG 35) forteller at hun ofte 

kjøper «smågaver til gjestene, så det skal bli gøy for dem». Hun synes dette er helt på sin 

plass, hvis hun har råd og lyst til å gjøre det. Hun synes faktisk at norske barnebursdager kan 

fortone seg «knuslete» med «billige gaver, litt brus og noen boller og så ferdig med det». 

Mens den engelske faren (FG 31) derimot synes at det er sterkt overdrevet med to 

bursdagskaker. «Hva er vitsen med to kaker?» I England er det bare en kake å forholde seg til, 

men i Norge er det bløtkake og sjokoladekake, har han observert.99 Men mange og helst 

hjemmebakte kaker er nettopp med på å understreke det ordentlige ved selskapet. Det er ikke 

på kakene det skal spares. Det som kan konstateres, er at både barn og foreldre anvender 

                                                 
99  På spørsmål 5.3 i nettundersøkelsen om hva slags kake(r) de hadde svarer 13% at de hadde både 

bløtkake og sjokoladekake, 6% hadde bare bløtkake, mens 45% hadde bare sjokoladekake. Det er ingen 
tvil om at sjokoladekaken er populær. 58% har sjokoladekake og 19% bløtkake. Men det er altså ikke så 
mange som har begge deler. Men det fremgår at muffins, boller, is og gelé serveres i ulike 
kombinasjoner i tillegg til bløtkake og/eller sjokoladekake. Dette er helt i tråd med det som 
fremkommer i intervjuundersøkelsen. 
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begrepet overdrivelse i sine karakteristikker av hvordan selskapet gjennomføres i relasjon til 

konvensjonen. Dette kommer til uttrykk både i et innenfra- og et utenfraperspektiv, selv om 

det også finnes dem som synes nøkternheten gjør festen til en knuslete forestilling. 

 

Å modifisere 

Rituelle elementer er situasjonelle og kontekstuelle i tid og rom. Ritualet kan bare overleve 

gjennom at det praktiseres, påpeker Frykman (1979:61). Den rituelle praksis vil derfor, mer 

eller mindre uttalt, være i stadig endring og slik speile samtiden. Oslo-skolen er i dag en skole 

med barn fra mange ulike kulturer. Hvis fødselsdagsselskapet skal kunne favne alle disse 

barna, må ritualet være tilpasningsdyktig. Det vil si at iscenesettelsen i prinsippet må være 

akseptabel for alle ut fra de varierende betingelsene og verdiorienteringene som hver enkelt 

familie handler i forhold til. Konvensjonene må kunne modifiseres og tilpasses de ulike 

kulturelle og individuelle behov som til enhver tid gjør seg gjeldende i relasjon til ritualets 

gjennomføring (Baumann 2000:110). For å sette det på spissen kan det sies at hvert eneste 

fødselsdagsselskap som går av stabelen innebærer en modifisert versjon av ideen om ritualet. 

Ingen selskaper kan være helt like (Gebauer og Wulf 2001:14-15). Analysen bekrefter at slike 

tilpasninger i forhold til konvensjonen hele tiden finner sted. Tilpasningene kan også være en 

dyd av nødvendighet for å gjøre rituell samhandling mulig. 

 

Ett område hvor slike tilpasninger kan spores, er menyen. Jeg har tidligere vært inne på hvor 

betydningsfullt det er å få smaksforventningen oppfylt i forbindelse med 

fødselsdagsselskapene. Selv om menyen i selskapene kan sies å være relativt begrenset, 

appellerer den både til lukte-, smaks-, og synssansen som et helhetlig sanseinntrykk. Det 

oppleves som feil hvis den forventede bursdagsmaten ikke materialiserer seg, som i 

eksempelet med amerikanske cookies. Selv forsøk på tilpasninger i pølseserveringen kan slå 

feil ut. Døving viser til en fransk mor som hadde fått med seg at det spises pølser i bursdager i 

Norge. På fransk maner serverte hun pølser innbakt i butterdeig. Ingen spiste. «Da hun 

fortalte at det var pølse, stirret barna vantro på kakebitene.» Barna plukket da av butterdeigen 

og spiste pølsebiten inni (Døving 2003:261). Pølsen hører hjemme i et pølsebrød eller i en 

lompe. Dette er den kulturspesifikke norske koden for pølsespising. Det hjelper ikke å servere 

pølser, så lenge pølsene ikke kombineres med sitt forventede tilbehør. 
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Det skal ikke så mye til før mat oppfattes som annerledes og ukjent i forhold til det vi er vant 

med eller at den ganske enkelt ikke hører hjemme i den situasjonelle konteksten hvor vi 

befinner oss. Men at den er forbudt, blir en helt annen sak. Muslimske barn kan blant annet 

ikke spise svinekjøtt, fordi religionen forbyr dette. I islam er mattabuer klart uttrykt i 

Koranen. Noe er halal, det vil si tillatt. Noe er haram, det vil si ikke tillatt. Østberg peker på 

hvordan halal og haram er en del av islam, men også en del av dagliglivet for muslimer. Det 

er hva de er vant til og derfor «naturlig» (Østberg 2003:39-40, se også Neegaard 2004). 

Samtidig deler muslimske barn matvaner med det norske storsamfunnet ved at de for 

eksempel har med seg matpakker på skolen. Østberg viser også til at de i økende grad deltar i 

bursdagsselskaper, selv om de unngår å spise pølser (ibid).  

 

Dette ville jeg også ha sluttet meg til ut fra hovedfagsundersøkelsen i 1995/1996 som bare 

omfattet foreldre og barn med norsk kulturbakgrunn. Men flere hadde erfaringer med å 

invitere muslimske barn i bursdager. Hvis de kom «spiste de ingenting» eller de kom ikke, 

fordi «foreldrene var redde for hva de kunne få å spise». Dette til tross for at mange av de 

norske foreldrene informerte spesielt om at barna skulle få tillatt mat. At de ikke kunne spise 

den maten som ble servert eller følte seg usikre på om de kunne spise den, ble beskrevet som 

problematisk i den sosiale situasjonen som måltidet innebærer. «Det at et barn bare sitter der 

og ikke spiser noen ting» (MG 23). «Det er når du får en pølse i lompe du ikke kan spise, du 

virkelig føler deg som utafor» (Østberg 2000:144). Da stenges du ute fra den sosiale 

samhandlingen. Østberg peker på at mat og måltider først og fremst har mening som uttrykk 

for fellesskap i de muslimske miljøene hun har undersøkt (Østberg 2003:41). Når måltidet 

ikke kan deles får det en omvendt effekt. 

 

Fem år senere i avhandlingsintervjuene oppfattes ikke måltidet lenger som problematisk av 

aktørene. Alle muslimske barn og foreldre mener at «folk flest» nå er opplyst om religionens 

restriksjoner for mat. De understreker hvor viktig det er å overholde disse restriksjonene. Det 

er en grunnleggende del av den muslimske identitet og en helt klar gyldighetsregel, som ikke 

kan utfordres (Barth 2002:10). Men ingen av foreldrene har nektet barna sine å gå i bursdager, 

fordi de har vært redde for hva som serveres der. For noen år siden så de det annerledes og 
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mener at det sikkert er dem som fortsatt gjør det. Men nå finnes det mange halalprodukter 

tilgjengelig i dagligvarebutikkene. Det serveres kalkunpølser og vegetar- eller halalpizza som 

selvfølgelige innslag i menyen. «De vet at jeg er muslim. Da lager de noe jeg kan spise,» 

forklarer barna. Den nære koblingen mellom skole og hjem som dette ritualet innebærer, og 

den etablerte status som ritualet har, gir grunnlag for en kontinuerlig utveksling av og innsikt i 

hverandres kulturelle betingelser. Denne innsikten i hverandres spisemønstre må til for å 

kunne legge til rette for et felles måltid for alle deltakerne i selskapet. I løpet av en 

femårsperiode er den rituelle praksis i forhold til mat tydelig tilpasset en samhandling over 

kulturgrenser (Baumann 2000:113).100  

 

Begge de pakistanske familiene jeg intervjuet, var kjent med fødselsdagsfeiring fra 

hjemlandet. Ritualet omfattet også en fødselsdagskake med lys «på engelsk vis». 

Begge mødrene forteller at i Pakistan er det vanlig å bestille denne kaken (MJ 34 og MG 35). 

«Det er ikke vanlig å bake kaker i Pakistan.» Den ordentlige kaken kommer der fra en 

profesjonell baker. Det er mange som bestiller kaken i Norge også, men selv har de innrettet 

seg etter den norske konvensjonen og baker kaken. Den ene moren lager dessuten «verdens 

beste pizza», ifølge sønnen (G 35). Hun får bestillinger på pizza når klassekamerater både 

med norsk og annen landbakgrunn, skal ha bursdagsselskap. Som nevnt introduserer flere av 

familiene med utenlandsk bakgrunn sin egen matkultur i tillegg til den norske menyen. 

Måltidet i fødselsdagsselskapet fungerer nå både reelt og symbolsk som en arena for 

fellesskap og gjensidig tilpasning.  

 

Modifikasjoner av konvensjonen i form av kompromisser er hele tiden til stede i materialet. 

Det vil si hva som faktisk gjøres i relasjon til oppfatninger om det som egentlig bør gjøres. Å 

kjøpe seg bursdag strider mot den ideelle konvensjonen, men mange har simpelthen ikke tid, 

plass eller ork til å arrangere et selskap i hjemmet, hvor alt skal være hjemmelaget og 

ordentlig. Det vil hele tiden være kompromisser, til alt fra å kjøpe kakene til å feire bursdagen 

                                                 
100  På spørsmål 5.2 i nettundersøkelsen om hva slags mat som ble servert i bursdagen, svarer 6% 

kalkunpølser, mens 20% svarer pølser. Dette viser at kalkunpølser er blitt en del av bursdagsmenyen. 
Men det er pizza som er mest populært de siste skoleårene med 46%. Innenfor den antatt muslimske 
gruppen (se metodekapittel) svarer 18% kalkunpølser og 48% pizza. Dette innebærer at muslimske 
familier i vesentlig grad forholder seg til den vanlige bursdagsmenyen med varianter som er halal.  



 222 

på McDonald’s eller lignende steder. Problematikken omkring bursdager trekkes stadig frem i 

forhold til barn som vokser opp med foreldre som ikke kan makte slike tilstelninger i 

hjemmet. Når mamma er syk i hodet var tema for Agenda i NRK 12.02.2003. Der forteller 

«Nina» at hun aldri kunne ta med noen hjem. Et bursdagsselskap var utenkelig. Det kan være 

mange både temporære og permanente årsaker som psykiske problemer, sykdom, boforhold 

eller samlivsbrudd som gjør fødselsdagsselskapet til en uoverkommelig utfordring. «Ja, hvis 

alternativet er ingen bursdag, så er det topp med McDonald’s» (FJ 32). Han har i 

utgangspunktet sterke meninger om foreldre som benytter denne bursdagsvarianten. Det er 

«tilnærma ansvarsfraskrivelse». I en diskusjon med mor (MJ 32) om dette, trekker hun frem 

et foreldrepar i datterens klasse som hadde flyttet fra hverandre og hadde «masse skjæringer». 

Likevel inviterte de hele klassen på McDonald’s. Hun synes det er «imponerende» at de 

greide å gjøre dette sammen. «De kunne ikke gjort det på noen annen måte.» Viktigere enn et 

perfekt selskap, er at barnet får sitt selskap. Det beste må ikke bli det godes fiende, og det er 

mange akseptable grunner til å modifisere det konvensjonelle ritualet. Selv om disse 

akseptable grunnene fremstår mer som unnskyldninger enn forklaringer, er den rituelle 

fleksibilitet helt nødvendig for å holde liv i ritualet. Det må kunne praktiseres på ulike vis. 

 

De muslimske familiene praktiserer ritualet like gjerne ute som hjemme. Det er ikke 

nødvendig å begrunne hvorfor de velger det ene eller det andre. De ser ikke noe hinder i å 

benytte for eksempel McDonald’s, som for noen år siden inkluderte fiskeburger i sin meny. 

Dette fremstår som ett av flere alternativ for feiring, hvilket det faktisk er. McDonald’s-

bursdager går av stabelen hver dag over det ganske land. Med et mer distansert forhold til 

konvensjonene, er de ikke belemret med den underliggende fornemmelsen av at dette ikke er 

godt nok. Tvert i mot mener enkelte at det er mindre problematisk å sende barna sine til 

selskaper på et slikt offentlig sted, enn til et privat hjem. Dette gjelder særlig i forhold til 

jentene (kapittel 6). Offentlige møtesteder er mer nøytrale enn private hjem, hvor det er 

mindre kontroll over det innholdet ritualet fylles med og hvem barna omgås. Derfor kan en 

oppmykning av konvensjonen rundt det hjemlige faktisk lede til større deltakelse, særlig for 

de muslimske jentene. 
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Kompromisser har også med ulike behov å gjøre. «Det er litt problematisk å feire bursdag, når 

man er litt annerledes,» forteller en mor (MJ 40). Datteren hennes går i S-klassen, en klasse 

for barn med spesielle behov. Det er ikke alltid så enkelt å koordinere og gjennomføre et 

bursdagslag for barna i denne klassen, forklarer hun, fordi mange er avhengige av hjelp hele 

tiden. Noen av foreldrene undersøkte muligheten for å arrangere fødselsdagsselskapene i 

skoletiden, hvilket skolen stilte seg velvillig til. Løsningen innebærer at elevene og personalet 

knyttet til S-klassen reiser hjem til fødselsdagsbarnet i skoletiden. På den måten får barna en 

tilnærmelsesvis normal fødselsdagsfeiring. «En kjempegod idé,» synes mor. Hun bruker ofte 

uttrykk som «tilnærmelsesvis», «nesten som vanlig» og «ordentlig» når hun forteller om 

datterens selskaper. Disse er ordentlige, men modifiserte, slik at barna i denne rituelle 

gruppen kan delta ut fra sine premisser. Det må være gjennomførbart. Kaker som må spises 

med skje, blir lett komplisert. Derfor er det ikke «kakete» i datterens bursdager. Det er svært 

vanlig at gavene overleveres mens barna sitter i en ring og snurrer flasken. Den flasketuten 

peker på, leverer gaven til fødselsdagsbarnet. Barna i denne gruppen sitter fortsatt i ring, men 

det er ingen flaske, fordi de fleste ikke vil greie å snurre den. Men de leverer gaven en og en. 

Flasken er eliminert fra ritualet, men praksis for gaveutdelingen er bevart. Morens 

iscenesettelse av selskapet for denne datteren tar utgangspunkt i det som for henne 

konstituerer den ordentlige bursdagen. Hun bygger denne forestillingen om konvensjonene på 

sin egen barndoms fødselsdagsselskaper. Det er en velkjent praksis som hun er fortrolig med. 

Denne praksisen må imidlertid modifiseres og tilpasses i anledning datterens selskap. Men de 

modifikasjonene som er nødvendige, forstyrrer ikke bildet av den vanlige praksisen for denne 

begivenheten. Den er tilstrekkelig «den samme». 

 

Ritualet må tilpasses i forhold til grunnleggende verdiforankringer som religiøse påbud om 

mat for å fungere i flerkulturelle klasser, ellers oppstår det en barriere for samhandling. Dette 

er et absolutt kriterium for at muslimske barn skal kunne delta og dermed en modifikasjon av 

overordnet karakter. Andre tilpasninger som kan leses ut av materialet, kan ha en tydelig 

årsakssammenheng. Men som regel vil tilpasningene i praksis være et resultat av komplekse 

utløsningsmekanismer for handling som påvirker ritualet (Barth 2002:1). De er betimelige og 

ofte nødvendige endringer som modifiserer ritualet og gjør det levedyktig (Frykman 

1979:61). Det dreier seg ikke om radikale endringer, men om en viss fleksibilitet i forhold til 
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konvensjonen. Som en følge av disse mekanismene, vil praksis hele tiden lede til justeringer 

av konvensjonen. Disse justeringene finner sted gjennom forhandlinger om ritualet i triangelet 

foreldre – barn – klassekamerater. 

 

Å liberalisere 

I de første skoleårene, frem til 10–11 års alder, ligger tyngdepunktet i forhandlingene om 

ritualets realisering mellom foreldre og barn (Ravne 1999:111). Foreldrene har betydelig 

autoritet og innflytelse på selskapets gjennomføring i det som kan karakteriseres som 

barneselskapsperioden. Endringen kommer med barnas stigende alder (ibid). Forhandlingene 

foregår i økende grad på barnas premisser under innflytelse fra klassekameratene. Foreldrenes 

autoritet og sentrale rolle i ritualets realisering svekkes. Dette er også tilfelle for 

implementeringen av de inkluderende invitasjonsnormene (kapittel 6). På samme måte som 

for invitasjoner, har foreldre med en ikke-vestlig kulturbakgrunn også en mer liberal holdning 

til konvensjonene for gjennomføring av ritualet gjennom barnetrinnet på skolen, slik som 

påvist tidligere i kapittelet. De forstår konvensjonene som en rettesnor for handling, snarere 

enn en tvangstrøye. Samtidig kan dette være et konfliktområde, hvis barna ønsker et 

konvensjonelt selskap, mens foreldrene ikke ser noen grunn til å ha det, som diskutert i 

kapittel 5. Omvendt kan barn med norsk og vestlig kulturbakgrunn føle seg tvunget av 

foreldrene til å gjennomføre en konvensjonell feiring. Med stigende alder ønsker mange av 

dem mer eller mindre å frigjøre seg fra konvensjonene og kanskje enda viktigere, å distansere 

seg fra det barnslige. Alder er, som Chudacoff påpeker, en helt vesentlig rettesnor for hvordan 

en person oppfattes av seg selv og av samfunnet (Chudacoff 1989:3).  

 

En jente (J 19) forteller meg om morens manglende forståelse av at de var blitt for store til 

barnslige bursdagsleker. Hun mener det var på 9- eller 10-års dagen hennes. Moren foreslo 

bro, bro, brille og insisterte på å gjennomføre leken, selv om bare ett av barna sa ja til å være 

med. «Alle var sånne tvangsdokker, så alle bare stilte opp. Hun kunne spurt meg først da, for 

den leken hata jeg også.» Moren hadde ikke fått med seg at slike leker ikke lenger var et 

nødvendig innslag i selskapet. Fra ett år til et annet hadde dette forandret seg. Moren fortsatte 

som før i beste mening. Morens autoritet og den underliggende konvensjonen fikk gjestene til 

å oppføre seg som «tvangsdokker». Med dette utsagnet gir hun uttrykk for den konvensjonelle 
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tvang som omgir ritualet (Gebauer og Wulf 2001:163). Når barna blir eldre, ønsker de å gjøre 

som de vil og ikke som de må. Datteren måtte reforhandle konseptet med moren før neste 

bursdagsselskap.  

 

«Vi gadd ikke mer vi,» sier et foreldrepar (MFJ 16-17). «De gadd ikke mer, og vi gadd ikke 

mer.» Dette var i forbindelse med 10-års dagen, og innebar ikke at tvillingene sluttet å feire 

fødselsdagen med jevnaldrende. Det foreldrene gir uttrykk for, er at de ikke lenger følte seg 

bundet av konvensjonen og strenge oppfatninger om hva som er rett og galt å gjøre i relasjon 

til begivenheten. Deres forpliktelse til å påse at konvensjonene ble overholdt var over i og 

med 10 levde år. Video og DVD som underholdning eller besøk på McDonald’s oppfattes av 

mange som helt akseptable alternativer for feiring i de siste skoleårene på barnetrinnet, mens 

mange som kjent tar avstand fra disse mulighetene i de tidligere skoleårene. Barna besøker 

McDonald’s og lignende steder som vanlige gjester, gjerne ifølge med de selvutvalgte 

bestevennene (kapittel 6).101 

 

En slik holdning er igjen påvirket av at dette vendepunktet også innebærer at foreldrene, som 

tidligere ideelt sett skulle være aktive og tilstedeværende, nå bør befinne seg diskret i 

bakgrunnen.102 De er ganske enkelt uønsket på den rituelle arena. Dette speiler det 

begynnende autonomiopprøret i forhold til foreldrene (Nielsen og Rudberg 1994:172-173). 

«Pappa, kan ikke du bare være en slags kelner. Vi vil ha kake, og vi vil ha brus, og vi vil ha 

potetgull. Og så vil vi låse oss inne på rommet mitt og se på video» (FG 31). Barna vil være 

uten de voksnes oppsyn, men det innebærer ikke at de har vært alene hjemme i forbindelse 

med fødselsdagsfeiringen. Det de vil, er å være for seg selv.103 De har også en stigende 

                                                 
101  På spørsmål 5.15 i nettundersøkelsen om de spiste på McDonald’s eller Peppe’s Pizza, svarer 12% 

McDonald’s og 19% Peppe’s Pizza. I tillegg nevnes andre hamburger- og pizzarestauranter i 
fritekstsvaret for spørsmålet 5.16 om de spiste et annet sted. 

102  På spørsmål 4.12 i nettundersøkelsen om de voksne deltok i aktivitetene, fikk elevene fire 
svaralternativer: 

   Ja Ganske mye Litt Nei 
5. kl. 6% 9%  29% 51% 
7. kl. 3% 7%  28% 57% 

Allerede i 5. Klasse (10–11 år) er det en klar tendens til at foreldrene deltar lite i selskapelige 
aktiviteter. Denne tendensen forsterkes noe i 7. klasse. Dette er helt sammenfallende med 
intervjumaterialet. 

103  På spørsmål 1.3 i nettundersøkelsen om den kuleste bursdagen de kan tenke seg, er det en del som 
mener at dette er en bursdag uten foreldre.  
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følsomhet overfor andres vurdering av foreldrene. Men dette forteller mer om deres fortsatte 

avhengighet enn deres uavhengighet av foreldrene, mener Nielsen og Rudberg (1994:129). 

Foreldrene skal være hjemme og samtidig ikke til stede i selskapet, som et kompromiss 

mellom trygghet og autonomi. 

 

Det er enklere for dem med god plass å arrangere fødselsdagen hjemme i denne 

aldersperioden, fordi foreldrene kan oppholde seg et annet sted i huset enn der barna befinner 

seg. «Det er ikke noe gøy hvis vi skal ha to venninner på besøk, og så sitter de (foreldrene) i 

stua og liksom ødelegger» (J 16-17). Det er også en klar tendens i mitt materiale til at 

begrenset plass gjør at mange barn velger å feire fødselsdagen ute når de blir eldre, mens de 

som har god plass kan velge å invitere hele klassen hjem på «fest». Liberaliseringen av 

bursdagskonvensjonen gir mange valgmuligheter, men disse er likevel begrenset av de ulike 

familienes ressurser. «Vi har lyst på en fest med gutter og sånn, men det er så liten plass 

hjemme hos oss» (J 16-17).104 Å leie lokale, kunne vært et alternativ, men det har ikke blitt 

noe av. De har gått på kino og McDonald’s. Sist bursdag inviterte de to venninner på 

«voksenmiddag og overnatting». Foreldrene var forvist fra «stua», og mener at de «gikk ut en 

tur» under middagen, før selskapet trakk seg tilbake til jentenes rom. 

 

Liberaliseringen av konvensjonene i forhold til det gode, gammeldagse og ordentlige 

barneselskapet på fødselsdagen, gir en stor grad av frihet både for selskapets form og innhold. 

Det er, som en jente påpeker, «ikke lenger bursdag» (J 2). «Bursdag har jeg alltid forbundet 

med å ha leker og pynte seg og ha kjoler. Det er fødselsdagsselskap. Det andre blir ikke 

akkurat bursdag.» Det er fortsatt en markering av fødselsdagen, men ikke i overensstemmelse 

med forestillingen om det konvensjonelle og barnlige bursdagsselskapet. Liberaliseringen 

innebærer ikke bare en valgfrihet i forhold til konvensjonen, men også en oppløsning av den. 

                                                 
104  På spørsmål 4.3 i nettundersøkelsen om hva slags bursdag de hadde, svarer 22% at de hadde fest. For 5. 

klasse er tallet 19% og for 7. klasse 25%. Et noe høyere innslag av fester i 7. enn i 5. klasse stemmer 
overens med intervjumaterialet. Men andelen i nettundersøkelsen er høyere. Dette kan for eksempel 
skyldes ulike oppfatninger om hva som er fest. Fest behøver ikke nødvendigvis være «fest med hele 
klassen». De som har invitert hele klassen utgjør 16% av alle som har invitert til fest, det vil si 3% av 
elevene som har deltatt i undersøkelsen. Bare én av dem bor i leilighet. Mens av de øvrige som har hatt 
fest bor halvparten i hus/rekkehus og halvparten i leilighet, men de har altså invitert et utvalg av 
klassekamerater. Igjen er det et spørsmål om hva som karakteriseres som fest. Det er ikke spesifisert i 
nettundersøkelsen.  



 227 

Selv sentrale komponenter, som kaken med lys, kan trekkes ut av ritualet.105 Men ritualet 

beholder fortsatt sin mening (Gebauer og Wulf 2001:147 og 161). Mange oppfatter dette som 

et barnslig innslag. «Det er jo ikke så veldig hipt heller. Det er liksom ikke så viktig lenger å 

ha lys. Det er ikke så høytidelig som det var før» (J 28). Men noen har det «litt sånn for 

moro». Hun forteller videre at de ikke synger bursdagssangen lenger. Og hvis de gjør det, «er 

det litt sånn på fleip».106 De har «moro» og «fleiper» med rituelle komponenter som før var 

helt sentrale i ritualet. Det «høytidelige» og «viktige» er nå blitt marginalisert til morsomme 

innslag, som peker tilbake på et tilbakelagt stadium av barndommen, mens de selv har blikket 

rettet mot ungdommens væremåter.  

 

Men nettopp dette kan også oppfattes som problematisk. For hvordan skal de egentlig oppføre 

seg som ungdommer? «Vi vet ikke helt hvordan vi skal være» (J 1). Det handler veldig mye 

om å være «kul». Men det er ingen ryddig og grei oppskrift for denne kulheten. 

Liberaliseringen av konvensjonene kan også skape usikkerhet om hvordan aktørene skal bete 

seg både i verts- og gjesterollen. Prepubertetsbarnet er verken unge eller ungdom, til 

forvirring både for barnet selv og for dets omgivelser (Nielsen og Rudberg 1994:164). Det 

blir heller ikke enklere etter hvert som de kommer i puberteten. Derfor er det mange som 

velger en trygg løsning med noen få bestevenner hjemme eller ute. Da unngår de det sosiale 

                                                 
105  På spørsmål 5.7 i nettundersøkelsen om de hadde kake med lys, svarer elevene i den antatt muslimske 

gruppen (se metodekapittel) 73% Ja for 5. klasse og 63% Ja for 7. klasse. I den øvrige gruppen er 
tallene henholdsvis 72% og 49%. Det er marginal forskjell mellom praksis for gutter og jenter. Mellom 
den antatt muslimske og den øvrige gruppen samsvarer tallene for 5. klasse, mens det er en høyere 
andel i den muslimske gruppen som fortsatt bruker kake med lys i 7. klasse. Tallene viser samme 
tendens som i intervjumaterialet, til at dette innslaget i ritualet etter hvert ikke praktiseres av relativt 
mange både gutter og jenter.  

106  På spørsmål 5.8 i nettundersøkelsen om det ble sunget bursdagssang, svarer elevene i den antatt 
muslimske gruppen (se metodekapittel) 73% Ja for 5. klasse 68% Ja for 7. klasse. I den øvrige gruppen 
er tallene henholdsvis 83% og 63%. Det er marginal forskjell mellom praksis for gutter og jenter. 
Mellom den antatt muslimske og den øvrige gruppen viser tallene en noe mer utbredt bruk av 
bursdagssang i sistnevnte gruppe for 5. klasse, mens det er jevnere for 7. klasse. På samme måte som i 
intervjumaterialet viser dette til mindre bruk av bursdagssangen i 7. klasse. Det er interessant å 
sammenligne bruken av lys på kaken med bruken av bursdagssang. I intervjumaterialet er inntrykket at 
de to rituelle elementene henger nært sammen i praksis. Det vil si at hvis det ikke er kake med lys, 
synges heller ikke bursdagssangen eller omvendt. Dette synes å være tilfelle innenfor den antatt 
muslimske gruppen. I 5. klasse er forholdet mellom lys og sang henholdsvis 73% og 73% for 5. klasse, 
og 63% og 68% for 7. klasse. I den øvrige gruppen, derimot, er forholdet mellom lys og sang 
henholdsvis 72% og 83% for 5. klasse, og 49% og 63% for 7. klasse. Dette tilsier at sangen som rituelt 
element, er mer seiglivet i denne gruppen og at den kan skilles fra kakeseremonien. For de muslimske 
familiene kan kaken med lys og bursdagssangen fremstå som et samlet rituelt element. Det er slik det 
skal gjøres. 
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presset. Majoriteten av barna har familiebursdag i tillegg til feiringen med jevnaldrende.107 

Det er her konvensjonene opprettholdes med lys på kaken, bursdagssang og pene klær.  

I denne konstellasjonen «behøver du ikke å være kul».  

 

Liberaliseringen både åpner for og stenger for muslimske barns deltakelse. Den 

ungdomsorienterte festen med gutter og jenter sammen er ikke forenlig med de muslimske 

familienes oppfatning om hvordan kjønnene skal omgås. Dette gjelder i første rekke jentene. 

De får ikke delta (kapittel 6). En somalisk mor (MJ 36) ler når hun forteller om sine to sønner 

på discobursdag. Da faren kom for å hente dem, satt de forknytt i et hjørne, mens alle de 

andre danset og moret seg. De fant seg ikke til rette, ifølge moren, «fordi det er ikke vår 

kultur». For datteren (J 36) er det uaktuelt å delta på slike fester. Hun «har ikke lyst». 

Foreldrenes holdninger gjenspeiles i barnas holdninger. På den annen side hadde den 

somaliske gutten (G 37) fest i bomberommet på skolen sammen med broren sin. De hadde 

musikk og danset, men det var bare gutter som var invitert. Da er det ingen konflikt i forhold 

til deres religiøse og kulturelle retningslinjer for adferd (Barth 2002:10). En rolig 

venninnefest åpner for at muslimske jenter kan delta, en klassefest med gutter og jenter lukker 

for det (kapittel 6).108 Liberaliseringen av selskapets form og innhold innebærer en kulturell 

tilnærming, idet de med norsk og vestligorientert kulturbakgrunn ikke lenger anser 

konvensjonene som sterke føringer på samme måte som dem med ikke vestligorientert 

bakgrunn. Det åpnes for større rituell fleksibilitet. Samtidig leder denne oppløsningen til 

sosiale samværsformer som kan skape kulturell avstand. 

 

Et trekk i denne oppløsningen er at vennskapsrelasjoner blir mer betydningsfulle mens det 

inkluderende ansvaret dempes ned (kapittel 6). Denne vennskapsorienteringen kan også leses 

                                                 

 107  På spørsmål 2.8 i nettundersøkelsen om de hadde familieselskap, svarer 5. klassingene 75% og 7. 
klassingene 68% Ja. Dette samsvarer med intervjuundersøkelsen i det mange fortsatt har familieselskap 
de siste skoleårene, men det kan også spores en nedgang fra 5. til 7. klasse. 

108  På spørsmål 4.3 i nettundersøkelsen om hva slags bursdag de hadde, svarer 1 elev i den antatt 
muslimske (se metodekapittel) 5. klassegruppen at hun hadde fest. I 7. Klasse svarer 2 jenter og 8 gutter 
at de hadde fest. Det er ikke overraskende at flere gutter enn jenter med antatt muslimsk bakgrunn har 
feiret bursdagen med fest. I 7. klasse representerer de 10 elevene 26% av svarene i forhold til den 
muslimske gruppen. Dette er en høyere festfrekvens for denne gruppen enn det som kommer frem i 
intervjumaterialet. Men hva slags fester det dreier seg om fremgår ikke av nettundersøkelsen. Det kan 
for eksempel være en fest med både barn og voksne like gjerne som en ungdomsfest. Da deltar både 
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ut av gaveutvekslingen. Etter hvert som barna blir eldre, velger mange å gi en større gave til 

bestevennen enn til andre mer perifere klassekamerater.109 Forskjellsbehandling innenfor den 

rituelle gruppen blir akseptabel. Utgangspunktet blir den sosiale forbindelsen mellom 

mottaker og giver, heller enn kollektive hensyn. Gaven understreker og demonstrerer den 

spesielle vennskapsalliansen. Giver har en interesse i å understreke dette, samtidig som gaven 

forstås som en gest overfor en venn eller venninne. Gaven omformes da til et slags budskap 

eller symbol i stand til å skape et sosialt bånd (Bourdieu 1996:91). Vennskap vil også lede til 

en forventning om å motta en dyrere/finere gave fra bestevennen eller -venninnen. Men som 

omtalt i kapittel 6, er ikke alltid vennskap klart definerte. Det er derfor i givers makt å 

demonstrere graden av vennskap gjennom gaven. Bourdieu peker på denne dobbeltheten i de 

symbolske byttenes økonomi (Bourdieu 1996:81). 

 

Det skjer i det hele tatt en utglidning av den mer nøkterne holdningen til gaveutvekslingen. 

Oppløsningen av prinsippet om det alle-inkluderende og solidariske bidrar til å flytte grensene 

for gaveverdien. «Taksten» stiger, selv om det fortsatt «er ålreit med femti kroner». Det 

oppfattes likevel som uvanlig å gi så lite «nå som vi er blitt større». Det at elevene «blir 

større» innebærer at gaveutvalget endrer seg. En CD koster gjerne 150 kroner, og dette er 

ingen uvanlig gave i de siste skoleårene på barnetrinnet.110 Penger er også langt mer vanlig 

som gave i denne perioden, fordi den som feirer bursdag «sparer til noe» eller kan «kjøpe noe 

nytt for en større sum». Mange ønsker seg penger, men det er fortsatt en forskjell mellom 

kjønnene. Guttene får nesten bare penger, mens jentene for eksempel går sammen om å kjøpe 

en større ting snarere enn å gi penger. Oppfatningen om den ordentlige gaven står sterkere 

                                                                                                                                                         

gutter og jenter. Til sammenligning er det 23% i den øvrige gruppen som har hatt fest i 7. klasse, hvorav 
et litt høyere antall gutter enn jenter. Dette stemmer overens med intervjuundersøkelsen. 

109  På spørsmål 4.3 i nettundersøkelsen om de får finere gave av bestevennen, svarer 56% av 5. klassingene 
og 53% av 7. klassingene Ja. Det vil si at godt over halvparten av elevene mottar finere gave fra 
bestevennen, og at det derfor gjøres et skille mellom mer perifere og de beste vennene i de siste 
skoleårene. Tallene fordeler seg likt mellom gutter og jenter. Dette er helt i tråd med 
intervjuundersøkelsen. 

110  På fritekstspørsmål 6.6 og 6.7 i nettundersøkelsen om hvilke beløp som gis i pengegave, viser svarene 
at gjennomsnittlig beløp for 5. klasse ligger mellom 50–100 kroner, og for 7. klasse mellom 100–200 
kroner. 
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blant jentene. Det er også langt enklere å kjøpe «små ting» til jenter enn til gutter i denne 

alderen.111 

 

Fleksibiliteten i gaveverdien skaper større variasjon i forhold til gjensidighet. Det blir et valg 

mellom å gi det samme tilbake, holde seg til et bestemt beløp og eventuelt gi litt ekstra for 

vennskap. Liberaliseringen skaper en frihet som også kan være problematisk når relativt klare 

retningslinjer for gaveutvekslingen viskes ut. Samtidig åpnes det for en kulturell tilnærming. 

Familiene med ikke-vestlig bakgrunn er ikke så opptatt av den nøkterne gavekonvensjonen og 

oppgir høyere beløp for gavens verdi gjennom hele barneskolen enn dem med vestlig 

bakgrunn.112 En gave skal ikke virke gjerrig. En gave skal fremstå som generøs (Bourdieu 

1996:83). I de siste skoleårene er det større rom for selv å bestemme hvor mye som skal 

legges i gaven. Samtidig legger de muslimske familiene vekt på gjensidighet i 

gaveutvekslingen. «Vi spør ganske enkelt, hvor mye fikk du? Så gir han det samme tilbake» 

(FG 37). Igjen spores en dobbelthet. Gaven skal være generøs, men du gir det du får. Den 

høyere gaveverdien kan gjøre det enda mer problematisk for enkelte barn å delta i 

fødselsdagsselskaper, samtidig utjevnes gaveutgiftene i løpet av skoleåret, fordi det er færre 

selskaper hvor alle blir invitert og dermed færre invitasjoner for de fleste. Liberaliseringen av 

konvensjonen gir større rituell fleksibilitet for aktørene. Denne friheten til å velge kan ha både 

positive og negative konnotasjoner. Liberaliseringen tvinger seg frem som en konsekvens av 

                                                 
111  På spørsmål 6.4 i nettundersøkelsen om de ønsker seg penger eller ting, svarer 61% at de helst vil ha 

penger. Her er det interessant å skille både på kjønn og alder. For guttene er det 67% i 5. klasse og 77% 
i 7. klasse, som ønsker seg penger. For jentene er det samme forholdet henholdsvis 48% og 58%. Det er 
flere gutter som ønsker seg penger enn jenter, samtidig er det en økning i ønsket om penger for både 
gutter og jenter fra 5. til 7. klasse. Dette stemmer overens med intervjumaterialet. 

112  På spørsmål 6.5 i nettundersøkelsen om de gir et fast beløp i pengegave, svarer 57% i den antatt 
muslimske gruppen (se metodekapittel) og 53% i den øvrige gruppen Nei. Begge gruppene svarer 35% 
Ja. Resten av svarene er blanke. Det er fortsatt mange som gir et bestemt beløp, men flertallet gjør det 
ikke. På fritekstspørsmålet 6.6 om hva som er det faste beløpet er det ingen i den muslimske gruppen 
som svarer under 100 kroner i 5. klasse, mens en gutt svarer 50 kroner i 7. klasse. I den øvrige gruppen 
er det mange som svarer 50 kroner og andre beløp under 100 kroner både i 5. og 7. klasse, men oftere 
for 5. klasse. På fritekstspørsmål 6.7 om øvre og nedre beløp hvis de ikke gir et fast beløp, er det flere 
både i den muslimske og i den øvrige gruppen som nevner 50 kroner som laveste beløp. Det er 
vanskelig å skille mellom svarkategoriene 6.6 og 6.7, fordi mange elever også oppgir flere beløp på 
spørsmål 6.6. Det skyldes antakelig at spørsmålstillingen i utgangspunktet er generell: Er det et bestemt 
beløp dere gir i pengegave? De svarer derfor på hva som er vanlig, snarere enn hva de selv gjør. Det er 
derfor vanskelig å trekke noen slutninger om dette. Spørsmålene 6.5, 6.6 og 6.7 kunne med fordel vært 
formulert mer personlig. Det som kan sies, er at frekvensen av høyere beløp øker fra 5. til 7. klasse. 
Denne økningen er mest markert i den ikke-muslimske gruppen. Her kan det spores en sammenheng 
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barnas alder. Nielsen og Rudberg viser til psykoanalytikeren Peter Blos’ beskrivelse av denne 

aldersperioden: «Barnet blir vanskeligere å få kontakt med, belære, og kontrollere. Hvilke 

resultater som oppdragelsen i de foregående år enn har hatt med hensyn til sosial tilpasning, 

så synes de nå dømt til undergang» (Blos 1962:75, Nielsen og Rudberg 1994:165). Dette er, 

om enn noe satt på spissen, en observasjon som gjenspeiles i fødselsdagsselskapets 

transformasjon gjennom barnetrinnet på skolen. Foreldrene må i stor grad gi slipp på den 

solidariske fødselsdagsideologien, som var så viktig for barnas dannelse i de tidligere 

skoleårene. Samtidig gir liberaliseringen elevene mindre klare retningslinjer for rituell 

samhandling. 

 

Å divergere 

Fødselsdagsselskapet er en sosial handling som vanligvis involverer klassekamerater. Selv om 

et barn bare inviterer én klassekamerat på fødselsdagen, så har han eller hun feiret bursdag 

innenfor rammen av skoleklassen. Det er viktig å løfte blikket forbi skoleklassen for å gripe 

hvordan familier som ikke praktiserer den vanlige bursdagen med en eller flere 

klassekamerater, faktisk forholder seg til dette ritualet. Det er mange måter å tilnærme seg 

ritualet på, hevder Baumann (2000:113). 

 

«Alle her feirer bursdag, men det er ikke alle som har selskap med klassevenner og sånn,» 

forklarer klasseforstander (K 4).113 Han har en klasse hvor 95% av elevene har bakgrunn fra 

ikke-vestlige land. Alle fødselsdager blir markert på skolen. De barna som ikke inviterer til 

selskap hjemme, iscenesetter fødselsdagen sin på skolen. De har med kake hjemmefra og blir 

feiret av medelevene med gratulasjoner og bursdagssang. «Min datter insisterer på å ha med 

kake» (FJ 34). Det er en hjemmebakt sjokoladekake (J 34). Hun er ikke alene om å insistere 

på det. Dette understrekes som svært viktig. Klassestyrerne er ekstra oppmerksomme på 

markeringen for disse elevene gjennom hele skoletiden. På denne måten tar barna del i ritualet 

                                                                                                                                                         

med intervjuundersøkelsen, hvor forskjellen i gaveverdien for de to gruppene beskrives som større i de 
første, enn i de senere skoleårene.  

113  På spørsmål 3.1.1/2 i nettundersøkelsen om hvem som inviteres fra klassen, svarer 33% gutter og 28% 
jenter med antatt muslimsk bakgrunn (se metodekapittel) Ingen. I den øvrige gruppen er fordelingen 
henholdsvis 9% og 6%. De antatt muslimske barna som ikke har invitert fra klassen og ikke har invitert 
andre venner utgjør 8% av denne gruppen. Men dette innebærer ikke nødvendigvis at de ikke har hatt 
en eller annen form for markering av fødselsdagen i familien. 
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og får en felles referanse til ritualet med klassekameratene. Barn som har selskap hjemme, får 

også oppmerksomhet på skolen og kan ta med en kake eller lignende, men for dem blir dette 

bare ett av innslagene i fødselsdagsmarkeringen vis-à-vis klassekameratene. 

 

Slik det fremgår i mitt materiale, er det ganske vanlig at barn med en ikke-vestlig 

kulturbakgrunn har en eller annen form for fødselsdagsmarkering i hjemmet. Dette finner 

også Nesbitt og Baumann i sine undersøkelser (Nesbitt 1995:34-35, Baumann 2000:106-110). 

Det er altså ikke nødvendigvis slik at fødselsdagen forbigås i stillhet, selv om 

klassekameratene ikke er involvert, heller ikke blant dem som var helt ukjente med skikken 

da de kom til Norge. «De feirer den hjemme med familien eller med venner utenom skolen. 

Det skal bugne av mat og det skal være gaver» (K 4).114 Pleck peker på hvordan ulike 

immigrantgrupper i Amerika anvendte hybrider av fødselsdagsritualet til å understreke sin 

egen etniske, kulturelle og familiære tilhørighet (Pleck 2000:142). Både Nesbitt, Baumann og 

Pleck viser til hvordan ulike etniske minoriteter orienterer seg mot storsamfunnet idet de tar 

opp fødselsdagsritualet, men det praktiseres innenfor deres egen kulturelle sfære, i det 

Baumann kaller ulike «modes of participation» (Baumann 2000:110). I undersøkelsen 

Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo (2001) stilte Susanne Søholt også noen 

spørsmål om bursdagsselskaper. Av de 25 barna med innvandrerbakgrunn som ble intervjuet, 

var det bare en gutt som ikke feiret fødselsdagen sin. Hun konstaterer at de som «feiret innen 

egen gruppe feiret annerledes». De hadde annen mat og andre leker enn det som er vanlig i 

norske bursdager (Søholt 2001:45).  

 

«Barna må få en gave på bursdagen sin,» forklarer en somalisk mor (MJ 36). De feirer i 

familien og lager «samosa». Rituelle komponenter som gaven, kaken med lys og den sosiale 

samlingen rundt fødselsdagsbarnet introduseres for mange som helt nye innslag i livet 

gjennom året. De tar til seg fragmenter, eller om man vil komponenter, av ritualet og tilpasser 

det til sine skikker og samværsformer. Dette gjelder i første rekke barna, men noen markerer 

også voksnes fødselsdager, som for eksempel den tidligere omtalte pakistanske familien 

                                                 
114  De antatt muslimske barna (se metodekapittel) som ikke har invitert klassekamerater eller andre venner, 

men har hatt familiebursdag utgjør 21% av denne gruppen. Dette innebærer at de fleste antatt 
muslimske barna som har deltatt i denne undersøkelsen har en eller annen form for 
fødselsdagsmarkering. Dette sammenfaller med intervjundersøkelsen. 
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(MFG 35). Den tyrkiske jenta viste meg fotografiet av faren med en fødselsdagskake foran 

seg. Hun og søsknene hadde gitt ham «en overraskelse» på fødselsdagen, fordi han hadde gitt 

dem gaver på deres fødselsdager. Forpliktelser til ytelser og motytelser etableres rundt 

fødselsdagsfeiringen innenfor familie, slekt og venner. Ritualet adopteres, men praktiseres 

helt eller delvis på ulike måter (Baumann 2000:108-110).  

 

Deler av ritualet praktiseres og skaper slik felles referanser for barn med ulik kulturbakgrunn i 

skoleklassen. Selv om barna ikke deler barneselskapet med klassekamerater på fødselsdagen, 

kan de ha med seg selskaper med venner utenom klassen i sin erfaringsbase (Baumann 

2000:106-107, Barth 2002:1). Og selv om selskapet er begrenset til familien, deles også dette 

med medelevene, fordi det er svært vanlig for barn med vestlig kulturbakgrunn å ha både 

barneselskap og familieselskap. Fødselsdagsgaven fra familien og eventuelt venner utenom 

klassen er ytterligere en felles rituell erfaring. Mange barn kan derfor svare ja på spørsmål om 

de har feiret vanlig bursdag, selv om dette innebærer en annen form for feiring enn det 

konvensjonelle selskapet med klassekamerater. Dette fikk jeg med all mulig tydelighet 

demonstrert i intervjusituasjonen (kapittel 3). Det er heller ikke uvanlig at barn med norsk 

eller vestlig kulturbakgrunn dropper jevnalderselskapet med klassekamerater fra 10–11års 

alder, mens de fortsetter med familieselskapet som ramme for begivenheten (kapittel 6).115 

Den oppløsningen av konvensjonene som elevenes aldersutvikling ofte leder til, leder også til 

at den nære forbindelsen mellom bursdag og skoleklasse tones ned. Alder blir i denne 

sammenheng en faktor som helt eller delvis kan eliminere kulturelle forskjeller i 

handlingsstrategier, som i de tidlige skoleårene kan være tydelige i flerkulturelle skoleklasser. 

 

Konformitet og variasjon 

Alle forholder seg til konvensjonen i større eller mindre grad. Det vil si at selskapene rommer 

både det konforme og det varierte i tilsvarende varierende grad. Komponenter kan legges til 

og trekkes fra. Det er rom for en grenseløs variasjon, samtidig som begivenheten ofte 

beskrives som svært ensartet. «Det er det samme.» Konformitet er et nærliggende trekk ved 

                                                 
115  Ut over den antatt muslimske gruppen (se metodekapittel) er det bare 4 elever som ikke inviterer 

klassekamerater eller andre venner, som heller ikke har familieselskap. Det hører til unntakene at 
fødselsdagen ikke markeres. Dette er helt i overensstemmelse med intervjumaterialet. 



 234 

ritualer, fordi rituell praksis i vesentlig grad bygger på gjentagelse. Denne repetisjonen gjør 

det mulig å identifisere ritualet (Gebauer og Wulf 2001:14-15). En bestemt adferd og 

bestemte komponenter stadfester at man deltar i eller er tilskuer til for eksempel et 

utdrikningslag for en som skal gifte seg. Folkloristen Ole Marius Hylland mener det er en 

takknemlig oppgave å beskrive et idealtypisk utdrikningslag, fordi det er et formfast ritual 

(Hylland 2005:55). På samme måte kan jeg si at det vil være en takknemlig oppgave å 

beskrive det idealtypiske fødselsdagsselskap ut fra den formfaste konvensjonen. Mitt poeng er 

at aktørene i praksis faktisk skaper sine egne versjoner av selskapet ut fra en rekke ulike 

forutsetninger både på det individuelle og det ideologiske plan. De er ikke så konforme som 

vi vil ha det til, samtidig som de altså i større eller mindre grad er det.116 

 

Konformitet kan ofte ha en negativ klang. Bokmålsordboka bruker eksempelet: «Ønsker vi et 

samfunn med føyelige, konforme nikkedokker?» Dette er tilnærmet det samme uttrykket som 

jenta sitert tidligere brukte om sine klassekamerater, da de som «tvangsdokker» pliktskyldigst 

stilte opp for bro, bro, brille. En nikkedokke eller en tvangsdokke er underforstått føyelig og 

konform. Konformitetsbegrepet kobles ofte sammen med press. Vi blir utsatt for et 

konformitetspress, altså et press til å bete oss likt i gitte situasjoner. Ritualer kan nettopp sette 

aktørene under et slikt press (Gebauer og Wulf 2001:163). Men konforme handlinger kan like 

gjerne bunne i oppfatninger om hva som er vanlig å gjøre eller hva aktørene pleier å gjøre. 

Det er en vekselvirkning mellom oppfatningen av det som er vanlig og det som oppleves som 

påtvungent, i gjennomføringen av fødselsdagsselskapet. 

 

«Vi ville arrangere bursdag i takt med egen kultur. Vi har ikke begynt å se i retning av 

hvordan andre har gjort det» (MG 23). Det interessante er at denne etnisk norske familien i 

vesentlig grad har holdt seg til konvensjonene for det gode, gammeldagse og ordentlige 

selskapet, men moren oppfatter ikke at de har vært konforme. Snarere tvertimot, gir hun 

uttrykk for at de har gjennomført selskapene for barna på sin egen måte. Det hun omtaler som 

                                                 
116  På spørsmål 5.12 i nettundersøkelsen om maten er forskjellig, ganske lik eller lik, svarer 36% 

forskjellig, 44% ganske lik og 15% lik. I den antatt muslimske gruppen (se metodekapittel) fordeler 
svarene seg tilsvarende med 39% forskjellig, 39% ganske lik og 13% lik. Til tross for at menyen kan 
synes ensformig oppfatter de fleste at det er større eller mindre variasjoner samtidig som det altså også 
er likt. Denne forståelsen av at det både er likt og forskjellig kommer også til uttrykk i intervjuene.  
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«egen kultur» relaterer seg til hva familien, i utvidet forstand, pleier å gjøre. Føringene for 

handling forholder seg således ikke til den rituelle gruppen som skoleklassen utgjør. Praksis 

er konform innenfor denne egne kulturen. Hva andre gjør eller ikke gjør, bryr hun seg ikke 

om. Poenget er ikke å skille seg ut, men å praktisere ritualet slik de selv finner det riktig å 

gjøre det. De har utviklet en bestemt måte å avvikle selskapene på i slekten. Familien er tro 

mot det de oppfatter som en «familietradisjon». Moren forholder seg til det familiært nære i 

gjennomføringen av barnas fødselsdager.  

 

Det er mange eksempler på rituell praksis hvor aktørene søker et samsvar mellom slik det var, 

og slik det er. Slik det var knytter seg i første rekke til det nære, det som foreldrene selv 

opplevde i barndommen, og som de ønsker å videreføre. Ikke overraskende er selskapene som 

arrangeres med vekt på hvordan det var, i større grad tro mot konvensjonene. Det er dette som 

underbygger aktørenes strategier for handling (Barth 2002:2). Deres fortellinger om 

gjennomføringen av ritualet fremstår ofte som mer konvensjonell, enn det arrangørene selv 

opplever. En praksis som er etablert over tid, blir lett til en konvensjon som det handles i 

samsvar med. Handlingen behøver ikke oppfattes som konform, snarere kan den oppfattes 

som en verdifull gjentakelse, idet de «tar vare på tradisjonene». Denne verdifulle gjentakelsen 

er ofte relatert til visse av ritualets komponenter, mens det er åpning for endringer og 

variasjoner i den øvrige rituelle praksis. 

 

Det er snarere de endringene som skjer her og nå, som kan lede til en oppfatning om 

konformitetspress. «Hvis én gjør noe, må alle de andre gjøre det samme» (G 25). Det kan 

være vanskelig å ikke å bry seg om hva andre gjør, i forhold til «det som liksom er på moten 

der du bor». Ritualet tar farge av praksis i nærmiljøet. Ofte dreier det seg om små og 

tilsynelatende ubetydelige innslag i ritualet. Den engelske faren (FG 31) kom med et godt 

eksempel. I engelske barneselskaper var det vanlig å servere små trekanter av loff med 

forskjellig pålegg. «Så var det en luring som fant på å bruke kakestrø med forskjellige farger 

på loffskivene. Etter det gikk det ikke an å ha bursdagsselskap uten loff med kakestrø.» Det 

begynte som en variasjon, men fanget raskt aktørene i en ensartet handling.  
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Barth har i sin forskning påvist hvordan det som foregår på mikronivå mellom mennesker 

påvirker holdninger på makronivå. Det skjer en stadig utveksling og påvirkning mellom disse 

nivåene. Alle endringer i form av variasjoner eller innovasjoner på mikronivå vil ikke ha den 

samme betydning for utviklingen av et ritual, men det er her kimen til endring ligger, i den 

stadige fornyelsen gjennom menneskelig samhandling (Barth 2002:3). Handlingene som 

manifesterer seg i ritualet preges derfor av føringer både på mikro- og makronivå. 

Fødselsdagsselskapet for barn er preget av det som utvikles i familien, i nærmiljøet og 

innenfor hver enkelt skoleklasse. Samtidig er praksis også preget av overordnete kulturelle 

prinsipper for handling i relasjon til dette ritualet. Disse overordnete prinsippene kan sies å 

være verdiorienterte, fordi de i aktørenes meningsunivers underbygger ideelle ideologier. På 

den annen side kan ritualet nettopp støte mot aktørenes verdiorienteringer. Hver enkelts 

gyldighetskriterier er derfor helt vesentlige som grunnlag for handlingsvalg vis-à-vis 

fødselsdagsselskapet (ibid). 

 

De overordnete verdiorienteringene for bursdag på norsk er i særdeleshet nøkternhet og 

solidaritet. Det skal ikke overdrives eller settes standarder som gjør deltakelse for enkelte 

aktører i den rituelle gruppen vanskelig. Fødselsdagsselskapet for barn er ikke en anledning 

hvor velstand skal demonstreres. Fødselsdagsselskapet for barn er for alle. Denne holdningen 

går som en rød tråd gjennom materialet som omfatter dem med norsk kulturbakgrunn. 

Holdningen uttrykker den nedtoningen av forskjellighet som Gullestad og Lidén finner i sin 

forskning (Gullestad 1989:177ff, Lidén 2001:84, se også Markussen 2005:202). Prinsippene 

om nøkternhet og solidaritet leder til en viss konformitet, eller et visst samsvar, i 

tilnærmingen til ritualet. Dette kan kanskje forklare dikotomien i aktørenes utsagn om 

selskapet som både likt og forskjellig. Selskapene er ikke blåkopier av hverandre, men de 

gjenspeiler i stor grad en felles grunnholdning til ritualet. Denne grunnholdningen fremstår 

som internalisert og underforstått (Bourdieu 1990:58). Den kommer til uttrykk for eksempel i 

forhold til regulering av gavens verdi og den hjemmebakte kaken. Signalet som ligger i det 

hjemmebakte observeres også av Sørhaug og Døving (Sørhaug 1989:114-166, Døving 

2003:240). Det rommer et budskap om det nøkterne og ordentlige. 
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Disse konvensjonelle prinsippene veier tyngre for dem med norsk, vestlig eller vestlig-

orientert bakgrunn. De som har en ikke-vestlig kulturbakgrunn observerer prinsippene. Flere 

er positive til den nøkterne og solidariske linjen, fordi «det er ikke så mye som skal til» for å 

lage et bursdagsselskap, men de føler seg ikke på samme måte bundet til å overholde 

konvensjonene. Samtidig gjennomfører mange selskapene etter den norske malen, fordi det er 

slik et bursdagsselskap er. Det vil si at de handler i samsvar med konvensjonen for innholdet i 

selskapet, slik at ritualet blir gjenkjennelig i forhold til en kjerne av komponenter. Østberg 

finner også at mange familier med pakistansk bakgrunn legger vekt på å feire barnas 

fødselsdager på norsk vis, mens Nesbitt og Baumann finner større grader av tilpasning i den 

rituelle praksis til den egne kulturen i innvandrergrupper i England (Østberg 2003:77, Nesbitt 

1995:34, Baumann 2000:106-110). Jeg trekker den slutning at den nære tilkytningen 

fødselsdagsselskapet har til skoleklassen i Norge, legger til rette for samhandling i feiringen 

på tvers av kulturelle grenser i flerkulturelle klasser. 

 

Samtidig er det altså aspekter ved ritualet som nettopp forhindrer slik samhandling i forhold 

til den muslimske gruppen. Noen av disse hindringene fremstår som overstigelige, andre er 

uoverstigelige. Fleksibiliteten i den rituelle praksis gjør det, for eksempel, mulig å endre 

menyen for muslimske barns deltakelse. Mens for jentene gjør disco med gutter og jenter 

sammen deltakelse umulig etter at jentene er kjønnsmodne. Men tilnærmingen til ritualet er 

på ingen måte ensartet i den muslimske gruppen. Flere ser ritualet som en døråpner til det 

norske. Noen benytter anledningen til å introdusere sin egen kultur som en utvidelse av den 

norske bursdagen. Andre tar opp deler av ritualet og feirer med familien eller venner utenom 

skoleklassen og tar med kake i skoletiden. Dermed får de en rekke felles referansepunkter 

med klassekameratene hva angår fødselsdagsfeiring. De feirer også bursdag, men de har en 

deltilnærming til ritualet (Baumann 2000:110). 

 

Ritualets rom for fleksibilitet skaper en rekke valgsituasjoner for handling. For noen vil 

gjennomføringen av konvensjonen, eller deler av konvensjonen, oppfattes som en plikt. Det 

dreier seg om å gjøre det som for dem kjennes rett og riktig i situasjonen. Men for det første 

er det ingen helt klar rettesnor for hva som er rett og riktig. For det andre er det en rekke 

variabler som ses som akseptable grunner for å maksimere eller minimere ritualet, for 
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eksempel å gå på McDonald’s hvis alternativet er ingen bursdag. Den rituelle fleksibiliteten 

sikrer ritualets eksistens. Samtidig er det en negativ holdning til det alt for påkostede eller det 

alt for lettvinte. Det går ut over grensene for det rituelt akseptable. Den rituelle fleksibilitet 

utløser derfor forhandlinger og konflikter mellom barn og foreldre som tydeliggjøres når 

barna kommer i 10–11 års alderen og orienterer seg mot jevnaldergruppen. Det rituelle 

omrisset blir mer utydelig og skaper usikkerhet for mange i deres omgang med ritualet. 

 

Den utfordringen som ritualets realisering innebærer for de ulike aktørene har vært en 

underliggende føring for dette kapittelet. Uansett hvordan gjennomføringen arter seg, vil den 

gi avtrykk i form av gode eller mindre gode opplevelser for aktørene og dermed gode eller 

mindre gode minner fra denne begivenheten. I neste kapittel handler det om aktørenes 

opplevelser på godt og vondt. 
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Kapittel 8: Ritualets ambivalens 
 

Bursdag … Det er årets fineste dag. Det er det beste i 
året, fordi det er din dag. Det er akkurat du som har 
bursdag. (G 37). 

 

Rituelle handlinger i tilknytning til fødselsdagen gjør barn til hovedpersoner på «akkurat» 

deres dag. De får en opphøyet status i familien, i skoleklassen og i fødselsdagsselskapet med 

jevnaldrende. Fødselsdagsselskapet skal være et lystelig høydepunkt både for hovedpersonen 

og for dem som deltar i ritualet. For mange er det også dette som preger opplevelsen av 

selskapet. Men den intensjonelle effekt er ikke nødvendigvis identisk med den reelle effekt, 

påpeker Gebauer og Wulf (2001:163). Den rituelle opplevelsen kan derfor være ambivalent, 

og i verste fall ensidig negativ for en eller flere av aktørene. Fødselsdagsselskapet for barn er 

en omgangsfest. Den rituelle rundgangen foregår i det vesentlige innenfor den avgrensete 

sosiale gruppen som skoleklassen utgjør. Dette innebærer gjentagende sosial samhandling i 

ulike situasjonelle og kulturelle kontekster. Den reelle effekten kan ikke bare være en annen 

enn den intensjonelle effekten, den kan også favne langt videre enn det som er den 

umiddelbare intensjonen med ritualet, nemlig et vellykket selskap til bursdagsbarnets ære. Det 

kreves både sosial og kulturell kompetanse for å lage en vellykket fest (Alver og Skjelbred 

2005:12). Rituelle arrangementer rommer en rekke medbetydninger, hevder Gebauer og Wulf 

(2001:143). Ritualets umiddelbare hensikt representerer derfor bare en brøkdel av dets 

potensielle effekter. 

 

Forventningen til «årets fineste dag» kan være høy og fallet tilsvarende dypt, hvis 

forventningen ikke innfris. «Bursdagsselskapet er en sosial happening» (MFJ 32). Det er ikke 

full kontroll over hva som kommer til å hende, mener dette foreldreparet. En «happening» er 

det som skjer og utvikler seg i øyeblikket. Selskapet rommer også det uforutsigbare og 

ukontrollerte. Rituell handling skjer i et samspill mellom orden og spontanitet og mellom 

struktur og forandring (Baumann 2000:113, Gebauer og Wulf 2001:15 og 143). Ritualer kan 

derfor være kontrastfylte. «En følelse av skrekkblandet fryd,» er en megetsigende beskrivelse 
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av barneselskapet på fødselsdagen.117 Bell finner at et fellestrekk i ritualforskningen er 

ritualets evne til å skape opposisjonelle par, som for eksempel at det på samme tid kan 

representere både orden og kaos (Bell 1992:16). En slik ambivalens i oppfatningen av ritualet 

fremstår tydelig i mitt materiale.  

 

Opplevelsens effekt på aktørene ligger både i forkant og etterkant av selve begivenheten såvel 

som i selve feiringen. I de foregående kapitlene 5 − 7, har jeg påvist kompleksiteten i 

holdningene til og gjennomføringen av ritualet. I dette kapittelet skal jeg gå nærmere inn på 

fødselsdagsbarnets og foreldrenes følelsesmessige opplevelser av ritualet, hvordan de kjenner 

det på kroppen. Dette vil jeg gjøre ved å belyse materialet ut fra følgende opposisjonelle par: 

orden og kaos, nostalgi og endring, glede og traume. Opplevelsene preger både minner og 

forventninger på godt og vondt. Avslutningsvis diskuteres derfor forholdet mellom erfaring 

og forventning. 

 

Orden og kaos 

Ritual betyr opprinnelig orden, ifølge Gebauer og Wulf (2001:140).118 Bestemte 

handlingsrepertoarer markerer overganger, deler inn året og gir mennesker et sett regler for 

håndtering av en rekke situasjoner. På denne måten kan ritualer i seg selv skape en opplevelse 

av orden i tilværelsen. Denne studien handler imidlertid om hva som foregår innenfor 

rammen av et bestemt ritual. Fødselsdagsselskapet for barn oppleves av mange som en 

begivenhet i skjæringspunktet mellom orden og kaos. Ritualet kan være både frydefullt og 

foruroligende (Bell 1992:16). Dette gjelder både for barn og foreldre. Men det er i særlig grad 

foreldrene som hyppig benytter seg av uttrykkene «kontroll» og «kaos» som arrangører av 

selskapet, mens barna som deltakere beskriver det kaotiske som en «bråkete», «masete» eller 

«ødelagt» bursdag. 

 

                                                 
117  Kommentaren kom i forbindelse med et innlegg jeg skulle ha på Humaniora-dagene, UiO 2001. 

Vedkommende beskrev sitt ambivalente forhold til barndommens fødselsdagsselskaper på denne måten. 
118  Gebauer og Wulf viser til hvordan ordet ritual viser en tett sammenheng mellom samfunnsmessige og 

kosmiske forestillinger om orden. Det latinske ordet ritus betegner en foreskrevet orden, en sedvane 
(Gebauer og Wulf 2001:140). Denne betydningen av ordet bekreftes i Bokmålsordboka (1997).   
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Utfordringen for foreldrene ligger ikke bare i å arrangere en ordentlig bursdag, men en 

bursdag med orden. Klassestyrerne viser til hvordan foreldre har medlidenhet med dem som 

«må ha barna hver dag», hvilket fortoner seg som uutholdelig. Men barna oppfører seg ikke 

slik på skolen, understreker de. Det er den rituelle situasjonen som gir rom for det 

hemningsløse. Ritualet bringer deltakerne inn i en situasjon som skiller seg fra deres daglige 

eksistens. Ifølge språk- og litteraturviterne Peter Stallybrass og Allon White er det dype 

forbindelser mellom barndomsrelaterte ritualer, lek og karnevaleske praksiser (Stallybrass and 

White 1986:175). Det karnevaleske tillater løssluppenhet og snur det sosiale hierarkiet på 

hodet. Det forbudte blir lovlig, og det formaliserte avformaliseres i en avgrenset periode. 

Foreldrenes opplevelse av manglende kontroll, blir et speilbilde av at barna frigjør seg fra 

voksenkontrollen og dermed også fra respekten for de voksnes autoritet. Men dette er på 

ingen måte en villet utvikling av selskapet. «Det bikker på en måte, det går over styr,» 

forklarer en mor (MJ 28). Balansen mellom det frydefulle og det foruroligende kan være 

hårfin. 

 

Et barneselskap karakteriseres ved at det skal være «gøy» og på ingen måte «kjedelig». Et 

kjedelig selskap er en tilnærmet katastrofe. Nest etter at «ingen kommer», er en «kjedelig 

bursdag» det «verste som kan skje» hovedpersonen, ifølge elevene.119 Turner viser til hvordan 

festen etablerer en ideell sosial verden hvor individets fornøyelse er nært knyttet til de øvrige 

deltakernes fornøyelse (Turner 1982b:29). Strategier for handling i tilknytning til 

fødselsdagsselskapet vil nettopp ha som formål å tilfredsstille ikke bare gjestenes 

forventninger, men også hovedpersonens forventninger til et vellykket selskap. Det skal 

fungere for alle. Kunst- og religionshistorikeren Frédéric Debuyst peker på hvordan festen 

                                                 
119  På fritekstspørsmål 2.5 i nettundersøkelsen Hva er det verste som kan skje, svarer 33% at det er hvis 

ingen eller gode venner ikke kommer. 23% mener at gjester som kjeder seg eller går, krangling, ulike 
former for ødeleggelse og ubedte gjester er det verste som kan skje. 15% gir ulike grunner for at 
bursdagen måtte avlyses, hvilket innebærer alt fra å bli syk til at noen i familien dør, huset brenner ned 
eller jorden går under. 9% mener at manglende gaver eller uønskete gaver er det verste som kan skje. 
7% mener det er å dumme seg ut eller at noen i familien gjør det, mens bare 3% er opptatt av at noe kan 
gå galt med kaken eller maten. Det er de sosiale aspektene ved ritualet som veier tyngst. Det vil si sosial 
anerkjennelse ved at de som er invitert kommer, og at de respekterer hovedpersonen ved å oppføre seg 
ordentlig i selskapet. Dette er også meget nærværende i intervjumaterialet. Det samme kan ikke sies om 
muligheten for at selskapet av ulike grunner ikke blir noe av. Dette skyldes antakelig at i 
intervjusituasjonen snakket vi mer konkret om selskapene elevene hadde hatt, og det var faktisk ingen 
som hadde opplevd å få et planlagt selskap avlyst, bortsett fra dem som opplevde at ingen kom i 
selskapet. Samtalen dreide seg mer om hva som kunne skje under selve gjennomføringen av ritualet. 
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trues av to ytterpunkter: et ukontrollert crescendo eller en grenseløs kjedsomhet (Debuyst 

1967:100). Grensen mellom det morsomme og det anarkistiske kan være skjør. En kaotisk 

bursdag er ikke morsom. En kaotisk bursdag er, ifølge elevene, en «ødelagt» bursdag. 

Tvillingene  

(J 16-17) forteller om brorens selskap, som var «så bråkete» at foreldrene sendte alle ut for en 

stund. Da benyttet broren anledningen til å stenge døren og hele selskapet ute. Han nektet å 

slippe dem inn igjen. Det er flere eksempler på barn som har tilbrakt sitt eget bursdagsselskap 

alene «på rommet», mens resten av selskapet har overtatt huset.120  

 

I kapittel 7 beskriver jeg hvordan mange foreldre bruker mye tid på å planlegge aktiviteter for 

barna. Aktivitetenes umiddelbare hensikt er å more deltakerne. Aktivitetenes skjulte agenda 

kan være den rituelle orden. Det er en slik dobbelthet i mange foreldres omtale av disse 

aktivitetene. På den ene siden er det forventet og riktig å ha et godt program, på den andre 

siden gir det kontroll over den rituelle situasjonen. «Vi hadde nok stram regi,» forklarer et 

foreldrepar (MFG 29). Ungene fikk maksimalt en halvtime til frilek. Der går grensen før det 

utarter til kaos. Tøylene kan slippes litt opp, men ikke helt. Det gjelder å finne den rette 

balansen mellom orden og uorden. Uttrykket «ta av» beskriver mangelen på kontroll. Mange 

foreldre forbinder selskapet med «angst». Det utløser et rent kroppslig ubehag både i forkant 

av selskapet og under selve selskapet, inntil de kan «puste lettet ut». «Unger blir så grenseløse 

når det er mange av dem» (MJ 28). Det blir med andre ord vanskelig å få dem til å overholde 

grensene. Kaos truer ikke bare arrangementets vellykkethet. Den rituelle unntakstilstanden 

understreker også det ansvaret foreldrene har for de barna som er på besøk. Dette ansvaret 

skaper en følelse av stress. Når ritualet i tillegg er et pliktløp for mange (kapittel 5), begynner 

dette å ligne mer på årets verste snarere enn årets fineste dag for foreldrene.  

 

                                                 
120  På fritekstspørsmålene 2.5 om hva som er det verste som kan skje, 2.6 om det var noe de ble lei seg for 

og 8.2 om det var noe som ble litt dumt i bursdagen, svarer henholdsvis 23%, 20% og 12% av elevene 
at krangling, bråk, rot og ødeleggelse (herping, knusing etc.) bidrar til å ødelegge bursdagen for dem. 
Det er god overensstemmelse i svarene på 2.5 og 2.6. At det er en lavere % av svarene som omhandler 
denne tematikken på spørsmål 8.2 skyldes antakelig at svarprosenten på dette spørsmålet er betydelig 
lavere enn på de to andre spørsmålene, som nesten alle elevene har besvart. Grunnen er antakelig at 
dette er den siste spørsmålsbolken, og at elevene allerede har besvart lignende spørsmål tidligere i 
skjemaet. Uansett viser svarene at krangling, bråk og ødeleggelse er en del av kaostankegangen i 
tilknytning til fødselsdagsselskapet. 
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Den polske moren (MJ 30) synes barna som kom i datterens bursdag i 1. klasse «var en gjeng 

uoppdragne unger». Hun forklarer hvordan de løp rundt og dyttet hverandre inntil en slo 

hodet stygt. Da bestemte hun seg for at det ikke gikk an å ta ansvaret for så mange unger som 

ikke ville høre. «Vi løper rundt i huset og bråker og hoier og skriker. Det blir litt masete for 

foreldrene» (G 25). Det rituelle kaos forstås av flere som et uttrykk for mangel på dannelse. 

Barna vet ikke å oppføre seg ordentlig. Men de plasseres faktisk inn i en kompleks situasjon 

som både er et dannelsesprosjekt og samtidig en frisone fra det dagligdagse. De skal lære seg 

å beherske grensene for det akseptabelt karnevaleske samtidig som de skal sitte pent til bords, 

spise pent, takke for maten, gi fødselsdagsbarnet førsterangen, holde sin plass i køen, ikke 

være dårlige tapere og til slutt takke for seg. De utsettes for en salig blanding av løssluppenhet 

og orden.  

 

Mange foreldre kan «takke seg selv» for kaotiske selskaper, mener en mor (MG 31). «De 

doser på med sukker. Jeg er helt sjokkert, jeg.» Hun mener at dette gjør ungene enda mer 

oppskrudde. For hyperaktive barn kan det innebære at de mister kontrollen. Sukkerets 

virkning bekreftes av kostholdsekspertene Dag Viljen Poleszynski og Ivar Mysterud i boken 

Sukker – en snikende fare (2004:114-138). Mange barn og en sukkerholdig meny i 

kombinasjon med ritualets formål, nemlig å være underholdende og morsomt for barna, kan 

utløse kaos. I sin ytterste konsekvens kan aktiviteter som er ment å skape en form for orden, 

faktisk bidra til uorden. Dette gjelder særlig aktiviteter som utløser stor fysisk aktivitet.  

 

Orden og kaos er to motpoler, men det er ikke nødvendigvis slik at selskapene er enten 

ordentlige eller kaotiske. De fleste bursdagene vil bevege seg langs en skala mellom disse 

opposisjonene med både ordentlige og mer kaotiske innslag gjennom de to–tre timene, som er 

den rituelle kjernetiden. Muligheten for kaos er en del av tankegangen rundt ritualet. Selv om 

det også er mange som ikke legger opp til et stramt program, forteller de fleste at de har «noe 

i bakhånd» eller «noe på lur», hvis selskapet utvikler seg i en uønsket retning. Svært ofte 

dreier dette seg om filmer på video eller DVD. Til tross for at mange tar avstand fra et slikt 

innslag i ritualet, er det akseptabelt som sikkerhetsventil for å gjenopprette orden eller unngå 

kjedsomhet. 
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Forståelser av orden og kaos er utpreget kjønnsrelaterte. Det er en vanlig oppfatning at gutter 

utløser mer kaos enn jenter. «Vi hadde gutter på bursdagen til lillesøster nå i 3. klasse. Hele 

klassen. Det er det verste jeg har vært med på!» (MJ 3). Hun forteller hvordan det ikke var 

«sånn kos over det, sånn som det egentlig skal være». Ungene ble «lei seg». «Det er guttene 

som ødelegger,» slår hun fast. «De løper.» Neste år vil hverken hun eller datteren ha gutter i 

bursdagen. Hun har konstatert at det er «flere guttebursdager med jenter enn omvendt». 

Foreldrene til gutter vil gjerne invitere jenter, fordi «de roer ned», mener hun. Selv har hun to 

jenter, «og jeg kan ikke anbefale å ha gutter, jeg altså». Selskapene er da også svært ofte 

kjønnssegregerte frem til 10–11 års alder, og mange praktiserer dette gjennom hele 

barnetrinnet (kapittel 6).  

 

Det er en oppfatning om en «naturlig inndeling» i forhold til kjønn som «vanlig» praksis. 

Denne inndelingen mellom gutter og jenter handler ikke bare om et håndterlig antall barn som 

kan kategoriseres i forhold til kjønn, den handler også om en oppfatning av ulik adferd 

mellom kjønnene. Jentene tenderer mer mot orden, mens guttene tenderer mer mot kaos, slik 

det fremstår i mitt materiale. Nielsen og Rudberg peker på hvordan kjønnssegregeringen er 

særlig uttalt i skolen. De mener dette har sammenheng med skoleklassen, hvor gutte- og 

jentegruppene følger hverandre dag etter dag, og derfor blir særskilt viktige som speil for 

hverandres sosiale identitet (Nielsen og Rudberg 1994:137). Denne aksentuerte 

kjønnsrolleidentiteten overføres til barneselskapsituasjonen. Guttene kan være for voldsomme 

og jentene for sære. Da finner de ikke tonen. Denne mangelen på harmoni, kan lede det 

selskapelige samværet galt av sted.  

 

Opplevelsen av kaos knytter seg i første rekke til selskapene frem til 10–11 års alder. 

Ettersom barna vokser til, får begrepene orden og kaos andre betydninger. Mindre selskaper 

med bestevenner, gjerne både gutter og jenter, foregår i langt mer rolige former. Foreldrene 

befinner seg på sidelinjen og bursdagene representerer ikke lenger den samme utfordringen 

for dem. Mange opplever det som en lettelse å være ferdige med de barnlige 

fødselsdagsselskapene, å kunne «slippe» denne forpliktelsen. Barna på sin side får større 

frihet til å velge sine gjester og hva de vil gjøre (kapittel 6 og 7). De har derfor betydelig 

større kontroll over ritualets gjennomføring. Barnas stigende alder kan derfor være 
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ensbetydende med en følelse av orden og kontroll vis-à-vis ritualet. «Sist nå, så var det sånn 

rolig» (MJ 30). 

  

På den annen side kan overgangen mellom den barnlige og den mer ungdomsrettede feiringen 

gi seg de mest kaotiske utslagene. Kaos kan oppleves som mer dramatisk og farlig. En mor 

(MJ 4) som syntes hun hadde full kontroll på selskapene da barna var mindre, opplevde en 

slåsskamp med kniver da sønnen gikk i 5. klasse. De hadde en knivsamling hengende på 

veggen. «Jeg måtte bli kjempesint.» Mange av gjestene ble redde. Det ble «krangleaktig» og 

fristet ikke til gjentakelse. Kontrollen over selskapet kan svekkes ved at barna ganske enkelt 

ikke har den samme respekten for ritualet som tidligere. Ritualet har ikke lenger den samme 

betydningen for dem. «Jeg synes det blir vanskeligere å holde kontroll på dem» (MG 24). «De 

begynte å kaste mat på hverandre. Det syntes jeg var grovt.» Ritualet latterliggjøres av 

deltakerne, når innholdet i det ikke lenger tas på alvor hverken hva angår måltid eller 

aktiviteter. Ritualets innhold kan i seg selv utløse handlinger som leder til dets oppløsning. 

dermed tvinges endringer i ritualets form og innhold frem (Gebauer og Wulf 2001:169, Barth 

2002:4 og 17). I 10–11-års alderen blir denne endringen særlig tydelig. Situasjonen kan raskt 

bli en kaotisk og kritisk opplevelse både for hovedperson, gjester og foreldre når behovet for 

disse endringene manifesterer seg i en form for opprør mot konvensjonene. Den rituelle 

kompetansen de har opparbeidet seg er ikke lenger relevant. Aktørene må gjennom en ny 

læreprosess (Dreyfus og Dreyfus 2003:1-8). Ritualet må gis ny regi ellers blir det piping i 

salen, for å låne en metafor fra Myerhoff (1977:222). Derfor endres også selskapformen og 

foreldrene trekker seg tilbake og overlater arenaen til barna (kapittel 7).  

 

Men det er dermed ikke sagt at foreldrenes mer perifere rolle i gjennomføringen av ritualet, 

eliminerer ritualets kaotiske effekt. Under «fest med hele klassen» kan foreldre føle seg 

«utenfor det som skjer» og dermed være usikre på «hva som faktisk skjer». «Det var et 

vendepunkt» (FJ 1). Inntil da hadde de hatt et «stramt løp» med godt resultat. Nå var det en 

«slags fest med kjæresterier». Det er mange beskrivelser av mørklagte rom, kysseleker, hyling 

og hvining, stor aktivitet og smelling med dører. «Da hadde ikke vi styring lenger. Hva de 

gjorde vet ikke vi.» De følte at de ikke lenger hadde kontroll over det rituelle innholdet. Den 

manglende kontrollen innebærer selvfølgelig ikke nødvendigvis kaos. Foreldrene befinner seg 
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i hjemmet og lytter etter kaos, for da må de gripe inn, uten helt å vite når de faktisk bør gjøre 

det. Barna på sin side vil at foreldrene skal være i huset, «hvis det skjer noe».121 «Det ble litt 

mye kaos med hele klassen på fest» (G 23). De oppfatter dette som en kritisk situasjon med 

potensial for manglende kontroll og uorden. Det er fortsatt guttene som representerer det 

urovekkende gjennom sin mulige ville adferd, hvilket bekreftes i utredningen til Nielsen og 

Rudberg (1994:170-172). Både gutter og jenter som har klassefest på fødselsdagen ønsker å 

ha foreldrene «på lur» eller «i bakhånd» som et sikkerhetsnett om det skulle bære galt av sted. 

Mange av elevene velger bort denne selskapsformen, fordi den oppleves som for utfordrende 

og risikabel. Det kan bli «skikkelig katastrofe» (J 16-17).122 

 

Festens mer uorganiserte form åpner for at gjestene kan «komme og gå», og det hender at 

noen tar med seg «ubedte gjester» tilbake, hvis ikke ryktet spres via mobiltelefon. Dette er en 

situasjon som oppleves som spesielt truende, og som mange er «redde for». Ubedte gjester 

har ingen respekt hverken for festen eller for hovedpersonen. De er bare ute etter «å lage 

bråk» og «ødelegge». Til tross for at foreldrene er hjemme, kan hjemmet bli en usikker sone, 

hvor fødselsdagsbarnet kan fratas kontrollen over sitt eget selskap. Hjemmet, som normalt er 

familiens private arena, kan faktisk miste denne statusen under gjennomføringen av ritualet. 

Ifølge elevene er dette en av de viktigste grunnene til at foreldre må være tilgjengelige «et 

sted i huset». Fest i de siste skoleårene er selvfølgelig ikke ensbetydende med «katastrofe», 

men det innebærer en annen form for utfordring enn variasjoner over det konvensjonelle som 

barneselskapet representerer i de første skoleårene. Det er kanskje ikke så merkverdig at 

mange velger å feire dagen sin i roligere former med full kontroll: «Vi bare kosa oss, vi»  

(J 32). De potensielt risikable karnevaleske innslagene i ritualet glimrer med sitt fravær. 

 

                                                 
121  På spørsmål 4.13 i nettundersøkelsen om i hvilken grad elevene ønsker at foreldrene skal delta, svarer 

elevene slik på en skala fra 1–10, hvor 10 innebærer høy grad av deltakelse: 25% svarer 1, 33% ligger 
mellom 2–5, 16% mellom 6–9 og 11% svarer 10. Det vil si at til sammen 58% (1–5) ønsker ingen eller 
lav deltakelse, mens 27% ønsker grader av eller høy deltakelse av foreldrene. Dette peker i retning av 
det samme som jeg finner i intervjumaterialet, nemlig at foreldrene er mer eller mindre til stede i 
forbindelse med selskapet, men befinner seg i mye større grad i periferien når barna blir eldre. Det er da 
også en forskjell i svarprosentene fra 5. og 7. klassene med henholdsvis 19% og 30% som svarer 1, 
35% og 31% mellom 2–5, 19% og 16% mellom 6–9 og 14% og 9% som svarer 10. 

122  I nettundersøkelsen er det bare 9 av 303 elever som svarer at de har hatt fest med hele klassen. Det er 
altså få som velger denne formen for feiring. Dette er i overensstemmelse med intervjuundersøkelsen. 
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Opplevelsen av orden og kaos er knyttet til ulike rituelle situasjoner. Den sosiale 

samhandlingen som implementeringen av ritualet innebærer, består av et komplekst sett av 

strategier for handling (Barth 2002:16). Disse strategiene kan utløse både positive og negative 

effekter. Det vil si at aktørenes handlinger kan underbygge orden eller utløse kaos med 

varierende virkning. Selve selskapets form og innhold kan legges opp ut fra en 

kontrollstrategi. Foreldrenes autoritet settes på prøve og testes ut gjennom gjestenes respekt 

for arrangementet. Materialet viser at høflighet og respekt for voksne mennesker oppfattes 

som kulturelt betinget. Norske barn oppfattes som mer uoppdragne enn barn med annen 

kulturbakgrunn. De norske foreldrene opplever for eksempel de muslimske barna som mer 

høflige og respektfulle enn barn med norsk kulturell bakgrunn. Kaostankegangen i forhold til 

ritualet er også langt mindre til stede hos de muslimske foreldrene som arrangerer bursdager. 

Det kan være «slitsomt», «masete» og «godt når det er over», men de anvender ikke uttrykk 

som kontroll og kaos i beskrivelsen av ritualets gjennomføring. Dette kan blant annet bunne i 

at de ikke ser på ritualet som en forpliktelse, men noe de kan velge å gjøre (kapittel 5). De er 

mer innstilt på å arrangere et selskap på fødselsdagsbarnets og ikke kollektivets premisser, og 

det strider mot deres ideologi å arrangere fester med begge kjønn (kapittel 6 og 7). Videre 

mener de selv at deres autoritet som foreldre er etablert og respektert. Sjansen for at de skal 

miste kontrollen over situasjonen synes ikke å være et aktuelt scenario. Østberg viser til tette 

sosiale relasjoner og strenge hierarkiske strukturer i sin undersøkelse av pakistanske familier, 

som underbygger foreldrenes autoritet (Østberg 2003:156-163).123  

 

Det er ikke bare foreldrenes posisjon vis-à-vis egne barn og deres gjester som utfordres 

gjennom ritualet. Det handler like mye om en posisjonering barn og barn imellom. Graden av 

respekt for fødselsdagsbarnet kan bevege pendelen mot orden eller kaos, graden av respekt for 

ritualet likeså. Materialet viser at ulike opplevelser av orden og kaos kan være kjønns- og 

aldersrelatert, men også kulturelt betinget.  

                                                 
123  På spørsmål 4.13 i nettundersøkelsen om i hvilken grad elevene ønsker at foreldrene skal delta langs en 

skala fra 1–10, hvor 10 er høyeste skår for foreldrenes deltakelse, er det en forskjell mellom svarene fra 
de antatt muslimske elevene (se metodekapittel) og den øvrige svargruppen. Det er en langt høyere 
andel av de muslimske barna som svarer at de ønsker at foreldrene er til stede. I 5. klasse ligger 68% av 
svarene fra den antatt muslimske gruppen mellom 6 – 10, mens 26% i den øvrige gruppen gjør det. For 
7. klasse er forholdet 41% og 18%. Dette bekrefter inntrykket av de muslimske foreldrenes nærvær og 
autoritet i intervjuundersøkelsen. 
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Nostalgi og endring 

I analysen av fortellingene ble jeg stadig slått av hvordan ritualet utløser nostalgiske følelser. 

Nostalgien knytter seg til endringer i ritualet fra generasjon til generasjon og innenfor samme 

generasjon med barnas stigende alder. Endringene settes opp mot «hvordan det var før». 

«Før» relaterer seg både til foreldrenes barndom og til barnas egen distanse til førskolealder 

og de første skoleårene, «da vi var små». «Før» blir den gang da alt var som det skulle være, 

den riktige og ordentlige bursdagen. Nostalgi innebærer en «sentimental lengsel tilbake til en 

tidligere del av ens liv» (Bokmålsordboka 1997). Det dreier seg om opplevelser som bare kan 

leve videre i minnet, fordi de ikke kan gjenskapes eller fordi aktørene ikke makter å 

gjenskape stemningen som de lengter etter. Opplevelsen er ugjenkallelig i praksis. 

Folkloristen Torunn Selberg peker på hvordan drivkraften som utløser nostalgi ligger i 

nåtiden (Selberg 1992:62). Nåtiden rommer versjoner av fortiden. Fødselsdagsselskapets 

stadige gjentakelse leder til en stadig sammenligning av før og nå, både i korte og lange 

tidsperspektiv. Det samme vil for eksempel gjelde for ritualer i tilknytning til jul, slik 

folkloristen Anne Eriksen påpeker (Eriksen 2005:162-179). 

 

For foreldre med en kulturbakgrunn hvor fødselsdagsfeiring var helt fraværende eller 

annerledes enn den «norske bursdagen», er ikke denne dimensjonen på samme måte til stede i 

deres forståelse av begivenheten. En av de pakistanske mødrene (MJ 34) mener at 

«atmosfæren» i Pakistan hva angår fest og feiring generelt, er så annerledes at den ikke lar seg 

gjenskape i Norge. «There is a hell of a difference in celebration,» sier hun ganske 

følelsesladet. For henne er nostalgien knyttet til noe uoppnåelig, en «atmosfære» hun gjerne 

vil, men ikke kan frembringe for sine barn i Norge. For henne frembringer ritualet følelser av 

vemod og hjemlengsel. Mens den andre pakistanske moren (MG 35) ser på ritualet som en 

mulighet til å bygge bro mellom sin egen og barnas barndom. Hun fletter elementer fra egen 

barndom inn i ritualet (kapittel 7). Foreldrene pleide å legge en gave i klesskapet hennes, som 

hun fant om morgenen på fødselsdagen sin. «Jeg husker den tiden. Det var veldig godt.» Hun 

er opptatt av at hennes egne barn skal oppleve den samme gode gleden over fødselsdagene 

sine. Ritualet utløser aktørenes minner og åpner for helt eller delvis å gjenskape det som var, i 

den grad det er mulig eller ønskelig. Selv om foreldrene har bred erfaring fra 
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fødselsdagsselskaper gjennom barndommen, kan de likevel finne det problematisk å 

gjenskape deler av ritualet for barna. «Vi hadde Avskjed på grått papir. Jeg husker det som så 

morsomt» (MJ 3). Hun og flere med henne vil gjerne videreføre lekene til en ny generasjon 

barn, men mange «husker ikke reglene». Under feltarbeidet fikk jeg mange spørsmål om jeg 

kunne beskrive hva disse lekene gikk ut på. De har festet seg i minnet som gode opplevelser, 

men mange husker ikke gangen i dem. «Jeg skulle så gjerne» er en frase som går igjen. 

Mange «skulle så gjerne» bringe mer fra sin barndoms fødselsdagsrepertoar videre til barna. 

 

Begrepet nostalgi kobles ofte til sentimentalitet, det vil si en følelsesmessig forståelse av 

opplevelser. Denne forståelsen eliminerer det negative og fremhever det positive i minnet. 

I en litt nedsettende form beskrives nostalgien som fortiden sett «gjennom rosa briller» eller i 

«et gyllent skjær». Folkloristen Ørnulf Hodne peker imidlertid på at det er de gode minnene 

fra barndommen som fremheves og huskes og dermed bidrar til å understreke de gode 

verdiene og de gode relasjonene i familien. Det som det er verdt å ta med seg videre i livet, og 

overføre til nye generasjoner (Hodne 2005:160-161). I et slikt perspektiv fremstår nostalgien 

som rasjonell. Mange foreldre ønsker å videreføre det de selv har opplevet som positivt i 

forbindelse med fødselsdagsselskaper og unngå det som var negativt. Det er den gode 

gammeldagse bursdagen fra egen barndom som danner utgangspunkt for hvordan de ønsker å 

arrangere fødselsdagsselskaper for egne barn.  

 

Foreldrene søker å gjenskape ritualet, men forteller at de ikke finner den samme gleden hos 

barna over fødselsdagsselskapet, som de selv opplevde. «De får jo alt til daglig. For oss var 

det noe stort» (MG 24). Barna «setter ikke nok pris på» og kan «ikke glede seg over» 

bursdagsselskapet, slik som de kunne. De går glipp av den euforiske gleden som en slik 

begivenhet burde gi dem. Dette forklares ved at selskapet ikke lenger skiller seg vesentlig fra 

hverdagen, slik som det gjorde for dem. Mangelen på kontrast mellom hverdag og fest fører 

til at barna «ikke er takknemlige» for fødselsdagsselskapet, det være seg sitt eget eller andres, 

som de blir invitert til. «I dag kan de glemme bursdager. Det ville aldri skjedd med oss» (MG 

24). Hun og mange med henne, mener at de var langt mer veloppdragne og respektfulle som 

barn. De «neide og bukket og takket». Eriksen beskriver det samme i forbindelse med 

julefeiringen: «Gavene var færre og enklere, men givergleden mer ekte. Det var mindre mas 
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og mer glede, sterkere følelser og mer stemning» (Eriksen 2005:162). Nostalgien knytter seg 

til det enkle og nøkterne; det å glede seg over lite. Dermed ble fødselsdagsselskapet «noe 

stort». Sammenligningen mellom egne og barnas fødselsdagsopplevelser leder til en 

oppfatning om at «noe er mistet på veien». Det er en verdi som har gått tapt. Det var en annen 

stemning da foreldrene vokste opp. Dette barndomslandet kan ikke gjenskapes, fordi 

samfunnet har forandret seg. Denne endringen beskrives nærmest som en kraft utenfor dem 

selv, og den manifesterer seg når hjemmet åpnes for feiring av fødselsdagen med barnets 

klassekamerater.  

 

Dette nostalgiske tilbakeblikket til det egne barndomslandet har ikke bare med 

samfunnsendringer å gjøre. Det har også med et voksent syn på barndom å gjøre. Foreldrene 

befinner seg i sin voksne posisjon både overfor sin egen barndom og barnas barndom. 

Gullestad diskuterer hvordan minner fra barndommen omformes fra et voksent ståsted. 

Minnene kan romme glimt av hvordan det er å være barn og forstås som en dialog mellom det 

voksne mennesket av i dag og det barnet han eller hun en gang var (Gullestad 1996:19). Som 

voksen kan det være vanskelig å ha en realistisk kontakt med hvordan det faktisk var og er å 

være barn. Foreldrene føler at de kommer til kort, fordi de ikke kan oppnå å glede sine barn, 

slik deres foreldre gledet dem. Gjenopplevelsen av barnas selskaper skaper et savn over at 

«det kan ikke bli slik det var», ut fra ulike bilder som fremstår «så sterkt i minnet». 

 

Hvis fokus skiftes fra foreldrene til barna, viser det seg at foreldrene ikke helt og holdent kan 

tre inn i barnas opplevelsesverden og forstå deres opplevelse av glede. Dette kan måles 

gjennom barnas egen nostalgi i forhold til tiden da «de var mindre». Denne nostalgien kan 

både sammenlignes med foreldrenes barndomsnostalgi og stå i kontrast til deres oppfatning 

om egne barns manglende glede over ritualet. Følgende lille historie er hentet fra en 

undersøkelse om oppvekst i Oslo ved milleniumskiftet.124 En gutt hadde gått til sengs etter 

endt 10-års dag med barneselskap og det hele. Foreldrene mente at dette hadde vært en fin og 

vellykket dag. Så ble de oppmerksom på at gutten gråt. Hva var i veien? Hadde han ikke hatt 

                                                 
124  I forbindelse med prosjektet «Å vokse opp i Oslo: perspektiver på oppvekst formidlet gjennom 

personlige samtaler og fortellinger», ledet av professor Leif Ahnström, ble det i 2001 samlet inn et 
datamateriale ved tre skoler i Oslo. Det omhandlet blant annet hvordan 10-åringer plasserer seg 
identitetsmessig i forhold til det å være barn og bli større. 
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et fint selskap? Det var ingenting i veien med selskapet, men han gråt fordi han ikke kunne 

glede seg over bursdagen sin, slik han gjorde da han var mindre. Han hadde vokst fra denne 

gleden, og han visste at han ikke ville få oppleve akkurat denne gleden igjen. Ritualet 

synliggjør endringer og skaper erfaringsrom som ikke kan gjenoppleves. Slik skapes en 

lengsel etter disse lukkete rommene som beskrives av majoriteten av barna i mitt materiale; 

noe er mistet, noe er forbi. Dette gjelder også for barn som ikke har norsk kulturbakgrunn. 

 

«Før gledet jeg meg mye mer» (J 28). Hun forklarer at når de har kake med lys nå, noe de 

egentlig er vokst fra, så er det «for å minnes sånn som det var før, tror jeg». Samtidig sier hun 

at de «gjør det på tull». På denne måten skapes det både distanse og nærhet til det barnslige 

og egentlige bursdagsritualet. «Elevene distanserer seg tidligere fra det barnslige nå enn før,» 

mener rektor, som har lang erfaring i skolen. Mange er ikke modne for denne overgangen. 

Endringer i ritualet og en mer ungdomsrettet samværsform gjør mange usikre. «Vi prøvde så 

godt vi kunne å være ungdommer» (J 1). Å forlate tryggheten i det kjente og gjentakende er 

utfordrende. Det er derfor ikke bare den avtakende, barnlige gleden som er gjenstand for 

nostalgi, men også den kompetansen som ligger i å beherske ritualets form og innhold. 

Barnslige elementer kan «tulles» tilbake i ritualet og skape en opplevelse av kontinuitet og 

dermed kontakt med det forlatte barndomslandet, som oppleves som mindre komplisert. 

Fødselsdagsselskapets utvikling i løpet av barnetrinnet på skolen er en interessant indikator 

for det skiftet som finner sted når elevene, mer eller mindre frivillig, distanserer seg fra sin 

barnslighet og strekker seg mot ungdommen. Det er også svært interessant å observere hvor 

raskt denne distansen skaper nostalgi. 

 

Barna er ikke alene om å se med nostalgiske øyne på småbarnsperioden. «Det var moro de 

første årene, lekende, festlig» (MJ 28). Mens noen foreldre opplever det som en «stor lettelse» 

å være ferdig med barneselskapsperioden, opplever andre foreldre det som «trist». «Jeg synes 

det var morsomt å lage bursdag. Det er stusslig nå som de er blitt store» (MJ 18).  

Nostalgien uttrykkes i første rekke av mødrene. Det er heller ikke til å komme fra at 

fødselsdagsselskapene i meget stor grad er mødrenes domene. De har gjerne regien og 

opplever sin rolle som sentral og viktig for gjennomføringen av selskapet. Denne sentrale 

rollen endres i tråd med barnas distansering fra det barnslige. Helst skal foreldrene være 
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usynlige og ikke «ødelegge» selskapet for sønn eller datter. Dette er en radikal rolleendring 

for foreldre, det være seg mødre eller fedre, som har arrangert bursdagene med glede. «Så 

kom dette skiftet, hvor de ville ha det annerledes» (MJ 28). Det er «stusslig» og «trist». Også 

for foreldrene blir fødselsdagsselskapet en indikator på en tid som er forbi, når barna 

orienterer seg mer mot sine jevnaldrende i 10–11 års alderen. Endringene i ritualet 

demonstrerer denne frigjøringsprosessen fra foreldrene. Den barnlige bursdagen blir derfor et 

nostalgisk bilde på den «gode tiden», da barna var små og foreldrene helt sentrale i deres 

verden.  

 

For de aller fleste vil de gode øyeblikkene leve videre i fotoalbumet og på video. Etnologen 

Anna Helene Tobiassen peker på hvordan amatørfotografisk praksis kan forstås som et 

uttrykk for forventet nostalgi (Tobiassen 1992:27-28, se også Davis 1979). Det vil si at 

allerede idet handlingen skjer, er det en bevissthet om at den må fanges og foreviges og slik 

kunne gjenoppleves i fremtiden. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare for fødselsdagsselskaper, 

men bildene fra den årlige bursdagen gjennom oppveksten fremstår som en dokumentasjon av 

en lykkelig barndom. De beste bildene velges ut, de som formidler bursdagen slik den skal 

være. Det handler derfor ikke bare om en forventet nostalgi, men også om et redigert grunnlag 

for en forventet nostalgi.  

 

Familieselskapet på fødselsdagen er en arena som ikke preges betydelig av endring i denne 

aldersperioden. Det er en frisone fra jevnalderpresset, hvor det ikke er nødvendig å «være 

kul». Majoriteten av barna i mine undersøkelser har både familieselskap og bursdagsselskap 

med klassekamerater (kapittel 7). De som slutter med bursdagsselskap i de siste skoleårene, 

fortsetter gjerne med familieselskapet. Her strekkes barndommen litt lenger, fordi elevens 

barnlige rolle i familien ikke utfordres på samme måte som i jevnaldersfæren. 

Familieselskapet beskrives som en kontrast til jevnalderselskapet både av barn og foreldre, 

fordi det fortsatt «er slik som det var før». Familieselskapet oppleves derfor av mange som en 

kompensasjon for den endringen i bursdagsselskapet som kan føles «trist» og «stusslig» for 

foreldre, og krevende «kult» for barna. 
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Fødselsdagsselskapet for barn tar tak i følelsene i oss på mange plan. Nostalgien til det som 

har vært, handler om de gode opplevelsene og de gode minnene, det som gjerne søkes 

gjenskapt eller gjenopplevd. Men ingen har garanti for at bursdagsopplevelsene er udelt 

positive, selv om dette faktisk er ritualets ideale hensikt. Ritualet bærer i seg potensialer for 

både positive og negative opplevelser for aktørene.  

 

Glede og traume 

Happy Birthday! De umiddelbare assosiasjonene til fenomenet bursdag i mitt materiale, viser 

til ritualets solside. Fest er et positivt ladet ord, skriver Bringéus, i innledningen til en artikkel 

som omhandler festen som traume (Bringéus 1979:59). Gjennom denne artikkelen etablerte 

han et nytt kulturhistorisk uttrykk ved å koble begrepet traume til fest. Et traume er en 

enkeltstående opplevelse som har psykiske skadevirkninger, ifølge Bokmålsordboka (1997). 

Traume kan fremstå som et vel sterkt uttrykk for å beskrive festens mørkere aspekter, men 

disse kan etterlate sår i sjelen. «Det aller verste som kan skje, er at ingen kommer» (kapittel 

6). Å bli sittende alene i sitt eget bursdagsselskap, er nesten ikke til å holde ut. «Gutten løp fra 

vindu til vindu. Jeg gråt, det var så grusomt» (MG 8). Slik beskriver moren denne 

opplevelsen. Slik kan ritualet snu verden på hodet, fra det potensielt gledelige til det dypt 

traumatiske for et fødselsdagsbarn.  

 

Det er en felles oppfatning om at fødselsdagsselskapet skal være en gledelig begivenhet. Skår 

i denne ønskede og forventede gleden kan svinge pendelen fra glede til traume, fordi 

kontrasten mellom forventningen og den faktiske opplevelsen kan være betydelig og dermed 

traumatisk. Negative opplevelser i forbindelse med fødselsdagsfeiringen kan sette varige og 

såre spor i aktørenes minne. «Farlig» er et uttrykk som går igjen i materialet i form av en 

negasjon: «Da er det ikke så farlig.» Det er ulike situasjoner i tilknytning til ritualet som 

beskrives slik: «Det er ikke så farlig når bare de beste vennene kommer.» Ritualet kan 

organiseres slik at det potensielt farlige blir mindre farlig. Med andre ord beskrives ritualet 

indirekte som farlig med rom for traumatiske opplevelser. 

 

Aktørenes handlingsvalg i festsituasjonen er knyttet til forståelser av rett og galt i relasjon til 

festens formål (Barth 2002:10). For fødselsdagsselskapet er glede et helt klart formål. Festen 
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er i første rekke til ære og glede for fødselsdagsbarnet. «Bursdag er,» som en mor ganske 

enkelt konstaterer, «for den personen som har bursdag» (MG 35). Dette er kjernen i ritualet 

og foranledningen for ritualet og dermed ritualets primære budskap (Rothenbuhler 1998:54-

55). Men det er like viktig i festsituasjonen at gjestene gleder og morer seg. Det er faktisk slik 

at et vellykket selskap karakteriseres ved at gjestene har hatt det «gøy», mens det «verste» 

som kan skje, er at gjestene «kjeder» seg. Glede og traume sanses gjennom et komplekst 

rituelt samspill mellom hovedpersonen og medspillerne. Hva som oppleves gledelig og hva 

som oppleves traumatisk, finnes det ingen fasit for. Gledene kan være små og store, traumene 

likeså. Det som for noen kan være en bagatell, kan for andre utløse en euforisk glede eller et 

dramatisk traume. Nyansene kan være så små at hverken foreldre eller gjester oppfanger 

fødselsdagsbarnets emosjonelle reaksjoner, fordi hun eller han også må spille en rolle. En helt 

spesiell presang fra en det er gjevt å få anerkjennelse fra, kan utløse intens glede. Men av 

hensyn til de andre gjestene må denne gleden undertrykkes. Omvendt kan demonstrativ 

distanse og likegyldighet være dypt skuffende. Likevel må fødselsdagsbarnet søke å forbli i 

rollen som den glade hovedperson i festens sentrum og gjøre gode miner til slett spill 

(Myerhoff 1977:222-223, se også Goffman 1956, Bourdieu 1996:85). Det er ingen grenser for 

den emosjonelle berg- og dalbane fødselsdagsbarnet kan oppleve. Mellom det tvers igjennom 

vellykkete og det opplagt traumatiske ligger det et vell av variasjoner. Fra selskaper hvor 

«ingen vil gå hjem», til selskaper hvor gjestene «kjeder seg og går», sitter det en hovedperson 

igjen med et spektrum av gode eller dårlige minner.125  

 

Festen skal være fornøyelig. Gjestenes fornøyelse blir hovedpersonens glede og dermed 

foreldrenes glede. Ritualet skaper en ambivalent og motsetningsfylt situasjon, hvor 

hovedpersonens behov balanseres mot gjestenes behov. På den ene siden forstås 

fødselsdagsbarnets opphøyde posisjon i en sekulær forstand som hellig. På den annen side 

innebærer denne posisjonen en sosial forpliktelse overfor de inviterte gjestene. Barnets glede 

er avhengig av selskapets suksess. Uansett gode intensjoner, er det ikke foreldrene gitt å 

                                                 
125  På spørsmål 4.7 i nettundersøkelsen om de hadde det gøy, svarer elevene slik på en skala fra 1–10 hvor 

10 er maksimalt gøy: 48% svarer 10, 42% ligger mellom 6–9, 6% mellom 2–5 og 1% svarer 1. Dette 
samsvarer helt med svarene på skalaspørsmål 2.7 om de var fornøyd med bursdagen sin. Det samsvarer 
også med intervjuene, idet de fleste barn har positive opplevelser av bursdagen, men det er graderinger 
av opplevelsen mellom det helt positive og det helt negative, som altså også kommer til uttrykk i 
skalasvarene. Det er ikke slik at «alle» barn har bursdager som står til 10. 
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garantere et vellykket selskap. Ritualet kan derfor oppleves som foruroligende i sin 

uforutsigbarhet. Barnet skal helst skånes for vonde opplevelser. Derfor kan det å være 

midtpunkt oppleves traumatisk i den rituelle situasjonen, fordi dette faktisk er en sårbar 

posisjon. Flere av elevene gir uttrykk for at de foretrekker andres fødselsdagsselskap fremfor 

egne. Det er mindre kritisk og risikabelt. 

 

Gjestene må følge ritualets spilleregler for at hovedpersonen skal oppleve seg selv som 

nettopp det. I utgangspunktet kan det sies at vanlig dannelse tilsier at rollen som gjest 

innebærer et krav om å følge spillereglene for fødselsdagsselskapet, men så enkelt er det ikke. 

«En gutt i klassen er litt utafor. Han var litt utafor i sin egen bursdag. Det var litt trist» (G 33). 

De barna som er populære og har sterke posisjoner kan dominere og bestemme over hodet på 

den som har bursdag. Dette skjer ikke nødvendigvis direkte, men ved innflytelsesrike 

deltakeres mer eller mindre subtile, negative eller positive holdninger til ritualets innhold. 

«Hvis hun sier nei, blir det nei,» erklærer to jenter om en klassevenninne ( J18-19). På denne 

måten kan ritualet aksentuere en lav sosial posisjon i klassen, snarere enn å heve den. 

Uttrykket «ødelagt» anvendes ofte om fødselsdagsselskaper som ikke fungerer etter 

oppskriften. Det er noe som går i stykker, og det gjør vondt.  

 

Det kritiske i å være hovedperson og midtpunkt for selskapets oppmerksomhet balanseres 

gjennom den fine og gledelige opplevelsen det kan være og faktisk er, for de fleste. «Du får 

en helt annen følelse, det er jo liksom din dag» (G25). Fest er en form for intensivert 

interaksjon (Bringéus 1979:60). Barnet er hovedperson og står i sentrum for begivenheten i 

noen få timer. «Når jeg blåste ut lysa, så begynte alle sammen å juble» (G 27). Han blir 

bejublet og gleder seg over alles oppmerksomhet før han får det første kakestykket. Den 

symbolske tildelingen av det første kakestykket snur normene på hodet og demonstrerer 

dermed et avvik fra den vanlige selskapelige praksis, hvor vertskapet forsyner seg sist. 

Ritualets elementer setter aktørene inn i en annerledes sosial situasjon (Stallybrass og White 

1986:171ff). Det er lov til å være konge eller dronning for en dag vis-à-vis kamerater og 

foreldre. Det er lov til å la seg feire og ha førsterett og førstevalg fremfor de andre. Glede er 

en emosjonell opplevelse med komplekse årsakssammenhenger. Jeg skal ikke gi meg inn på 

en forklaring av glede, men konstatere at et aspekt ved glede i fortellingene handler nettopp 
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om en bekreftelse av individet som en betydningsfull og enestående person. «Nå er det 

endelig bare meg!» (J 1).126 

 

Foreldrenes fortellinger formidler gleden ved å sette sitt eget barn i sentrum. «Det er en 

gylden anledning til å løfte frem sitt eget barn» (MG 23). Hun opplever at som forelder er det 

«lov til å tre ut over janteloven og heve barnet, akkurat da». Det er lov til å glede seg åpenlyst 

over sitt eget barn og gi det rang foran klassekameratene. «Foreldrene er vel litt stolte av 

barnet sitt,» sier en gutt (G 25), som forklaring på hvorfor foreldre har glede av 

bursdagsfeiringen. Til tross for at mange foreldre opplever ritualet som en slitsom 

forpliktelse, har det en dobbel bunn som kan gjøre det til en gledelig forpliktelse. Ritualet gir 

anledning til å kommunisere ulike budskap på en annerledes måte enn i hverdagen (Gebauer 

og Wulf 2001:160), som foreldrenes stolthet og glede over barnet. Samtidig som denne 

stoltheten og gleden kan demonstreres, er fødselsdagsselskapet også en gave til barnet fra 

foreldrene. «Du gir en glede til den som har fødselsdag,» sier en pakistansk mor (MG 35). 

Foreldrenes opplevelse dreier seg ikke bare om å glede seg over barnet, men også om å 

skjenke det en glede og glede seg med barnet gjennom denne rituelle handlingen.  

 

Denne gleden kommer eksplisitt til uttrykk i et av selskapene til den kurdiske gutten (G 39). 

Vi ser på video. Faren forteller selskapet om den dagen sønnen ble født i flyktningeleiren. 

Strømmen gikk, det var dramatikk i luften, men han kom velberget til verden, og alle gledet 

seg. Fødselsdagsselskapet var en anledning hvor alle lyttet til denne historien om 

fødselsdagsbarnet og viktigheten av å feire denne begivenheten. Barna i selskapet har all 

oppmerksomhet rettet mot faren. De lytter andektig til fortellingen som understreker feiringen 

av akkurat denne guttens eksistens. Dette er en spesiell historie, fordi den kobler gleden over 

det nyfødte barnet til fødselsdagsfeiringen. Det blir en opplagt kobling at en slik gledelig 

begivenhet skal feires i glede. Gleden ligger her i det å feire den som har fødselsdag på 

fødselsdagen, mer enn fokuset på antall levde år og effekten av ritualets form, innhold og 

                                                 
126  På fritekstspørsmål 2.4 i nettundersøkelsen om hva de gleder seg mest til er det gavene som scorer 

høyest med 40%, så følger det å være sammen med venner og at alle kommer med 17%, deretter gøy og 
moro 13%, kaker og mat 13% og det å ha bursdag 11%. Det er bare 2 elever som nevner gleden over å 
være midtpunkt. Her er det interessante forskjeller mellom det som kommer frem i intervju- og 
spørreskjemasvarene. I samtalene er det å være midtpunkt både på godt og vondt et tema som stadig 
kommer opp. Samtalen legger til rette for større refleksjon over det å ha bursdag. 
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gjennomføring. Faren evner å formidle selve denne grunnleggende gleden til deltakerne. I de 

fleste tilfeller vil det antakelig være mer traumatisk enn gledelig for hovedpersonen å få sin 

ankomst til verden beskrevet for gjestene av mor eller far. Da kreves det en uvanlig historie. 

 

Til tross for foreldrenes ønske om en gledelig fest, kan de selv skape kritiske situasjoner for 

barnet. Mange foreldre oppfanger ikke det sosiale spillet som kan foregå under overflaten og 

være ubehagelig og leit for hovedpersonen. Et gråtende bursdagsbarn kaller på 

medlidenheten, mens et sint bursdagsbarn kan begå handlinger som resulterer i foreldrenes 

irettesettelse. «Jeg slo til en gutt. Så fikk jeg kjeft av mamma’n min på min egen bursdag!»  

(J 30). Hun slo fordi gutten «ødela» bursdagen hennes. Det er forståelig at moren reagerte på 

dette, men datteren følte seg sviktet av moren. Det blir et dobbelt nederlag, når 

fødselsdagsbarnet sviktes både av kamerater og foreldre. Slike opplevelser setter spor. 

Foreldre kan også gå for langt i ønsket om å more gjestene. «Vi lurte’n så fælt, og det var 

foran alle guttene» (MG 9). «Han var sint på oss etterpå og begynte nesten å gråte i sin egen 

bursdag.» Fødselsdagsbarnet ble plassert i rollen som selskapets klovn. Med bind for øynene 

ble han sendt hit og dit uten å ledes i nærheten av målet, til stor forlystelse for resten av 

selskapet. Rollen som hovedperson og rollen som ufrivillig klovn, lar seg vanskelig 

kombinere. Da undermineres den opphøyde posisjonen som ritualet legger opp til. For at 

festen skal bli en suksess må foreldre, hovedperson og gjester inngå i et interessefellesskap. 

Det rituelle laget må trekke i samme retning for å oppnå et gledelig resultat eller kanskje enda 

viktigere, for å forhindre et traumatisk resultat. 

 

I de foregående analysekapitlene har jeg flere ganger påpekt hvordan elevene og i særdeleshet 

foreldrene, tar kraftige uttrykk i bruk for å beskrive handlinger som strider mot deres 

oppfatninger om hvordan fødselsdagsselskapet skal gjennomføres. Ritualet, både som 

fenomen og praksis, utløser sterke følelser. Viktigheten av suksess kan ledsages av en 

underliggende angst for fiasko, et scenario der festen avstedkommer traume snarere enn 

glede. «A birthday party from hell» er det svært få som ønsker seg. Selv det å være tilskuer til 

en mislykket bursdag vekker emosjonelle reaksjoner. I en samtale fortalte en mor meg om sin 

opplevelse som observatør av et fødselsdagsselskap på McDonald’s, hvor hun til slutt måtte ta 

til tårene. Hun var der som vanlig besøkende med sine tre barn. Hun observerte at det var 
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skittent og rotete både på gulvet og på bordet. «Alt fløt.» Foreldrene til bursdagsbarnet satt 

ved et eget bord og overlot hele selskapet til «fjorten år gamle jentunger», som var engasjert 

av McDonald’s som underholdere. Hun syntes det var «forferdelig», og da en «fyllik ramlet 

inn i selskapet» uten at noen reagerte, ble det for mye for henne. Hun begynte å gråte. Hun 

var sint på foreldrene og syntes synd på bursdagsbarnet. Vi diskuterte hvorfor hun reagerte så 

følelsesladet på denne situasjonen og kom frem til at det nettopp var kravet til vellykkethet 

som var underliggende. Vellykketheten er en forutsetning for den gledelige og gode 

opplevelsen for barnet. Hun, som forelder, kjenner en forpliktelse til å arrangere gode og 

glade selskaper for sine barn og mener at disse foreldrene sviktet barnet sitt. Tanken på at 

hennes egne barn skulle oppleve en slik «forferdelig» fødselsdagsfeiring fremkalte tårene. 

Fødselsdagsselskapet kan ikke være noe annet enn en suksess. Det må være en suksess. Men 

slik er ikke virkeligheten alltid. Erfaringsbasen kan romme både gledelige og traumatiske 

opplevelser som projiseres mot fremtiden og danner grunnlag for den enkeltes forventninger 

til kommende fødselsdagsselskaper. 

 

Erfaring og forventning 

Rituell handling kan utløse emosjonelle reaksjoner for hovedperson og foreldre. Det vil si den 

helt personlige opplevelsen av hvordan ritualet forløp, og hvordan dette farger oppfatninger 

om ritualet. Tilsynelatende representerer dette et snevert personlig utsnitt av ritualets mange 

implikasjoner, men empirien viser at dette er en sentral innfallsvinkel i studiet av 

fødselsdagsselskapet for barn. Jeg vil si at ritualet representerer en emosjonell utfordring for 

aktørene, og da i særdeleshet for det barnet som har fødselsdag og dets foreldre. Leseren vil 

ha observert at jeg har omhandlet emosjonelle konnotasjoner også i de øvrige 

analysekapitlene. Dette er et bevisst valg og understreker nettopp betydningen av det 

emosjonelle ved fødselsdagsselskapet. I dette kapittelet har min intensjon vært å vise hvordan 

ritualet kan romme alt fra det minnerikt gledelige til det kritisk traumatiske for den enkelte 

aktør. Ingen er garantert at selskapet blir en suksess.  

 

Samtidig må de subjektive erfaringene ses i sammenheng med de intersubjektive relasjonene 

som dette ritualet innebærer (Berger og Luckmann 1991:15). Den personlige og den 

kollektive forventning former bildet av bursdagen slik den forventes å skulle være i ulike 
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kontekster. Det er dette bildet opplevelsen måles i forhold til for den enkelte. Erfaring og 

forventning for den enkelte bygger derfor på forståelsen av ritualet, slik det praktiseres 

kollektivt, og på hvordan hver enkelt av ulike årsaker, selv ønsker å relatere seg til denne 

kollektive praksis gjennom handling (Gebauer og Wulf 2001:8 og 160, Barth 2002:19). Det er 

i korthet dette avhandlingen har dreid seg om. Diskusjonen om erfaring og forventning 

relaterer seg derfor ikke bare til dette kapittelet, men til alle analysekapitlene. Ringen sluttes, 

fordi det er aktørenes erfaringer og forventninger som danner utgangspunktet for 

fortellingene, som jeg har basert min analyse på. Dette er begynnelsen, like mye som slutten. 

Ritualer er sosiale handlinger som ikke er avsluttet en gang for alle, idet de hele tiden foregår 

i en her og nå kontekst (Gebauer og Wulf 2001:169). 

 

Det erfarte i selve den rituelle nåtid, det vil si i den konkrete planleggingen og 

gjennomføringen av ritualet, flyttes over i fortid når fødselsdagsselskapet er avsluttet. Da vil 

denne erfaringen, som sammen med tidligere erfaringer utgjør et spektrum av innsikt og 

opplevelser, bidra til å forme forventningen til kommende fødselsdagsselskaper (ibid). Denne 

forventningen favner både individuelle og kollektive erfaringsplan. Aktørenes forståelser av 

ritualet befinner seg mellom fortid og fremtid og dermed i et spenningsfelt mellom erfaring 

og forventning. Markussen og Telste diskuterer forholdet mellom erfaring og forventning i 

relasjon til oppvekst. «Oppvekst er både en dannelsesprosess på individnivå og del av større 

historiske endringsprosesser på samfunnsnivå.» Med henvisning til den tyske historikeren 

Reinhart Koselleck peker de på hvordan fortid og fremtid tangerer hverandre når erfaring 

møter forventning gjennom handling her og nå (Koselleck 1979, Markussen og Telste 

2005:16, se også Ahnström 2005). Denne krysningen mellom det erfarte og det forventede 

kan tydelig leses ut av aktørenes forhold til og handlingsstrategier for fødselsdagsritualet.  

 

Spenningen mellom det erfarte og det forventede understreker den endringsprosess som 

ritualet hele tiden er gjenstand for (Gebauer og Wulf 2001:14, Barth 2002:4 og 17). Som en 

følge av denne uunngåelige prosessen, manifesterer det seg en nostalgi til 

fødselsdagsselskapet slik det var før. Men dette er ikke bare en emosjonell tilbakeskuen. 

Nostalgien bygger på helt konkrete bilder av ritualet slik den enkelte ønsker at det skal være, i 

forhold til kollektive konvensjoner og forståelser av solidaritet og nøkternhet, til helt spesifikt 
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subjektive minner i relasjon til hjemmet og til alder. Oppvekst er en suksesjon av betydelige 

overganger fra ett år til det neste (Markussen og Telste 2005:14, se også Schanche 

Kristoffersen 2005). Fødselsdagsselskapet fremhever disse overgangene, og som en 

konsekvens endringene i barnets relasjoner med foreldrene og med jevnaldermiljøet både i 

positiv og negativ forstand. Ønsket om det uforanderlige innebærer en motstand mot endring. 

Ritualet blir provoserende i sin kontinuerlige endring, samtidig som det nettopp bærer i seg en 

vesentlig grad av kontinuitet (Gebauer og Wulf 2001:169). 

 

Ritualet gjennomføres fordi det har en mening for aktørene. Den umiddelbare meningen 

fremstår retorisk med utelukkende positivt fortegn: «Hurra for deg som fyller ditt år, ja deg 

vil vi gratulere!» Symbolikken som kommuniseres gjennom ritualet skal først og fremst 

understreke det gledelige og festlige ved anledningen. Her ligger festens mest kritiske 

moment. Kontrasten mellom det vellykkete og det mislykkete kan innebære en avgrunn 

mellom den forventede gleden og det erfarte traumet. Derfor gråt moren som var vitne til det 

hun opplevde som et «forferdelig bursdagsselskap». Derfor anvender både barn og foreldre 

sterke uttrykk i sin omtale av ritualet. Det er «grusomt», «tragisk», «forferdelig», 

«uutholdelig» og «trist» når et fødselsdagsselskap av ulike grunner slår feil.127 

Fødselsdagsselskapet er risikofylt fordi det kan ende opp som en erfaring i radikal motsetning 

til det som er dets mening. Den kollektive retorikk understreker den positive forventningen til 

ritualet, mens den individuelle erfarte virkelighet underbygger handlingsstrategier som søker 

å sikre den forventede suksess.  

                                                 
127  Det er interessant å observere at på spørsmål 2.4 Hva gleder du deg mest til i bursdagsselskapet ditt, 

svarer 42% gavene, mens gaver bare i liten grad nevnes i svarene på spørsmålene 2.5 om det verste som 
kan skje, 2.6 noe de ville bli lei seg for og 8.2 om noe som ble dumt. Det kritiske knyttes opp mot det 
sosiale. Dette er helt i tråd med intevjuundersøkelsen. 
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Kapittel 9: Hva er det de sier? 
 

Er det samklang eller dissonans mellom svarene som gis i kommunikasjon med et skjema og i 

kommunikasjon med forskeren? Avhandlingen bygger primært på et kvalitativt materiale i 

form av intervjuer. Som en sekundær klangbunn for fortellingene om bursdag, har jeg 

benyttet svar fra en spørreundersøkelse på internett. I metodekapittelet (kapittel 3) diskuterte 

jeg hvordan spørreskjemaet har både kvalitative og kvantitative egenskaper i relasjon til ulike 

svartyper. Her løfter jeg frem dette svarmaterialet fra fotnotene i de foregående 

analysekapitlene og ser på hvordan svarene i nettundersøkelsen forholder seg til svarene i 

intervjusituasjonen. I hvilken grad er nettsvarene korrigerende eller underbyggende for 

intervjumaterialet? 

 

En umiddelbar samklang 

I analysen av nettsvarene fant jeg stadig en samklang med fortellingene i intervjuene. De 

samme tendensene kom som regel til uttrykk både i prosentfordelingen og i fritekstsvarene. 

Min anvendelse av nettmaterialet har hele tiden hatt som formål å fange opp tendenser som 

samsvarer med eller motsier intervjumaterialet (kapittel 3). Nettsvarene har fungert godt som 

en kontrollfunksjon (Grønmo 1996:98-99, Bryman 2001:447, se også Alver 1984). Jeg 

analyserte nettsvarene etter analysen av intervjumaterialet, og det har vært både en spennende 

og en fascinerende prosess.  

 

Nettsvarene omfatter både 5. klassinger og 7. klassinger. Grunnen til dette var i første rekke 

ønsket om å etablere et materiale som viser tendenser i utviklingen av den rituelle praksis fra 

5. til 7. klasse. Samtidig håpet jeg at svarene fra 5. klassingene også kunne reflektere de 

tidligere skoleårene. Det vil si at nettmaterialet ikke bare speiler perioden fra 5. til 7. klasse, 

men også bærer i seg historien om tidligere skoleårs fødselsdagsfeiringer. Når det er en stor 

grad av sammenfall i tendensene fra 5. til 7. klasse for begge datakategoriene, kan 

nettmaterialet med en viss rimelighet tolkes retroaktivt i relasjon til intervjumaterialet. Det vil 

si at svarene i nettundersøkelsen antakelig peker tilbake på tilsvarende praksiser, som dem 

som er beskrevet i intervjuene for de tidligere skoleårene. Det er i første rekke på bakgrunn av 
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den forståelse og innsikt i ritualet som intervjuene har gitt, at jeg kan se hvordan elevenes svar 

speiler de tidligere skoleårene. Spørsmålene i nettundersøkelsen bygger også på denne 

innsikten og bidrar utvilsomt til en overordnet samklang mellom de to datakategoriene. 

Intervjusvarene kan også utgjøre en klangbunn for nettsvarene, samtidig som disse altså 

underbygger analysen av fortellingene fra intervjuene. 

 

Spor av dissonans 

Samtidig råder det ikke full harmoni mellom de to datakategoriene. Alver har sammenlignet 

svarene på et spørreskjema med det som kommer frem i intervjuer om revmatiske pasienters 

holdninger til bruk av skolemedisin og alternativ medisin. 22 personer svarte først på en 

spørreliste og ble deretter intervjuet. Hun fant større eller mindre avvik i svarene på 

spørrelisten og i samtaler, for alle 22 personer (Alver 1984:70-71). I denne avhandlingen er 

det seks av elevene som både har deltatt i intervju- og spørreundersøkelsen. Dette skyldes at 

spørreundersøkelsen var klar i slutten av skoleåret 2001/2002, da gruppen på seks elever med 

muslimsk bakgrunn ble intervjuet. Klassene de gikk i var med i nettundersøkelsen med 

identifiserbare koder (kapittel 3). De seks elevene som ble intervjuet året før, hadde avsluttet 

barnetrinnet og var derfor ikke tilgjengelige for nettundersøkelsen, men to av dem deltok i 

pilotprosjektet (kapittel 3). Svarene fra dette prosjektet anvendes ikke i avhandlingen, fordi de 

ikke lar seg samordne elektronisk med svarene fra selve nettundersøkelsen. Men det 

forhindrer ikke at jeg har kunnet sammenholde svar på spørreskjemaene med intervjuene for 

de to elevene. Til sammen har derfor åtte av de tolv elevene som ble intervjuet for 

avhandlingen deltatt med bidrag til begge datakategorier. 

 

For fem av de åtte elevene er svarene i det vesentlige overensstemmende og gjenkjennelige 

for begge datakategorier. For to av elevene, derimot, er det til dels vesentlige forskjeller 

mellom hva de svarer i spørreskjemaet, og hvordan de faktisk feiret bursdagen sin. Dette 

gjelder to av de muslimske jentene. Her er det viktig ikke å tape av syne at de også i intervjuet 

med meg ga en annen versjon av fødselsdagsfeiringen, enn de faktisk hadde hatt. Det var først 

i intervjuet med foreldrene at bildet av bursdagen falt helt på plass (kapittel 3). En av jentene 

hadde allerede svart på spørreskjemaet da jeg intervjuet henne. Men disse svarene var ikke 

tilgjengelige for meg på dette tidspunktet. I skjemaet svarer hun ja på at hun har feiret den 
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siste bursdagen med venner. Hun har invitert noen gutter fra klassen, to gutter fra 

parallellklassen, to jenter utenom skolen samt fettere og kusiner. Hun hadde fest hjemme hvor 

de lekte, pratet og danset roligdans. Bursdagen får toppscore på skalaen fra 1–10. Det beste 

med bursdagen var dansen, mens det var dumt at maten ble forsinket. Uten korrektiver er det 

lett å oppfatte dette som en beskrivelse av en faktisk hendelse, selv om det er påfallende at 

hun har invitert så mange gutter.  

 

I intervjuet med meg kommer det frem at hun hverken får lov til å ha eller gå i bursdager med 

gutter. Hun synes det er dumt. I spørreundersøkelsen svarer hun ja på at alle i klassen feirer 

bursdag med klassevenner, men svarer også at noen ikke får lov til det. Det er faktisk dette 

svaret som ligger nærmest hennes egen situasjon. Til meg forteller hun at bursdagen ble feiret 

med venninner. I intervjuet med moren og søsknene viser det seg at fødselsdagen ble markert 

i familien, uten inviterte. Jeg mener det er nærliggende å tolke hennes svar på spørreskjemaet 

som et uttrykk for hvordan hun ønsker eller drømmer om at det kunne være uten de 

begrensningene for deltakelse som ligger i familiens verdiorientering, snarere enn at hun går 

inn for å gi gale svar. Jeg kan heller ikke se at svarene kan forklares med misforståelser av 

spørsmålene, slik Alver finner i sin analyse (ibid). Det er en klar tråd i historien. Hun kan 

kommunisere med spørreskjemaet uten korrektiver fra andre. Ingen i klassen vet hva hun 

svarer. I dette perspektivet er derfor svarene interessante, men som en del av et materiale som 

i første rekke bearbeides og anvendes kvantitativt, vil slike svar bidra til uriktige utslag i 

prosentberegningen (Alver 1984:78). 

 

En sammenligning av de to materialkategoriene har trukket frem gruppen muslimske jenter, 

fordi det her er klare avvik i svarene på to av tre spørreskjemaer. Skal dette forstås som 

representativt for gruppen? I så fall vil det innebære at 2/3 av skjemaene fra de 25 jentene 

med antatt muslimsk bakgrunn (kapittel 3), som har deltatt i spørreundersøkelsen, antakelig 

ikke inneholder faktiske opplysninger. En analyse av tallmaterialet viser likevel tendenser 

som er relativt sammenfallende med intervjuene. Derfor finner jeg det ikke rimelig å trekke 

den slutning at svarene fra de to muslimske jentene er proporsjonalt representative for denne 

gruppen. Dette kan for eksempel belyses med at bare to av fjorten jenter i den antatt 

muslimske 7. klassegruppen, svarer fest på spørsmål om hva slags bursdag de hadde. Det vil 
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si de to jentene som er intervjuet. Til sammenligning svarer åtte av tjuefem gutter i den antatt 

muslimske 7. klasse gruppen at de hadde fest, hvilket er en uventet høy andel. Men det er 

også et spørsmål om hva slags fest det dreier seg om. En av guttene i intervjuundersøkelsen 

skriver helt korrekt i skjemaet at han hadde fest ute med musikk og dans. Den foregikk i 

bomberommet på skolen og bare gutter var invitert. Han behøver ikke dermed være 

representativ for de øvrige syv guttene som har krysset av for fest. Majoriteten i både jente- 

og guttegruppene svarer «vanlig bursdagsselskap». 

 

Sammenligningen av de to datakategoriene åpner for en interessant metodisk analyse. Men 

det faller utenfor mitt prosjekt å gå inn i en omfattende diskusjon om dette. Intervjumaterialet 

danner grunnlag for denne avhandlingen. Samtidig utgjør fotnotene med nettmaterialet en del 

av de bursdagsscenarier jeg presenterer. Den antatt muslimske gruppen utgjør 61 elever. For 

seks av disse har jeg kunnet kontrollere skjemasvar og intervjuer, hvilket utgjør i underkant 

av 10% av denne gruppens svar. Jeg har kunnet konstatere at det gis overdrevne eller 

konstruerte versjoner av fødselsdagsfeiringen i nettsvarene. Jeg har også observert at 

tallmaterialet for denne gruppen gir prosentvis høyere deltakelse i bursdagsritualet, enn det 

intervjumaterialet viser. Denne dissonansen kan være et uttrykk for at elevene i utfyllingen av 

spørreskjemaet tenderer mer mot å legge til enn å trekke fra om hvordan de har feiret 

bursdagen sin. Det vil si at nettmaterialet kan vise til en høyere frekvens av ulike former for 

feiring og deltakelse, enn det som faktisk er tilfelle. Det er en mulighet for at dette særlig vil 

komme til uttrykk i en gruppe, hvor bursdagsfeiring ikke er et selvsagt innslag i oppveksten. 

Samtidig forhindrer ikke dette en tydelig gjenklang i sammenligningen med intervjumaterialet 

for utviklingen fra 5. til 7. klasse og i forholdet mellom gutter og jenter, i den antatt 

muslimske gruppen. 

 

Jeg må likevel ta et forbehold om at dette tallmaterialet ikke er helt presist. Det samme 

forbeholdet må jeg ta for svarene fra alle deltakerne i nettundersøkelsen. For eksempel kan 

skjemaene være mangelfullt utfylt, inneholde tullete og fleipete svar og en god del 

inkonsekvente svar. Inkonsekvensen kommer særlig godt til uttrykk i svarene på spørsmålene 

om hvor de feiret bursdag (1.3 – 4.1 – 4.16 – 5.15, se kapittel 7). Ifølge disse svarene har 69% 

feiret bursdagen sin ved hjelp av ulike kommersielle tilbud, mens bare 16% svarer at de har 
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feiret bursdag utenfor hjemmet og 23% at de har feiret i en kombinasjon av ute og hjemme, til 

sammen 39%. Denne prosenten stemmer godt med det som kommer frem i intervjuene for de 

siste skoleårene. Hva er så avviket på 30% uttrykk for? Det er meget høy svarfrekvens på alle 

disse spørsmålene, så avviket skyldes ikke mange blanke svar. Umiddelbart kan avviket 

tolkes som et uttrykk for elevenes ønskedrømmer, men på spørsmål 1.3 om den kuleste 

bursdagen de kan tenke seg å ha, er det faktisk bare 23% som nevner ulike kommersielle 

tilbud. Dette er et spørsmål som nettopp åpner for drømmer og fantasier, men hvor elevene gir 

ganske nøkterne svar. Hvorfor de slår til med fantasiene på et konkret spørsmål om hvor de 

faktisk var hvis de feiret bursdagen utenfor hjemmet, skal jeg ikke spekulere i. Korrelasjoner 

mellom svarene i nettundersøkelsen avdekker slike inkonsekvenser, samtidig som 

fortellingene fra intervjuene indikerer hvilke resultater som fremstår som realistiske. 

 

Ved å sammenholde ulike svarkategorier for hver enkelt elev, har det vært mulig å få en viss 

innsikt i elevens svarprofil. Ut over de åtte elevene som også har deltatt i 

intervjuundersøkelsen, har jeg gjort en del stikkprøver i svarene, for eksempel for spørsmål 

relatert til invitasjoner. Eleven svarer ja på spørsmålet om bursdagen ble feiret med venner, 

men har hverken invitert klassekamerater, venner fra parallellklassen, andre venner eller 

fettere og kusiner. Hvordan slike inkonsekvenser skal forstås, lar det seg vanskelig gjøre å 

finne ut av uten ytterligere opplysninger. En slik inngående analyse vil også være svært 

arbeidskrevende (Alver 1984:78-79). Ikke desto mindre er materialet interessant og verdifullt, 

som en pendant til og et korrektiv for intervjuene (Grønmo 1996:98-99, Tschudi 1996:110). 

Er det avvik mellom nettmaterialet og intervjumaterialet som leder til en revurdering av det 

som fremkommer i intervjuene? Når det gjelder ritualets betydning for gutter og jenter, ser jeg 

en slik klar dissonans. I analysen av intervjumaterialet fremstår ritualet som mer 

betydningsfullt for jenter enn for gutter. Dette inntrykket forfektes også av foreldre og 

klassestyrere og fremgår i faglitteratur (Nielsen og Rudberg 1994:137ff). I nettundersøkelsen 

viser svarene på flere av spørsmålene at bursdager er like viktige eller viktigere for guttene 

sammenlignet med jentene. 

 

Denne dissonansen kan speile at guttene viser seg mindre interessert i ritualet under 

intervjusituasjonen, enn de faktisk er. Bursdag er en «jenteting» og noe de har vokst fra. Det 
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er ikke «kult» å være entusiastisk for bursdag, derfor får jeg høyst sannsynlig ikke alltid del i 

at det faktisk oppleves som viktig. I en spørreundersøkelse beskytter anonymiteten individet 

og kan derfor åpne for større ærlighet i svarene, særlig hva gjelder mer følelsesmessige 

opplevelser. Det at gutter snakker mindre enn jenter om følelsesmessige aspekter ved ritualet i 

intervjuene, betyr ikke at slike følelser glimrer med sitt fravær. Nettmaterialet fungerer her 

som et korrektiv til intervjuene med guttene. Den manglende gjenklangen i skjemasvarene får 

her en konsekvens for min konkluderende tolkning av primærmaterialet.  

 

De to datakategoriene både motsier og utfyller hverandre. Jeg har valgt å begrense 

anvendelsen av skjemasvarene til en sekundær klangbunn for de kvalitative intervjuene. En av 

grunnene til dette, er at jeg har funnet det problematisk å tolke dette materialet på lik linje 

med intervjumaterialet. Den manglende konteksten i en mer kvantitativt orientert 

spørreundersøkelse legger begrensninger for analysen av forholdet mellom svar, holdninger 

og handlinger (Alver 1984:88). Skjemaet har flere fritekstfelt, som er ment å skape en viss 

kontekst rundt de øvrige svarene. Men for flere av dem er svarprosenten lav. For meg ligger 

verdien i skjemasvarene først og fremst i de tendensene som manifesterer seg, når materialet 

bearbeides kvantitativt. Tallene har sin tydelige tale, men tendensene må leses ut fra de 

begrensninger som er skissert ovenfor. Det er viktig å understreke at materialet ikke anvendes 

statistisk, men kun har hatt en sammenlignende funksjon for primærmaterialet i denne 

avhandlingen. Jeg viser til spørrelistematerialet der dette har hatt direkte innflytelse på 

konklusjonen. 
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Kapittel 10: Aktør og ritual 
En overordnet analytisk innfallsvinkel i denne avhandlingen har vært å se ritualet som en 

utfordring til handling, og denne handlingen som en utfordring for ritualets form og innhold. 

Ved hjelp av et slikt blikk på fødselsdagsselskapet for barn har jeg søkt å gripe hva som 

reflekteres i aktørenes omgang med ritualet på ulike individuelle og kollektive plan i 

skjæringspunktet mellom hjem og skole. Jeg har studert fødselsdagsselskapet gjennom 

aktørenes fortellinger om hvordan de handler. I denne prosessen har særlig arbeider av 

Fredrik Barth, Gerd Baumann, Gunther Gebauer, Christoph Wulf og Kirsten Hastrup gitt meg 

inspirasjon og åpnet mentale dører. De har det til felles at de vektlegger samspillet mellom 

individuelle og kollektive erfaringsplan som bakgrunn for individuell handling (Hastrup 1988, 

Baumann 2000, Gebauer og Wulf 2001, Barth 2002). Slike erfaringsplan kan reflekteres i en 

empirisk studie av handling (Barth 2002:4 og 17). Rituell handling og samhandling bringer 

aktørenes holdninger opp til overflaten. I dette konkluderende kapittelet presenteres 

hovedtrekk i analysen. Hvordan reflekteres aktørenes verdioppfatninger og 

identitetsforståelser i ritualet? Og hva kan sies om kontinuitet og endring i den rituelle 

praksis? 

 

Verdier som reflekteres 

Fenomenet fødselsdagsselskap har verdiladete konnotasjoner for aktørene på en rekke plan. 

Deres handlingsstrategier preges av å være verdirasjonelle (Grimen 2001:185). Men dette 

betyr ikke at aktørene til enhver tid er seg bevisste det grunnlaget de handler ut fra (Waquant 

1993:34). Ifølge Barth styres våre handlinger av oppfatninger om hva som er rett og galt fra 

det helt personlige til det universelle plan (Barth 2002:10). I fødselsdagsselskapet kommer 

dette samspillet mellom det individuelle og det kollektive plan til uttrykk i aktørenes 

forklaringer og begrunnelser for hvorfor de handler som de gjør. Handlingene reflekterer 

idealer og ideologier, men også de negative effektene som slike ideelle og ideologiske 

holdninger kan medføre.  
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Ritualet som verdi 

Fødselsdagsselskapet eksisterer som fenomen og som idé, og forstås som verdifullt i seg selv. 

Retorikken som omgir ritualet er klart positiv. De umiddelbare assosiasjonene understreker 

oppfatningen om en festlig og gledelig begivenhet i oppveksten. Ritualet skaper en gylden 

anledning til å oppheve janteloven i noen timer. Det er en begivenhet hvor det enkelte barn 

settes i sentrum og hylles, og hvor foreldrene slipper løs sin stolthet over barnet. 

Fødselsdagsselskapet skaper ikke bare en annerledessituasjon fordi det er festlig, men også 

fordi det gir rom for en kortvarig dyrking av selvet. Dette er ritualets grunnleggende logikk og 

derfor et vesentlig innslag i dets umiddelbare symbolske betydning som fenomen 

(Rothenbuhler 1998:54-55, Gebauer og Wulf 2001:160).  

 

Fødselsdagsselskapet er derfor noe barn ideelt sett skal glede seg til og glede seg over.  

Ritualet symboliserer den gode barndommen og er med i historien om det enkelte barns 

oppvekst, som ikke minst gjenspeiles i fotoalbum og videoopptak. Foreldre og skole 

understreker begivenhetens betydning som tradisjon. I Norge feirer alle barn bursdag. I en 

norsk kulturell kontekst oppfattes det som verdifullt i seg selv å videreføre denne tradisjonen. 

Ritualet skaper en opplevelse av kulturell kontinuitet (Gebauer og Wulf 2001:151) og danner 

en bro mellom foreldrenes og barnas barndommer både på et familiært og et kollektivt plan.  

 

Omsorg og dannelse 

Ritualet har en verdi i seg selv fordi det har glade konnotasjoner, fremhever det enkelte barn, 

er uløselig knyttet til barndommen og skaper kulturell kontinuitet. Dette danner mer eller 

mindre bevisst, et utgangspunkt for foreldrenes håndtering av ritualet fra barnets første 

fødselsdag. De forvalter en verdi og ser det som en forpliktelse å realisere denne verdien for 

barnet sitt. Dette fremstår som selvsagt. 

 

Selve handlingen, det vil si selve det å gjennomføre fødselsdagsselskapet, representerer derfor 

også en verdi (Grimen 2001:185). Fenomenet bursdag gir handlingen en rasjonell mening og 

symboliserer det gode foreldreskapet. Det er ikke aktuelt å la det være, fordi alle barn i Norge 

feirer fødselsdagen med jevnaldrende. Ritualet er en plikt fordi det er forventet at foreldre 

arrangerer et fødselsdagsselskap for barnet sitt. Pliktaspektet forsterkes ytterligere gjennom 



 269 

ritualets kollektive karakter. Jeg kan fastslå at foreldre med norsk kulturbakgrunn forholder 

seg til ritualet som et rituelt imperativ. De handler ut fra en felles holdning, som bygger på 

deres erfaring fra det å vokse opp i det norske samfunnet (Barth 2001:1). De gjør det som er 

rett. Samme kollektive føring for begivenheten kan også spores blant foreldrene med vestlig 

og vestligorientert kulturbakgrunn. Forpliktelsen ligger innbakt i foreldrenes habitus.  

 

Men denne omsorgsforpliktelsen deles ikke nødvendigvis av alle foreldre. Studien av 

fødselsdagsselskapet i relasjon til skoleklassen er interessant, fordi den også belyser møter 

mellom plikt- og valgorienterte holdninger til ritualet, mellom et innenfra- og et 

utenfraperspektiv på ritualet og mellom ulike verdioppfatninger av ritualet. De muslimske 

foreldrene i denne undersøkelsen bærer ikke med seg en internalisert forståelse av 

fødselsdagsselskapet som obligatorisk i oppveksten. Felles for dem er oppfatningen om rituell 

deltakelse som et klart valg, men hva de faktisk velger å gjøre er preget av stor variasjon. Det 

er ikke likhetstegn mellom det å være muslim og hvordan de velger å forholde seg til ritualet. 

Det er heller ikke noe likhetstegn mellom landbakgrunn og hvordan hver enkelt familie velger 

å handle. Selv med dette meget begrensete utvalget viser analysen hvor forskjellige 

holdningene kan være innenfor grupperinger som lett oppfattes som ensrettede. Resultatet 

understreker det fornuftige i å se etter både det som er forskjellig og det som er felles på 

aktørnivå (Hastrup 1999:302, Barth 2002:1-17). 

 

De som velger å handle i relasjon til ritualet ser dette valget i et verdiperspektiv. Ritualet 

tillegges verdi som kulturell møteplass og åpner for innsikt i norske væremåter og for 

introduksjon av deres egne festtradisjoner. Det representerer overskudd og glede i kontrast til 

livssituasjoner hvor det ikke er mulig å gjennomføre en slik begivenhet. Det fremhever barnet 

og barns status i samfunnet. Ritualet får slik et positivt fortegn. Foreldrene forstår det som 

positivt for barnet å delta i ritualet. Det er i tråd med deres gyldighetskriterier (Barth 

2002:10). Andre ser ritualet som et fremmedelement i det kulturelle repertoar de ønsker å 

formidle videre til sine barn. Selve ritualet som fenomen eller aspekter ved ritualets form og 

innhold strider mot deres gyldighetskriterier og dermed mot deres verdiorienteringer som 

omsorgspersoner.  
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Barn formes og påvirkes gjennom den stadig gjentakende sosiale samhandlingen som 

fødselsdagsselskapet innebærer. Historisk sett var dette ritualets hovedformål. Foreldre 

plasserte barnet inn i en situasjon hvor de skulle lære seg selskapelig etikette (Falkenberg 

1982:185). Det vil si hvordan en person skal forholde seg i sosiale settinger som er annerledes 

enn det hverdagslige liv og den dagligdagse oppførsel. Dette dannelsesaspektet er fortsatt 

fremtredende i fødselsdagsselskapet både i barnas og foreldrenes fortellinger. Ritualet 

beskrives sjelden direkte som et dannelsesprosjekt, men læringsformålet ligger implisitt i 

oppfatningene om hva som forstås som rett og galt å gjøre i gjennomføringen av ritualet. Men 

hva som forstås som rett og galt er på ingen måte ett og det samme for alle. 

 

Ritualets verdi som læringsarena for forståelser av rett og galt beveger seg langs en skala fra 

de helt personlige og familiære verdiorienteringer til overordnete ideologier. Barna skal ideelt 

sett lære seg å beherske den ofte hårfine balansen mellom det karnevaleskt løsslupne og det 

selskapelig displinerte som en bursdag innebærer (Stallybrass og White 1986:175). De skal 

ideelt sett lære seg å inngå i det rituelle lagets interessefellesskap (Baumann 2000) og 

beherske det å befinne seg i den rituelle situasjonen (Dreyfus og Dreyfus 2003). De skal 

videre ideelt sett absorbere de til enhver tid gjeldende normative rammene som ligger til 

grunn for ritualets gjennomføring. Det tilsynelatende festlige og uskyldige ritualet er ved 

nærmere ettersyn omgitt av ulike sett moralske kodekser for aktørenes adferd.  

 

Moralske implikasjoner 

I analysen ble jeg stadig slått av hvordan ritualet omtales som et medium for å demonstrere 

moralske verdier overfor barna. Det gode gammeldagse, ordentlige og hjemmelagete 

fødselsdagsselskapet representerer et gyldig handlesett som understreker oppfatningen om det 

norske samfunnet som nøkternt og likhetsorientert. Selskapet blir en arena hvor disse verdiene 

søkes overført til en ny generasjon. Dette kan synes paradoksalt, fordi selskapet i 

utgangspunktet var et overklassefenomen. På den annen side symboliserer ritualet nettopp 

hvordan det eksklusive er blitt allment. Koblingen mellom ritualet og skoleklassen som rituelt 

lag har ytterligere bidratt til å befeste ritualet som et fellesskapets prosjekt. Ideelt sett feirer 

alle bursdag. 
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Det overordnete moralske verdigrunnlaget kretser omkring en likhetsideologi. Stikkord for 

denne ideologien er en solidarisk inklusjon og en solidarisk nøkternhet. Den nære 

tilknytningen mellom skoleklassen som sosial gruppe og fødselsdagsselskapet kan ligge i 

bunnen for slike holdninger, fordi den norske enhetsskolen fremstår som et likhetsprosjekt 

(Hagemann 1992:328, Lidén 2001:68 og 84, Markussen 2005:202). Ett utslag av en slik 

likhetstankegang er prinsipper for inklusjon ved invitasjoner blant elevene i skoleklassen. 

Alle guttene, alle jentene eller hele klassen forstås som rituelle lag (Baumann 2000:109). 

Mange oppfatter disse lagene som forpliktende enheter. Alle i laget skal inviteres. Prinsippet 

er både underforstått og artikulert av klassestyrere, foreldre og barn. Kollektivet har rang 

foran individet. Men det dreier seg ikke om et bytte like mot like. Dette innebærer at også de 

som ikke feirer fødselsdagen med klassekamerater, eller bare inviterer noen få, vil inkluderes 

av dem som ser det rituelle laget som forpliktende. Motytelsen (Bourdieu 1996:79-81) i form 

av en gjeninvitasjon er da ingen forutsetning for å invitere den enkelte elev. Ritualet kan 

derfor fungere på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer blant elevene i en skoleklasse og 

dermed ideelt sett bidra til et likeverdig fellesskap blant elevene. 

 

Når alle ideelt sett skal delta, innebærer likhetsideologien også at selskapene må legges på et 

nivå som gjør det mulig for alle å gjennomføre det. Fødselsdagsselskapet er derfor ikke en 

anledning hvor velstand skal demonstreres og forskjeller understrekes. En slik tilnærming 

frembinger raskt moralsk indignasjon. Konvensjonen tilsier at ritualet gjennomføres i en 

solidarisk nøkternhet. Selskapet foregår i hjemmet, kaken skal være hjemmebakt, leken skal 

være kostnadsfri og gavekostnaden regulert. Igjen kan ritualet ideelt sett bidra til et utjevnet 

fellesskap blant elevene i en skoleklasse. Da forstås det som verdifullt å ikke ekskludere, å 

ikke flotte seg og ikke å rokke ved kollektivets premisser. Men idealene er en ting og praksis 

noe annet. 

 

Medaljens bakside 

Ritualet kan fremstå som et pliktløp (Gebauer og Wulf 2001:163). Fødselsdagsselskapet er 

omgitt av et sett ideelle regler for handling. Det er en plikt å gjennomføre ritualet. Det er en 

plikt å invitere alle. Det er en plikt å være nøktern. Fødselsdagsselskapet tvinger aktørene inn 

i et bestemt handlingsrepertoar.  
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I utgangspunktet oppfattes det som udelt positivt å være inkluderende. Men alle er ikke 

perlevenner med alle hele tiden (Nielsen og Rudberg 1994:186, Ericsson og Larsen 

2000:186). Mobbing og uvennskap er et faktum i skolehverdagen. Mange kunne gjerne tenke 

seg ikke å slippe alle inn i sin private sfære på fødselsdagen. Det kollektive presset for 

inklusjon kan også gi seg utslag i manglende forståelse for det flerkulturelle spekteret i en 

skoleklasse. Ved stadig å invitere elever som aldri kommer i bursdagen, øves det et kulturelt 

press på dem og deres familier til å gjøre som alle andre. Dette kan forstås som manglende 

respekt for forskjellighet. En aksept av denne forskjelligheten innebærer eksklusjon som 

strider mot den gjeldende kollektive handlemåten overfor det rituelle laget. En slik 

verdikollisjon har ingen rett løsning og representerer et dilemma. 

 

Likhetsideologien innebærer nedtoning av forskjeller og fremheving av det som er likt 

(Gullestad 1989:117-119, se også Lidén 2001, Runfors 2003). Solidariteten til fellesskapet 

har skapt et ideal for fødselsdagsselskapet som en begivenhet hvor distinksjoner helst skal 

kamufleres. Uansett kulturell forankring vil elevene i en skoleklasse vokse opp i hjem med 

ulike sosiale og økonomiske ressurser. I tråd med ritualets ambivalente effekter (Bell 

1992:16) både oppheves og understrekes janteloven i fødselsdagsselskapet. Individet kan 

hylles og fremheves, men samtidig skal ingen fremstille seg selv som bedre enn andre, hvilket 

tydelig kommer til overflaten hva angår dette omgangsritualet. Det som søkes demonstrert 

kan karakteriseres som en skinnlikhet. I et dannelsesperspektiv lærer elevene seg 

eufemismenes kunst. Det vil si at det trekkes et forskjønnende slør over den virkelighet de 

faktisk møter i det som skjer. Det som ventes av sosiale aktører er, ifølge Bourdieu, ikke at de 

skal innordne seg under reglene fullt og helt, men at de forsøker å ordne seg etter reglene 

(Bourdieu 1996:85). Reglene må da forstås som det normsettet som omgir 

handlingssituasjonen. Det vil si hva som forstås som rett eller galt å gjøre (Barth 2002:10). 

Men til tross for kollektive føringer gjenspeiler handlingene i relasjon til fødselsdagsselskapet 

hele tiden samspillet mellom individuelle vurderinger av og kollektive forventninger til 

handling. 
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Identiteter som reflekteres 

Denne studien er individorientert, men den handler både om det individuelle og ulike 

kollektive erfaringsplan og samspillet mellom disse. Hvert enkelt individ forstår seg selv i 

relasjon til andre. Fortellinger om sosial rituell handling, er også en fortelling om den enkeltes 

oppfatning av egne identiteter og tilhørende roller i ulike fellesskap. 

 

Kulturer 

Det er når vi går inn i andres erfaringsrom at vår erkjennelse virkelig settes på spill (Hastrup 

1988:137). Hastrup peker på hvordan vi rammer inn en kultur gjennom forskjeller som finnes 

mellom den og andre kulturer (Hastrup 1988:126). Når jeg har gått inn i det fellesskapet som 

en skoleklasse utgjør og samtalt med klassestyrere, elever og deres foreldre, har jeg entret en 

rekke erfaringsrom. Umiddelbart skaper jeg som forsker en viss orden i disse rommene ved å 

observere forskjeller, men også likheter mellom dem. Disse forskjellene og likhetene kan 

forstås kulturelt. En ledetråd i analysen har nettopp vært å se etter både det som er likt og det 

som er forskjellig (Hastrup 1999:301). 

 

Som et avspark for avhandlingen har jeg valgt å sitere inspektøren som mener at «det er en rar 

kultur rundt» fødselsdagsselskapet for barn. Det er en egen bursdagskultur som skiller seg fra 

kulturer rundt andre sosiale begivenheter. Studien av denne bursdagskulturen viser at det ikke 

dreier seg om en enhetlig kultur med samme innhold og betydning for alle impliserte, slik 

Baumann også understreker (Baumann 2000:109). Hvert enkelt individ forholder seg til og 

handler ut fra flere kulturelle betydningsrammer (Hastrup 1988:129). Skoleklassen, familien, 

landbakgrunn, tro, kjønn, alder og vennskap representerer sentrale rammer for denne 

avhandlingen. Disse ulike kulturelle rammene er ikke adskilte, men griper inn i hverandre. 

 

Fødselsdagsselskapet som kulturelt fenomen berører en rekke kulturelle betydningsrammer 

for aktørene. Når vi snakker om flerkulturelle skoleklasser, gjør vi det som regel i 

betydningen klasser hvor barn har ulik landbakgrunn og altså kommer fra kulturer som i 

større eller mindre grad er forskjellige fra den norske og i større eller mindre grad er 

forskjellige fra hverandre. Jeg har intervjuet seks muslimske familier om deres møte med 

fødselsdagsselskapet i Norge, fordi empirien viste til en oppfatning om at det her var et 
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spenningsfelt i forhold til den norske bursdagskulturen, som inspektøren refererer til. Det vil 

si at forskjellene i praksis ble fremstilt som betydelige og større enn for andre grupperinger, 

men altså ikke ut fra landbakgrunn, men ut fra tro. Familiene har da også bakgrunn i fire ulike 

land. Mitt prosjekt har hele tiden vært å lese alle fortellinger ut fra sammensatte 

betydningsrammer, hvorav to har vært tro og landbakgrunn for disse familiene.  

 

Jeg har identifisert tre fellesnevnere i relasjon til muslimsk forankring som reflekteres i den 

rituelle praksis. Den ene er at det å delta i ritualet er et valg og ikke en plikt. Den andre er at 

maten som serveres til muslimske barn må være halal og dermed innebærer en endring i 

praksis. Den tredje er at kjønnsmodne jenter ikke får delta på fødselsdager hvor det er gutter 

til stede, hvilket innebærer at de vil være fraværende når slike selskaper går av stabelen. Med 

all mulig respekt for kompleksiteten i den islamske tro, fremstår disse tre fellesnevnerne som 

uttrykk for en islamsk betydningsramme og dermed for en islamsk kultur. Det som er felles 

for dem understreker forskjellighet fra de øvrige aktørene, når ritualet skal settes ut i 

handling. Derfor oppfattes dette som et kulturelt spenningsfelt. 

 

Ut over dette har de seks familiene helt ulike tilnærminger til ritualet. Samme landbakgrunn 

gir seg ikke utslag i like handlinger i denne konteksten, selv om det utvilsomt kan gjøre det i 

andre sammenhenger. Kultur er ikke uttrykk for noe enhetlig og monolittisk. Mitt poeng er at 

den enkeltes kulturelle identiteter er mangfoldige og ikke bare relaterer seg til visse spesifikke 

kategorier, som for eksempel tro og landbakgrunn. Aktørene går ut og inn av ulike identiteter 

hva enten familiene har sin landbakgrunn i Norge, Danmark, Polen eller Pakistan osv. Alle 

har de for eksempel det til felles at de bor i Norge. Deres kulturelle identiteter sammenfaller 

eller skiller seg fra hverandre i ulike kontekster. Fødselsdagsselskapet åpner for kulturmøter 

på mange ulike plan. I den rituelle samhandling reflekteres ulike kulturelle identiteter 

gjennom aktørenes handlinger. Strategien i disse handlingene kan knyttes opp mot 

betydningene av aktørenes roller i det sammensatte sosiale spillet som fødselsdagsselskapet 

innebærer. 
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Roller 

Aktørene trer inn i ulike roller som hovedperson, gjest og arrangør. I disse rollene har de igjen 

rolleidentiteter ut fra kjønn, alder, status og generasjon som ytterligere justeres i forhold til 

hver enkelts identitetsrepertoar. Dette åpner for en grenseløs variasjon, samtidig som det er 

mange fellestrekk.  

 

I all enkelhet «er bursdagen for den som har bursdag», hvilket skulle tilsi en udiskutabel rolle 

som hovedperson for selskapet. Hovedpersonen innehar en opphøyet posisjon som samtidig 

kan være sårbar og kritisk, fordi deltakerne i det rituelle laget har det i sin makt (Bourdieu 

1996:88-90) å demonstrere hvor hovedpersonen befinner seg på den sosiale rangstigen i 

skoleklassen. Ritualet kan derfor anvendes som et medium for å aksentuere den enkeltes 

posisjon på popularitetsbarometeret. Bourdieu peker på hvordan symbolsk kapital kan 

anvendes både negativt og positivt (ibid). I forholdet mellom hovedperson og den enkelte 

gjest, og mellom hovedperson og det rituelle lag sendes det en rekke signaler. Rituell 

handling er kommunikativ og inneholder ulike budskap (Rothenbuhler 1998:54-55). Hvem 

som kommer, omtanken og størrelsen på gaven, respekten for hovedpersonen og 

medvirkningen til selskapets suksess rommer budskap til fødselsdagsbarnet, som igjen bidrar 

til hans eller hennes selvforståelse og identitet vis-à-vis en eller flere deltakere. 

 

I intervjumaterialet er det jentene som understreker det potensielt kritiske ved ritualets 

kommunikative aspekt, mens guttene nedtoner det. Fødselsdagsselskapet er tilsynelatende 

ikke så viktig for dem. De har tydeligere og mer stabile relasjoner seg imellom enn jentene 

(Nielsen og Rudberg 1994:139). Derfor fremstår det som plausibelt at jentene er mer opptatt 

av medelevers og da særlig andre jenters respons på selskapet, enn guttene. Men i 

nettundersøkelsen viser det seg at guttene skårer like høyt eller høyere på spørsmål om 

bursdagens sosiale betydning for dem. Jeg kan også konstatere at både i intervju- og 

nettmaterialet er det bare gutter som har opplevd at ingen kom i bursdagen deres; en dypt 

traumatisk opplevelse. Det er flere gutter enn jenter som slutter med jevnalderselskap i de 

senere skoleårene på barnetrinnet. Dette forklares som regel med at de ikke bryr seg om det. 

For noen kan det like gjerne henge sammen med at de ikke bryr seg om å sette sin sosiale 
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posisjon på prøve. Med bakgrunn i det som kommer frem i nettundersøkelsen kan jeg ikke 

konkludere med at fødselsdagsselskapet har større sosial betydning for jenter enn for gutter.  

 

Fødselsdagsselskapet fremstår som mer kritisk for hovedpersonen i de senere enn i de 

tidligere skoleårene. Det mer klart definerte barneselskapet hvor foreldrene har ansvaret og 

stor innflytelse på invitasjoner og selskapets form og innhold, viker etter hvert for andre og 

mindre klare retningslinjer for ritualet. Kompetansen på barneselskapet kan ikke umiddelbart 

overføres til de mer ungdomsrettete samværsformene. Kodene må læres på nytt. Fra 10–11 

års alder demonstrerer ritualet skillet mellom en barnligorientert og en ungdomsorientert 

betydningsramme og dermed også et identitetsskille. Når fødselsdagen skal arrangeres er det 

svært viktig å ikke fremstå med en barnslig identitet. Samtidig er det ikke soleklart for alle 

hva som er barnslig og hva som ikke er det. Dette skaper usikkerhet. Mange velger derfor 

vennskapet som utgangspunkt for invitasjoner. Da kan de forholde seg til dem de kjenner og 

er trygge på og unngå den utfordringen som ligger i for eksempel å invitere til fest med hele 

klassen. De som gjør dette har som regel en solid posisjon i klassen. 

 

Sosial status aksentueres gjennom fødselsdagsselskapet ikke bare for hovedpersonene, men 

også for de potensielle gjestene. Signalene som ligger i eksklusjon og inklusjon speiler nærhet 

og avstand i relasjonene mellom elevene. Ritualet kan både forsterke og rive over sosiale 

bånd. Hovedpersonens symbolske makt (Bourdieu 1996:88-90) står i forhold til hvilken 

posisjon eleven har i klassen. Igjen er dette en problematikk som er langt mer tilstedeværende 

i de senere enn i de tidligere skoleårene. De elevene som har en diffus mellomstilling i 

forhold til ulike vennskapsklikker risikerer til stadighet å bli valgt bort. De har ingen klar 

gruppeidentitet og dermed ingen klar tilhørighet i de rituelle lagene som baseres på vennskap. 

 

En rolleforskyvning som tydelig kan leses ut av ritualet er forholdet mellom barn og foreldre 

med barnas stigende alder. Frem til 10–11 års alder er foreldrene sentrale og viktige aktører. 

De har ansvaret for selskapets suksess og er hele tiden tilstedeværende under feiringen. De 

setter agendaen ut fra sin rituelle kompetanse og erfaring. Men rollen som arrangør kan endre 

seg til dels radikalt når barna kommer i 10–11 års alderen. Ifølge Blos’ beskrivelse av den 

aldersperioden barna går inn i, blir de vanskeligere å få kontakt med, belære og kontrollere 
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(Blos 1962:75, Nielsen og Rudberg 1994:165). Barna ønsker med andre ord å gjøre som de 

vil, og ikke som de må. De vender seg bort fra foreldrene og orienterer seg mot 

jevnaldermiljøet. De er identitetsmessig på vei fra barndommen mot ungdommen. Dette 

reflekteres tydelig i denne studien. Aktørenes ulike roller og endringene i disse rollene skaper 

ulike forhandlingssituasjoner mellom aktørene i praksis. Fortid og fremtid tangerer hverandre 

når erfaring møter forventning i handlingen her og nå (Markussen og Telste 2005:16, se også 

Koselleck 1979, Ahnström 2005).  

 

Forhandlinger 

Erfaring fra og forventning til ritualet for den enkelte aktør bygger på forståelsen av ritualet, 

slik det praktiseres kollektivt, og på hvordan hver enkelt av ulike årsaker selv ønsker å 

relatere seg til denne kollektive praksis gjennom handling (Gebauer og Wulf 2001:8 og 160, 

Barth 2002:19). Forhandlingene mellom aktørene tar utgangspunkt i deres betydningsrammer 

i vid forstand. Identiteter, verdiorienteringer og rent praktiske muligheter og begrensninger 

påvirker forhandlingsresultatet, det vil si hvordan fødselsdagsselskapet til enhver tid 

gjennomføres. Forhandlingsresultatet er avhengig av hvilken innflytelse de ulike aktørene har 

på ritualets gjennomføring. 

 

Foreldrenes forestillinger om praksis legger premissene for selskapet. De første skoleårene er 

preget av forhandlinger på et relativt uproblematisk nivå. Barnas ønsker ivaretas i den grad 

det er mulig og tilrådelig. De deltar mer eller mindre i planleggingen av sin egen bursdag. 

Konfliktene dreier seg om praksiser som fremstår som svært betydningsfulle for barna, hvor 

godteposen er en gjenganger. For mange foreldre symboliserer godteposen hvordan de 

strekker seg for å komme barnas ønsker i møte. De strekker seg for å sikre selskapets suksess. 

Det dreier seg om å etablere et proporsjonalt forhold mellom ritualet og fødselsdagsbarnets og 

gjestenes forventning til det. Hver enkelt familie har sin forståelse av bursdagskonvensjonen, 

som kan være mer eller mindre sammenfallende med andre familiers oppfatning om 

konvensjonen. Barna befinner seg midt mellom hjemmet og den rituelt relevante verden 

utenfor hjemmet. Disse kan sies å representere hver sin vektskål, som befinner seg mer eller 

mindre i balanse. 
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Noen av de muslimske barna opplever en ubalanse i dette forholdet. De befinner seg i en 

skolehverdag hvor ritualet fremstår som viktig og allment, hvilket også understrekes gjennom 

skolens håndtering av det. Men foreldrene deres ser det ikke slik. Forhandlingene dreier seg 

ikke da bare om å gjøre det de andre i klassen gjør, men om hvorvidt ritualet skal 

gjennomføres eller ikke. Det er de tungtveiende og mer universelle verdiorienteringene som 

kulturell og religiøs forankring som griper inn i forhandlingene. Foreldrenes autoritet handler 

også om hvordan de forholder seg til deltakelse i andre barns selskaper. Mens det eksisterer 

en generell oppfatning om møteplikt i fødselsdagsselskaper, forhandler flere av de muslimske 

barna om å få lov til å gå. Det er ikke selvsagt å få lov til det. Dette gjelder i første rekke for 

jentene, og da særlig når de blir eldre. Mens foreldre generelt har mindre kontroll med 

selskapene barna er invitert til og går i, skjerper de muslimske foreldrene kontrollen i de 

senere skoleårene. 

 

De jevnaldrende, det vil i første rekke si skolekamerater og venner, får stadig større 

innflytelse i forhandlingene om selve ritualets gjennomføring. Ritualet antar mer 

differensierte former. Forhandlingene fra 10–11 års alderen dreier seg i større eller mindre 

grad om avvik fra konvensjonen og gir grunnlag for større eller mindre grader av konflikt, 

men fremkaller faktisk også en stor grad av nostalgi, både for foreldre og barn. Endringen i 

ritualet demonstrerer en endring i foreldrenes betydningsposisjon overfor barna og 

aksentuerer barnas identitetsforvandling på veien fra barndom til ungdom. Samtidig som de 

streber etter å bli eldre, forlater de det kjente barndomslandet for det mer ukjente 

ungdomslandet. Den barnlige, egentlige og ordentlige bursdagen symboliserer en tid som 

ugjenkallelig er forbi. Dette gjelder også for de muslimske barna som feirer fødselsdagen sin 

med klassekamerater, men de beholder i større grad de konvensjonelle elementene som kaken 

med lys og bursdagssangen. 

 

Kontinuitet og endring 

Nostalgien som kommer til uttrykk forteller også om en motstand mot endring. 

Forhandlingene mellom barn og foreldre om ritualets form og innhold innebærer også en 

frigjøringsprosess for barna. Grenser flyttes og foreldrene gir slipp på sin sentrale posisjon, 

ikke så rent få er også glade for å slippe den. Men oppfatninger om endring går ut over det 
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familiært nære til allmenne forståelser av fødselsdagsselskapet som fenomen. Foreldrene ser 

endringer i relasjon til sin egen barndom. Det er ikke slik det en gang var. Er det slik?  

En vanlig reaksjon på mitt avhandlingstema er at dette kan det da ikke være noe å skrive om: 

«Nå for tiden feirer alle barn bursdag på McDonald’s. Det er slutt med tradisjonelle 

hjemmebursdager.» Det er en oppfatning om verdier som står på spill, noe er mistet på veien. 

Mange av foreldrene er også av den formening at «andre» ikke tar tradisjonen på alvor, men 

selv holder de skansen og følger opp med det gode gammeldagse og ordentlige 

fødselsdagsselskapet.  

 

Seige strukturer 

Jeg har kunnet konstatere at det eksisterer en bursdagskonvensjon, og at den står sterkt. Visse 

rituelle elementer som gaven, kaken med lys, bursdagssang og ulike former for lek har solid 

forankring i aktørenes oppfatning om hva som konstituerer et fødselsdagsselskap. Et 

overveiende flertall av elevene har feiret bursdagene hjemme. Ritualets essensielle form og 

innhold skiller seg ikke radikalt fra selskapene foreldrene hadde som barn.  

 

Gjenkjennelighet er helt vesentlig i persepsjonen av selskapet. Det skal se ut, lukte og smake 

som et bursdagsselskap. Denne erfaringsbaserte kunnskapen har karakter av å være 

internalisert (Bourdieu 1990:6) fra barnets første leveår i en vestlig kulturell kontekst. Det er 

med andre ord en klar oppfatning om hva et bursdagsselskap for barn er. For mange er 

begrepet bursdag selvforklarende. Hva bursdag er, synes så opplagt at å spørre om det virket 

meningsløst for mange av informantene, både barn som voksne. Ritualet er en del av 

tilværelsen, uten at det stilles spørsmål ved hvorfor det er slik og hvorfor det gjennomføres på 

akkurat denne måten. Samtidig er ritualet omgitt av verdiladete ideologier for solidaritet og 

nøkternhet, som aktørene handler ut fra i en underforstått samstemmighet.  

 

Ritualet i bevegelse 

Jeg har allerede pekt på hvordan ritualet endrer seg i løpet av skoleårene. Ritualet kan ikke 

opprettholdes i sin barnslige form, fordi elevene vokser fra det, men det praktiseres fortsatt i 

en moderert eller liberalisert form av de fleste. Det vil si at samtidig som ritualet beskrives 

som en konvensjon, er det rom for en stor grad av fleksibilitet i praksis. Denne studien viser 



 280 

med all mulig tydelighet nødvendigheten av at ritualet ikke bare er gjenkjennelig, men også 

tilpasningsdyktig (Frykmann 1979:62). Et statisk og fastlåst ritual fungerer dårlig i vekslende 

situasjonelle kontekster.  

 

Fødselsdagsselskapet er derfor et ritual med variasjoner. Barn og foreldre omtaler egne 

selskaper både som vanlige og unike. De er både like og forskjellige fra hva andre gjør. Og de 

har rett. I et synkront perspektiv er tilsynelatende like rituelle handlinger faktisk svært 

nyanserte (Gebauer og Wulf 2001:7). Alle tramper ikke i takt, og de kan heller ikke trampe i 

takt, samtidig som de altså til en viss grad gjør det. Det er i møtet mellom det individuelt 

familiære og den normerte konvensjonen at ritualet understreker både det personlige og det 

overordnet ideologiske i handlingsvalgene.  

 

Det er de muslimske barnas deltakelse i ritualet som tydeligst viser nødvendigheten av 

tilpasninger i den rituelle praksis. Menyen består nå av mat som er tillatt for muslimer, hvis 

muslimske barn deltar i bursdagen. Før var dette et problem, men ikke nå lenger. Jeg tillater 

meg å trekke den slutning at de mange fødselsdagsselskapene i skoleklassene har bidratt til 

innsikt i hverandres kulturer. Når det gjelder maten som serveres har dette ledet til en felles 

tillempning av menyen og åpnet for muslimske barns deltakelse. Men studien viser også at 

trekk ved ritualet som stenger for deltakelse, bringer grunnleggende kulturelle og ideologiske 

forskjeller til overflaten, som oppfatninger om kjønn. 

 

To generasjoner 

Fødselsdagsselskapets stadige gjentakelse leder til en stadig sammenligning både i et synkront 

og et diakront perspektiv. Foreldre ser barnas selskaper i lys av sine egne 

bursdagsopplevelser. Nye generasjoner av barn trer inn i den rituelle praksis. Ritualet 

opprettholdes, samtidig som det må være i bevegelse og praktiseres i tiden – her og nå. På den 

måten videreføres det som oppfattes både som en familiær og en overordnet tradisjon. Det er 

på det mer overordnete plan at foreldrene forklarer fødselsdagsselskapet som endret i forhold 

til da de var små. Det var ordentligere da, og gleden var større. Selskapet aksentuerer 

avstanden mellom det å være barn og det å være voksen. Minnene fra barndommen omformes 
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fra et voksent ståsted (Gullestad 1996:19). Foreldrene kan ikke helt og holdent tre inn i barnas 

verden og forstå deres opplevelse av glede eller for den saks skyld traume. 

 

For foreldre som ikke har fødselsdagsselskapet med seg i sitt erfaringsrepertoar, er ikke denne 

dimensjonen ved ritualet til stede i deres forståelse av begivenheten. Det er noe de gjør eller 

ikke gjør for barna sine. Det er noe de kan sette seg inn i eller la det være. De tar stilling til 

ritualet i et utenfraperspektiv og bærer ikke i seg de mange følelsesmessige konnotasjonene, 

som ritualet skaper i minnet. De skal ikke prestere det samme som eller gjøre det bedre enn 

sine foreldre. De har ikke de samme sementerte holdningene til selskapet som foreldre med 

norsk og vestlig forankring har, men det er flere som observerer den nøkterne norske 

bursdagen og tar avstand fra tegn på overdrivelse. 

 

Dette er også gjennomgående tilfelle for de øvrige foreldrene. Et stadig tilbakevendende 

argument ligger i dreiningen mot dyre og flotte selskaper i forhold til da de var små. Det er et 

faktum at levestandarden har økt jevnt etter 2. verdenskrig. Det serveres ikke lenger loff med 

banan og saft. Men mitt materiale viser at det faktisk fortsatt er slik at de aller fleste barn 

relativt sett har nøkterne hjemmebursdager. Likevel er det en oppfatning om at gode og 

nøkterne verdier står på spill. Det er ikke umulig at det dreier seg mer om nostalgiske 

tilbakeblikk enn faktiske observasjoner. På den annen side viser en sammenligning av mine to 

undersøkelser fra 1995/1996 og 2001/2002 at det i den siste undersøkelsen er tendenser mot 

større differensiering av selskapene og større rom for å demonstrere velstand gjennom 

ritualet.128 Det vil si at det er tegn til at den solidariske og nøkterne linjen ikke står like 

ideologisk sterkt som før sett i et femårsperspektiv. Denne utviklingen finner gjenklang i 

Knudsens analyse av hvordan nordmenns holdninger til sosial og økonomisk ulikhet har 

utviklet seg i de senere år (Knudsen 2004:26). 

 

                                                 
128  Det er ikke bare i Norge at dyre og flotte selskaper oppfattes som et problem. I januar 2007 ble 

«Birthdays Without Pressure» lansert i St. Paul, Minnesota av en gruppe foreldre i samarbeid med dr. 
Bill Doherty ved University of Minnesota. Nettstedet www.birthdayswithoutpressure.org  tilbyr 
informasjon og hjelp til foreldre i planleggingen av barnets fødselsdagsselskap. Utgangspunktet for 
tiltaket var de stadig større «gift bags» til gjestene. Gruppen ønsker å bevisstgjøre foreldre i forhold til 
det sosiale presset som omgir selskapene.  
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Kommersialisering  

Kommersialiseringen oppfattes som den største trusselen mot den gode gammeldagse og 

ordentlige bursdagen. Trusselbildet deles ikke av de muslimske foreldrene. Dette er ikke en 

tradisjon de føler seg forpliktet til å ivareta. Bursdagen kan like gjerne feires på McDonald’s. 

Men McDonald’s er på ingen måte lenger alene som kommersiell bursdagsaktør. Bare i 

perioden mellom mine to undersøkelser er det kommet flere kommersielle tilbud på markedet 

for fødselsdagsfeiring både i og utenfor hjemmet i alt fra moderate til svært høye prisklasser. 

Igjen vil jeg understreke at det er den moderate hjemmebursdagen som er dominerende for 

begge undersøkelsene, men tendensen peker i retning av en større åpenhet for bruk av 

kommersielle tilbud, en utvikling som har kommet mye lenger i for eksempel England og 

USA (Pleck 2000:158-159). 

 

Den rituelle status 

Kontinuitet innebærer ikke nødvendigvis konformitet. Jeg vil si at det er en kontinuitet 

nettopp idet at ritualet på samme tid rommer både det konforme og det varierte. Den rituelle 

praksis karakteriseres av stor flekisibilitet samtidig som den er forankret i 

bursdagskonvensjonen. Ritualet fortsetter å være både konvensjonelt, variert og foranderlig. 

Ritualet er fascinerende i sin gjentakelse og i sin fornyelse.  

 

«Plus que ça change, plus c’est la même chose»  
Fransk ordtak 

 

♦ 

Skolen i endring 

Skoleklasser på barnetrinnet i Oslo har dannet den sosiale rammen for denne avhandlingen. 

Det er to trekk ved skolesituasjonen som jeg mener vil påvirke den rituelle praksis. Det ene er 

et nytt undervisningssystem, og det andre en stadig økende flerkulturalitet i skolehverdagen.  

 

Etter at mitt feltarbeid var avsluttet ble det innført en ny organisering av undervisningen i 

skolen, som innebærer en mer fleksibel inndeling av elevene i varierende grupper.129 Dette 

                                                 
129  Se kapittel 1 note 2. 
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innebærer at elevene ikke lenger har den samme klare tilhørigheten til en bestemt klasse som 

tidligere. Fødselsdagsselskapet viser hvor sterk denne tilhørigheten er for elevene. I en 

artikkel i Utdanning Nr. 22 (2004:12-17) kritiseres den nye ordningen. Den danske rapporten 

Den vordende demokrat – en undersøkelse av skoleklassen som demokratisk lærested 

(Jacobsen, Jensen, Madsen, Sylvestersen og Vincent 2004) konkluderer med at skolebarn 

utvikler seg positivt når de tilhører en bestemt klasse. Professor Bo Jacobsen ved Københavns 

universitet står bak rapporten. Han mener at vi er i ferd med å innføre en struktur hvor 

individene konstant kan skifte hverandre ut og hvor langvarige sosiale forpliktelser avskaffes 

(ibid).130 

 

Det vil være interessant å observere om fødselsdagsselskapene vil speile den samme 

utskiftingen av inviterte som en følge av mindre klare sosiale forpliktelser i et mer diffust 

elevfellesskap. Dette kan komme til å innebære at de inkluderende prinsippene for 

invitasjoner, som avtegner seg tydelig i de første 4–5 skoleårene, ikke lenger lar seg 

praktisere. Selv om jeg har påpekt at slike inkluderende prinsipper også kan ha problematiske 

konsekvenser, vil jeg likevel konkludere med at de bidrar til å skape en sosial tilhørighet og 

en forståelse av fellesskapet for elevene.  

 

Flerkulturalitet i klasserommet påvirker i seg selv den rituelle praksis. Det blir stadig flere 

barn med minoritetsbakgrunn, og bosetningsmønsteret i Oslo leder til stor variasjon i 

elevsammensetningen fra skole til skole (Blom 2001). Avhengig av hvorvidt 

minoritetsspråklige barn er i flertall eller mindretall vil dette antakelig gjenspeiles i mer 

differensierte praksiser for fødselsdagsfeiringen enn i dag. Min hypotese er at dette vil 

forsterkes ytterligere med en mindre klar sosial ramme rundt elevene. Flere vil falle utenfor. 

Det inkluderende prinsippet for invitasjoner har faktisk lagt til rette for samhandling over 

                                                 
130  I artikkelen «God, bedre, best» av Tonje Egedius i Aftenpostens A-Magasin Nr. 6, 09.02.07, om det nye 

undervisningssystemet i skolen, pekes det nettopp på hvordan lagfølelsen i skolen bygges ned. Det vises 
til forskningsprosjektet Forskning om tilpasset opplæring (Bachmann og Haug 2006) ledet av Peder 
Haug, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Volda, om hvordan elevene organiseres i 
skolehverdagen. Han mener at systemet leder til en ekstrem individualisering og at det viktige 
fellesskapet som løfter alle, er i ferd med å bli borte. Ifølge høgskolelektor Brit Nordbrønd må 
solidariteten vike for de nye, individuelle og konkurransepregete løpene for elevene. 
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kulturgrenser, selv om denne kulturelle dialogen heller ikke er uproblematisk og uten 

dilemmaer. 
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APPENDIKS I A: Informantliste hovedfag 
 

INFORMANTLISTE 

INTERVJUER FOR HOVEDFAGSOPPGAVEN 

J = jente  
G = gutt  
M = mor  
F = far 

 
Skoleåret 1995/1996 
 
Skole 1 Bydelsgruppe 5 Oslo indre vest: 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre Grupper 
J 1 - J 7  MFJ 1  G 8 - G 15* MG 8   J I  = J 3-5   

   MJ 2    MG 9   J II = J 1-2, 6-7 
   MJ 3       G III = G 9-12 
   MJ 4 
Klassestyrer 1 
Rektor 
 
Skole 2 Bydelsgruppe 5 Oslo indre vest (på grensen til indre øst): 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre Grupper 
J 16 - J 22 MFJ 16** G 23 - G 27 MG 23  J IV = J 16-17  

   MFJ 17    MG 24  J V = J 18-19 
   MJ 18      G VI = G 26-27 
Klassestyrer 2 
 
 
Intervjuene omfattet elevene i to skoleklasser. De ble intervjuet enkeltvis og/eller i grupper. I tillegg 
ble klassestyrerne og et utvalg foreldre intervjuet samt rektor ved Skole 1. 
 
Elevene har fortløpende nummer fra 1 til 27. For nærmere opplysninger om datainnsamlingen se 
kapittel 3. 
 
* G 15 trakk seg fra intervjuet 
** J 16 og J 17 er tvillinger 
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APPENDIKS I B: Informantliste avhandling 
 

J = jente G = gutt M = mor F = far 
 
A. Skoleåret 2000/2001  
Skole 3 Samme skole som Skole 1 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre 
J 28  MJ 28  G 29  MFG 29 

Klassestyrer 3 
 
Skole 4  Bydelsgruppe 1 Oslo indre øst 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre 
J 30  MJ 30  G 31  MFG 31 

Klassestyrer 4 
 
Skole 5  Samme skole som Skole 2 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre 
J 32  MFJ 32  G 33  MG 33 

Klassestyrer 5 
 
B. Skoleåret 2001/2002 
Skole 6  Bydelsgruppe 1 Oslo indre øst 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre 
J 34  MFJ 34  G 35  MFG 35 

Klassestyrer 6 
 
Skole 7  Bydelsgruppe 2 Nye drabantbyer 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre 
J 36  MJ 36  G 37  MFG 37 

Klassestyrer 7 
 
Skole 8  Bydelsgruppe 2 Nye drabantbyer 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre 
J 38  MJ 38  G 39  FG 39 

Klassestyrer 8 
 
C. I tillegg 
Skole 9  Barn i spesialklasse 

Jenter  Foreldre Gutter  Foreldre 
    MFJ 40 
Inspektør 
 
Intervjuene omfatter en gutt og en jente i seks ulike skoleklasser, deres klassestyrere og en eller begge 
foreldre. I tillegg intervjuet jeg mor og far til en jente i en klasse for barn med spesielle behov samt en 
tidligere inspektør ved denne skolen. Elevene har fortløpende nummer fra 28 til 39, i tillegg kommer 
mor og far til J 40 (se ovenfor). 
 
Til sammen omfatter intervjuundersøkelsene for hovedfag og doktoravhandlingen 66 intervjuer med 
til sammen 88 informanter. For nærmere opplysninger om datainnsamlingen se kapittel 3. 
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APPENDIKS I C: Oversikt informanter 
 
1) Oversikt over informantgrunnlaget 
 
Skoleåret 1995/1996  

Intervjuer: 
26 elever i to 6. klasser (12–13 år, tilsvarer 7. klasse før Reform 97) 
Alle med norsk landbakgrunn 
12 (en eller begge) foreldre 
2 klassestyrere 
1 rektor 
 
Vår 2001 

Intervjuer: 
6 elever i 7. klasse (12–13 år): 
3 gutter med landbakgrunn: Norge, Norge/England, Hong Kong 
3 jenter med landbakgrunn: Norge 2, Polen/Danmark 
9 (en eller begge) foreldre 
3 klassestyrere 
 
Vår 2001 

Pilot for spørreskjema på internett. 
25 svar 
 

Vår 2002 

Intervjuer: 
6 elever i 7. klasse (12–13 år): 
3 gutter med landbakgrunn: Pakistan, iransk Kurdistan, Somalia 
3 jenter med landbakgrunn: Pakistan, Tyrkia, Somalia 
9 (en eller begge) foreldre 
3 klassestyrere 
Foreldrepar til barn i spesialklasse 
Inspektør ved denne skolen 
 
Vår 2002 

Spørreskjema på internett, «Bursdag på nettet!»: 
302 svar fra elever i 5. og 7. klasser ved ulike skoler i Oslo 
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APPENDIKS II: Intervjuguide 
 
1.    Planlegging og organisering 
Initiativtager 
Selskapsform 
Hjemme eller ute 
Varighet 
Antall gjester 
Kostnadsramme 
Pynting 
Servering 
 
1. Invitasjoner 
Medelever i klassen 
Skolekamerater 
Gutter og/eller jenter 
Venner 
Familie 
Ønske å invitere 
Måtte invitere 
Foreldrenes innflytelse 
Skolens innflytelse 
 
2. Servering 
Tradisjonelt 
Uvanlig 
Rart 
Trendy 
Kaketyper 
Hjemmelaget mat/kaker 
Ferdigkjøpt mat/kaker 
Gelé 
Drikke 
 
3. Underholdning 
Leker inne/ute 
Spørrekonkurranser 
Konkurranser 
Skattejakt 
Sang 
Musikk 
Dans 
Video 
Planlagt 
Improvisert 
 

Underholdning 
Forberedelser 
Hvordan fordeles arbeidsoppgavene 
Diskuteres det i familien 
Fordeling hvis skilte foreldre 
Grunner til ikke å ha selskap 
For mye jobb 
Fødselsdag i ferien 
 
 
Klassens innflytelse 
Venners innflytelse 
Eksklusjon/inklusjon 
Solidaritet 
Gjensidighet 
Å ikke bli invitert 
Bli invitert, ikke ville gå 
Bli invitert, ikke gidde å gå 
Bli invitert, ikke få lov å gå 
 
 
Tidspunkt for måltid 
Sted for måltid hjemme/ute 
Hvordan inntas måltidet 
Godteri 
Snacks 
Forventninger til mat 
Matens betydning i bursdagen 
Ikke like maten 
Mat-tabuer 
 
 
Foreldre og søskens deltakelse 
Profesjonell underholdning 
Kino 
Bowling 
Fornøyelsesparker 
Andre aktiviteter 
Kult 
Barnslig 
Kjedelig 
Gøy 
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4. Materielle uttrykk 
Familiens økonomi 
Nøkterne selskaper 
Stabil selskapsform 
Påkostede selskaper 
Stadig flottere/dyrere 
Boform 
Bruk av rom i hjemmet 
Bruk av have/uteareal 
Gjenstander knyttet til selskapet 
Borddekning 
Klær pyntet/vanlig 
Forholdet til klær 
 
5. Kontinuitet/endring 
Det essentielle ved selskapet 
Vitale elementer 
Repetisjon 
Kulturell kompetanse 
Kulturelt mangfold 
Gjøre som alle andre 
 
6. Betydning/mening 
Hvor viktig er eget selskap 
Forventning                                                       
Sammenligne med jul/17. mai 
Selskap på selve fødselsdagen 
Sentrum for oppmerksomheten 
Få bestemme 
Bli ett år eldre 
Få gaver 
Alle gjestene kommer 
Ha det gøy 
Spise yndlingsmaten 
Gjestene har det gøy 
Selskapet er vellykket 
Reaksjoner hvis ikke får ha selskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gaver: 
Verdi 
Gjensidighet 
Ting/penger 
Oppakning 
Gaver til gutter/jenter 
Å gi/få gaver 
Hvem kjøper/betaler  gaven 
Gavens betydning 
Kule gaver 
Teite gaver 
Gaver til gjestene 
 
 
Opplevelse av endringer 
Toleranse for endringer 
Gjøre noe anderledes 
Toleranse for det som er anderledes 
Alder og endring 
Minne om uvanlig/bestemt selskap 
Innovatørenes status 
 
Angstområder/prestasjonspress 
Selskapet er for barnslig 
Få/ingen venner i klassen 
Vil ikke invitere noen hjem 
Ingen kommer 
Gjestene kjeder seg 
Gjestene liker ikke maten 
Gjestene vil gå 
Redd for kritikk 
Redd for å være anderledes 
Redd for foreldrenes oppførsel 
Betydningen av ikke å bli invitert 
Gode/morsomme/leie minner om bursdag 
Refleksjoner om andres og egne 
selskaper 
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7. Tillegg klassestyrer 
Generelt sosialt miljø på skolen 
Sosialt miljø i klassen 
Skoleklassen som sosial enhet 
Blande klasser og alderstrinn 
Etnisk-kulturelt mangfold 
Individualitet 
Konformitet 
Klær 
Ledere 
Klikkvesen 
Mobbing 
Kjønnsproblematikk 
 
8. Tillegg foreldre 
Miljø på skolen 
Miljø i klassen 
Etnisk-kulturell forankring 
Kjennskap til ritualet 
Verdinormer 
Invitasjonsnormer egne/andres 
Gutter og jenter 
Arbeidsinnsatsen som kreves 
Fordeling av arbeid 
Mors/fars rolle 
Aleneforeldre 
Forpliktelse til å ha selskap 
Selvsagt å ha selskap 
Å være gode foreldre 
   

 
 
Aldersrelatert adferd 
Problemløsninger 
Samarbeid med foreldre 
Skilte foreldre 
Bursdag som tema på foreldremøter 
Markering av fødselsdager på skolen 
Utdeling av invitasjoner i klassen 
Skolefritidsordningen 
Skoletid og fritid 
Skoleklassen som sosial enhet utenom 
skolesammenheng 
Sosiale tiltak i skolens regi 
 
 
Glede seg til selskapet 
Grue seg til selskapet 
Være usikker på gjennomføringen 
Vellykket/mislykket bursdag 
Gjøre det på sitt eget vis 
Samarbeide med barna 
Konflikt med barna 
Å vokse med barna 
Gjenskape sin egen barndom 
Gode minner 
Ingen minner 
Vonde minner 
Kommunikasjon med skole 
Kommunikasjon med andre foreldre 
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APPENDIKS III: Informasjon om intervjuer til skolen 
         
Inspektør XXX 
XXX skole 
       Dato: 
 
Jeg viser til telefonsamtale av XXXX om mitt doktorgradsprosjekt Som foreldre så barn? 
Fødselsdagsselskapet som sosial og kulturell indikator, og takker for positiv respons fra 
XXXX skole. Jeg er stipendiat ved Institutt for kulturstudier på Universitetet i Oslo i perioden 
01.01.2001 – 31.12.2003. 
 
Bakgrunn for undersøkelsen 

Utgangspunktet for undersøkelsen er min hovedfagsoppgave i etnologi: Fødselsdagsselskap 
for barn. Ritual og praksis. En studie av to skoleklasser i Oslo i 1990-årene (1999). 
Tidsrammen for oppgaven er de første seks årene på skolen (barnetrinnet før Reform97).  Den 
bygger på intervjuer med elevene i to sjetteklasser, klassestyrerne og et utvalg av foreldrene. 
Skolene ligger henholdsvis i Oslo vest og Oslo sentrum/øst. Med fokus på invitasjoner, 
gaveutveksling og måltid løftes de rituelle mønstrene frem i en sammenlignende analyse i 
forhold til de to skoleklassene og til kjønn i et oppvekstperspektiv. Analysen viser hvordan 
det skjer endringer i det sosiale mønsteret i skoleklassene parallelt med endringer i det rituelle 
mønsteret for fødselsdagsselskapet fra det konforme og institusjonaliserte til større variasjon 
og individualitet gjennom seks skoleår. Tyngdepunktet forskyves fra foreldrenes og skolens 
til de jevnaldrendes innflytelse på samværsformer og handlingsmønstre. Utviklingen er i 
hovedtrekk sammenfallende for de to skoleklassene. 
 
Doktorgradsprosjektet 

I doktorgradsprosjektet ønsker jeg å utdype og videreføre studiet av de rituelle 
feiringsmønstrene som en linse for bedre innsikt i barns verden. Skoleklassen er en sentral 
arena for barns sosiale utfoldelse på godt og vondt. Ulike påvirknings-mekanismer fører til 
statusforskyvninger og ikke minst spenninger mellom kjønnene etter hvert som barna beveger 
seg langs alderaksen fra barndom mot ungdom i løpet av barnetrinnet.  
 
Videre vil jeg studere skoleklassen som kulturell møteplass for elever med ulik etnisk og 
kulturell bakgrunn og bruke et innarbeidet barndomsritual – fødselsdagsselskapet med 
jevnaldrende – som indikator for elevenes strategier for samhandling over etniske grenser.  
 
I hovedfagsoppgaven, hvor informantene har norsk kulturell forankring, viser analysen 
hvordan både skolene og foreldrene i utgangspunktet etterstreber inklusjon som det rådende 
prinsippet for invitasjoner: Alle jentene, alle guttene eller hele klassen. En inkluderende 
invitasjonsmodell er ideelt sett overordnet livsstilsforskjeller og gruppens indre og reelle 
dynamikk. Foreldrenes normgivende rolle er sentral for denne problematikken og prosjektet 
vil sette søkelyset på foreldrenes tenkesett omkring inklusjon/eksklusjon i et flerkulturelt 
perspektiv.  
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I en norsk kontekst kan fødselsdagsselskapet sies å være blitt en forpliktelse for foreldrene og 
en rettighet for barn – en del av det å vokse opp.  At fødselsdags-selskapet nødvendigvis er en 
lykkelig begivenhet for alle barn er en sannhet med modifikasjoner, men vi holder gjerne fast 
ved idealet om selskapet som noe udelt festlig. Norske foreldres kompetanse som arrangører 
av selskapet bygger i stor grad på egne barndomsopplevelser, men for foreldre med en annen 
etnisk-kulturell bakgrunn kan denne formen for feiring tildels være ukjent og fremmed. Jeg 
ønsker å studere hvordan de ulike aktørene handler omkring et fenomen som 
fødselsdagsselskapet i en tid hvor det rituelle mønsteret påvirkes, endres og rekonstrueres i 
forhold til det globalt uniformerende og det lokalt flerkulturelle. Barn og voksne beveger seg 
ofte i ulike kognitive sfærer idet hjemmesfæren kan stå i betydelig kontrast til 
jevnaldersfæren. Disse to sfærene møtes og konfronteres i fødselsdagsritualet gjennom årene 
på barnetrinnet. 
 
Metode 

Undersøkelsen vil i første rekke baseres på mitt eget kildemateriale i form av intervjuer. 
Undersøkelsen avgrenses til Oslo hvor jeg ønsker å intervjue to elever, en jente og en gutt, i 
syvendeklasser ved et utvalg Oslo-skoler samt deres klasseforstandere og en eller begge 
foreldre i løpet av 2001/2002. Jeg vil legge særlig vekt på å etablere et utvalg av skoleklasser 
med varierende antall av minoritetsspråklige elever og informantutvalget skal bestå av minst 
25% elever med annen etnisk-kulturell bakgrunn enn norsk. De to elevene velges ut av 
klassestyrer i samråd med undertegnede. Det vil også være ønskelig, men ingen forutsetning 
at klassestyrer har kjent klassen gjennom barnetrinnet. Tidsrammen for intervjuene er 
barnetrinnet på skolen sett i forhold til samme skoleklasse og nærmere bestemt hvordan 
fødselsdagsfeiringen har artet seg i denne avgrensete sosiale gruppen i løpet av skoleårene. 
 
Jeg tar sikte på å intervjue elever og klasseforstandere på skolen og foreldrene hjemme. Om 
det er ønskelig å foreta intervjuene andre steder er dette helt uproblematisk. 
 
I tilknytning til doktorgradsprosjektet utarbeides et spørreskjema om fødselsdagsfeiring for 
barn på internet: Bursdag på nettet! Nettsiden etableres gjennom et samarbeid mellom Norsk 
etnologisk gransking, Norsk Folkemuseum, Dansk folkemindesamling og Museenes 
datatjeneste. Undersøkelsen vil i første omgang rettes mot fjerde- og syvendeklasser i Oslo-
skolen i 2001/2002. Skjemaet gjøres tilgjengelig for skolene ved hjelp av et passord. Utvalget 
av skoler vil være tilfeldig og opplysningene kan hverken knyttes til skole eller person. Dette 
vil utgjøre et viktig støtte- og kontrollmateriale for mitt prosjekt. Videre ville det være 
særdeles verdifullt for meg om alle elevene i de klassene hvor jeg intervjuer to elever kunne 
fylle ut dette internetskjemaet og da slik at jeg kan identifisere de ulike klassene, men ikke de 
enkelte elevene. 
 
Personopplysninger 

Intervjumaterialet vil være konfidensielt og bare behandles av undertegnede. Alle data som 
kan identifisere skole og person kodes. Navne- og adresselister oppbevares separat. Ved 
prosjektslutt arkiveres data i anonymisert form i godkjent arkiv. Data presenteres i 
anonymisert form i en doktoravhandling ved prosjektslutt. Eventuell publisering av materialet 
vil følge de samme retningslinjene. 
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Informasjon og samtykke 

Foreldrene informeres om prosjektet i form av et brev fra meg som formidles via klassestyrer 
til de to utvalgte elevene. Om klassestyrer finner det tilrådelig kan brevene oversettes til 
engelsk eller foreldrenes første-språk. Foreldrene til de øvrige elevene i klassen vil få 
informasjonsbrev om internetskjemaet.  
 
Samtykke til elevenes og foreldrenes deltakelse i prosjektet innhentes skriftlig fra en eller 
begge foreldre. Når det gjelder spørreskjemaet på internet innhentes tillatelse fra foreldrene i 
den form som skolen finner formålstjenlig.  
 
Samtykke til deltakelse i prosjektet er frivillig og informanten kan når som helst og uten 
begrunnelse,  trekke seg fra undersøkelsen og forlange at personlige data ikke anvendes eller 
slettes. 
 
Melding om undersøkelsen er sendt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, som har 
godkjent prosjektet. 

- - - 
 

Jeg ser frem til videre samarbeid med XXXX skole. Når samtykke fra foreldrene er innhentet 
vil jeg gjerne intervjue klassestyrer i forkant av elevintervjuene.  Intervjuene er tenkt 
gjennomført i XXXX.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Erika Ravne Scott 
Institutt for kulturstudier 
Universitetet i Oslo 
Postboks 1010 – Blindern 
0315 Oslo     Tel: 22 84 40 68 

Faks: 22 85 45 50 
e-post: e.r.scott@iks.uio.no 

 
 
Vedlegg: 
Kopi til klassestyrer 



 304 

APPENDIKS IV A: Informasjon om intervju til foreldre 
      

Erika Ravne Scott 
Institutt for kulturstudier 
Universitetet i Oslo 
Postboks 1010 – Blindern 
0315 Oslo 

 
Tel: 22 84 40 68 
e-post: e.r.scott@iks.uio.no 

 
 
Kjære foreldre, 
 
 
Intervju om fødselsdagsfeiring 

Mitt navn er Erika Ravne Scott. Jeg er stipendiat ved Institutt for kulturstudier på Universitet i 
Oslo i perioden 01.01.2001 – 31.12.2003. Jeg arbeider med en doktoravhandling om 
fødselsdagsselskaper for barn og skriver til dere for å få tillatelse til å intervjue XXXX om 
hvordan fødselsdagsselskapene har artet seg gjennom årene på barneskolen. Undersøkelse 
omfatter også en eller begge foreldre, og jeg håper dere vil si ja til et intervju.    
 
Bakgrunnen for undersøkelsen 

I 1994 var jeg med på å lage en utstilling på Norsk Folkemuseum om barndom i tre 
generasjoner i det 20. århundret. En del skulle handle om fødselsdagsselskaper og det viste 
seg at det fantes svært lite forskning omkring dette emnet som er så sentralt for mange barn 
gjennom oppveksten. Derfor valgte jeg temaet for en hovedfagsoppgave i etnologi: 
Fødselsdagsselskap for barn. Ritual og praksis. En studie av to skoleklasser i Oslo i 1990-
årene (1999). Jeg intervjuet  elevene i to sjetteklasser om hvordan de hadde feiret fødselsdag 
gjennom seks år på skolen (før Reform97). Klassestyrerne og noen av foreldrene ble også 
intervjuet. 
 
Oppgaven fokuserer på tre sentrale trekk ved barneselskapet: Invitasjoner, gaveutveksling og 
måltid. Det tegnet seg et mønster som på mange måter var svært likt for begge skoleklassene, 
både i forhold til klassene som helhet og i forhold til jente- og guttegruppene. Samspillet 
mellom elevene, deres forhold til skolen og til foreldrene kom til uttrykk i fødselsdagsritualet, 
slik det endret seg i takt med at barna beveget seg fra barndom mot ungdom gjennom seks 
skoleår.  
 
Doktorgradsprosjektet 

I doktorgradsprosjektet vil jeg videreføre og utdype studiet av de rituelle feiringsmønstrene 
for fødselsdagsselskapet fordi jeg mener at det gir verdifull innsikt i barns verden. Jeg ønsker 
å snakke med barna om deres opplevelse av selskapet, og se på hvordan ulik etnisk og 
kulturell bakgrunn har innflytelse på feiringen av fødselsdagen. Jeg vil se på foreldrenes rolle 
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som arrangører av selskapet, og på hvilke tradisjoner de ønsker å bringe videre til sine barn.  
Prosjektets tittel er: Som foreldre så barn? Fødselsdagsselskapet som sosial og kulturell 
indikator. 
 
Metode 

Den viktigste kilden vil være de personlige intervjuene, som foregår som en åpen samtale 
uten bruk av spørreskjema. Andre kilder vil være litteratur, barnelitteratur, barneprogrammer 
på radio og TV og tidligere spørreundersøkelser. Undersøkelsen er avgrenset til Oslo hvor jeg 
ønsker å intervjue to elever, en jente og en gutt, i syvendeklasser ved ti Oslo-skoler, samt 
deres klassestyrere og en eller begge foreldre i løpet av 2001. Klassestyrer velger ut de to 
elevene som skal intervjues. Jeg tar sikte på å intervjue elever på skolen og foreldre hjemme, 
men intervjuet kan også foregå andre steder om ønskelig. 
 
Personopplysninger 

Intervjumaterialet behandles konfidensielt og bare av meg. Opplysninger som kan identifisere 
skole og person kodes. Navne- og adresselister oppbevares separat. Ved prosjektslutt 
(31.12.2003) presenteres materialet i anonymisert form i en doktoravhandling. Eventuell 
publisering av materialet vil følge de samme retningslinjene.  Det innsamlede materialet 
arkiveres i anonymisert form i godkjent arkiv.  
 
Informasjon og samtykke 

Dere informeres om prosjektet gjennom dette brevet.  Om ønskelig gir jeg gjerne ytterligere 
informasjon muntlig eller skriftlig.   
 
Samtykke til XXXX deltakelse i prosjektet gis skriftlig på vedlagte samtykkeerklæring, som 
han tar med til intervjuet.   
 
Samtykke til deltakelse i prosjektet er frivillig og respondenten kan når som helst og uten 
nærmere begrunnelse, trekke seg fra undersøkelsen og forlange at personlige opplysninger 
ikke anvendes eller slettes.  
 
Melding om undersøkelsen er sendt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, som har 
godkjent prosjektet. 
 
     - - - 
Jeg ville bli meget glad for positivt svar og håper vi kan møtes til et intervju. Intervjuene er 
tenkt gjennomført innen utgangen av dette skoleåret. Jeg tar kontakt per telefon en av de 
nærmeste dagene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erika Ravne Scott 
 
Dato: XXXX 
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APPENDIKS IV B: Engelsk versjon       
Erika Ravne Scott 

        Institutt for kulturstudier 
        Universitetet i Oslo 
        Postboks 1010 – Blindern 
        0315 Oslo 
 
        Tel: 22 84 40 68 
        e-post: e.r.scott@iks.uio.no 
 
        Date: 2002-04-29 
 
Dear parents, 
 
Interview on Birthday Parties 

My name is Erika Ravne Scott. I am a doctoral candidate at the Institute of Cultural Studies 
(IKS) at the University of Oslo. The theme of my thesis is birthday parties for children and I 
am writing to you to obtain permission for an interview with your son/daughter about his/her 
experience of birthday parties throughout primary school. 
My project also includes one or both parents and I hope you will consent to an interview. 
 
Project Background 

In 1994 I was part of a team making an exhibition about the childhood of three generations in 
the 1900s at Norsk Folkemuseum in Oslo. One part was dedicated to birthday celebrations. It 
appeared that this central event of childhood had scarcely been researched. Consequently I 
chose this topic for my major master’s degree in ethnology: 
Birthday Parties for Children. Ritual and practise. A study of two school classes in Oslo in 
the 1990s (1999). I interviewed pupils in two 6th grade classes (equals 7th grade after the 
School Reform in 1997) their teachers and some of the parents. 
 
I focused on three central features of the birthday party: invitations, gift exchange and meals. 
The pattern that emerged was rather similar both with regard to the school classes and the 
groups of boys and girls. The interaction between the pupils, their attitude towards school and 
the child-parent relationship were expressed through the birthday party ritual as the children 
moved along the axes of age during primary school. 
 
Present Project 

In the doctoral thesis I aim to elaborate and deepen the study of birthday party rituals because 
I see it as a fascinating mirror of childhood and the growing-up process. I want the children to 
tell me about their experiences and their thoughts regarding the celebrations. I will look into 
the role of the parents and focus on the kind of traditions and values they want to pass on to 
their children with a view to ethnical and cultural background. Hence the working title of my 
thesis is: As parents so children? The Birthday Party as social and cultural indicator. 
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Research Method 

The most important source is personal interviews. The project is geographically limited to 
Oslo where I want to interview one boy and one girl in a selection of 7th grade classes, their 
teachers and one or both parents. The teacher will choose the informants. I aim to interview 
the children at school and the parents at home, but the interviews can be conducted elsewhere 
if more convenient. 
 
Other source material will be literature, children’s books and children’s programs on TV and 
radio. An internet questionnaire on birthday parties will be made available in the school for 
5th and 7th grade pupils in Oslo. 
 
Personal Data 

The interview material is handled by me only and treated confidentially. Information that 
might reveal school or personal identity will be coded. Lists of names and addresses are kept 
separate from the data collected. Any publication of results will ensure the anonymity of 
informants. When the project is completed the interview material will be filed in protected 
archives and lists of names and addresses will be destroyed. 
 
Information and Consent 

You are informed about the project through this letter. Please let me know, if you require any 
further information. 
 
You consent to the participation of XXXX by signing the enclosed form of consent. Please be 
kind enough to return it in the envelope provided. 
 
Participation in the project is voluntary and the respondent may withdraw at any time without 
giving any reason for doing so. They may demand that any information given is not used 
and/or destroyed. 
 
The project has been registered by the Norwegian Social Science Data Services and is 
approved by them. 
 
 
 
I would greatly appreciate a positive response and hope that we shall meet for an interview. 
The interviews will be conducted during XXXX. I will contact you as soon as I receive the 
form of consent. 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
Erika Ravne Scott 
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APPENDIKS V A: Samtykkeerklæring 

 
SAMTYKKEERKLÆRING 

 
Jeg samtykker i at min sønn/datter deltar i undersøkelsen i henhold til beskrivelsen av 
prosjektet: Som foreldre så barn? Fødselsdagsselskapet som sosial og kulturell indikator. 
Prosjektansvarlig Erika Ravne Scott. 
 
Elevens navn:      Skole: 
 
Dato: 
Underskrift: 
 
Telefon arbeid:  Mobil:    e-mail: 
Telefon hjemme: 
 
 
Dato: 
Underskrift: 
 
Telefon arbeid:  Mobil:    e-mail: 
Telefon hjemme: 
 
 
Intervju av foreldre: 
Jeg/vi samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til beskrivelsen av prosjektet: 
Som foreldre så barn? Fødselsdagsselskapet som sosial og kulturell indikator. 
Prosjektansvarlig Erika Ravne Scott. 
 
 
Dato: 
Underskrift: 
 
 
Dato: 
Underskrift: 
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APPENDIKS V B: Engelsk versjon 
 

Declaration of consent 

I hereby agree to the participation of my daughter/son in the project described in the 

information letter from Erika Ravne Scott: As parents so children? The Birthday Party as 

social and cultural indicator. 

 

Name of pupil:      School: 

Date: 

Signature: 

Tel: Work:    Home:    Mobile: 

e-mail address 

 

Date: 

Signature: 

Tel: Work:    Home:    Mobile: 

e-mail address: 

 

Interview of parents 

I hereby agree to an interview in connection with the project described in the information 

letter from Erika Ravne Scott: As parents so children? The Birthday Party as social and 

cultural indicator. (I would like to interview at least one of the parents. Parents can be 

interviewed together if convenient). 

 

Signature: 

 

Signature: 
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APPENDIKS VI: Informasjon om nettundersøkelsen til skolen 
 
Til: Klassestyrer i 5. klasse (Kode 5005- + ord på 5 bokstaver) 

 Klassestyrer i 7. klasse (Kode 7005- + ord på 5 bokstaver) 

 XXXX skole  
BURSDAG PÅ NETTET ! 

FOR 5. OG 7. KLASSER 

 
I forbindelse med en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo om barns 
fødselsdagsfeiring, intervjuer jeg en gutt og en jente i et utvalg av 7. klasser i Oslo-skolen. I 
tillegg til intervjuene har jeg utarbeidet et spørreskjema (vedlagt) på internett hvor jeg ønsker 
svar fra 5. og 7. klassinger. Jeg håper at elevene i en klasse på hvert av disse trinnene kan 
fylle ut skjemaet innen utgangen av skoleåret. Det er ingen forutsetning at alle elevene i 
klassen gjør det, selv om det ville være ønskelig. Videre går det også bra med en sjette klasse 
(Kode 6005-), helst som alternativ til 7. klasse. 
 
Det er like viktig at de barna som av ulike grunner ikke feirer fødselsdag også deltar. Det vil 
likevel være noen spørsmål de kan svare på, og det er viktig for å favne helheten. Blant annet 
kan de elevene som faller utenfor rammene for spørreskjemaet, fortelle om bursdagen sin i det 
siste svarfeltet 8.9. 
 
Jeg laget en pilot for skjemaet og fikk følgende tilbakemelding fra datalærer: 
9. Elevene brukte 15–20 minutter på å fylle ut skjemaet 
10. Et nyttig og annerledes innslag i dataundervisningen 
11. De fleste klarte det greit med litt hjelp 
12. De trenger mest hjelp til tekstbehandling 
13. Og de fleste synes faktisk det var morsomt 
 
Det nye skjemaet er rettet opp i forhold til datalærers kommentarer til forbedring av skjemaet.  
 
Undersøkelsen gir full anonymitet for deltakerne og er godkjent av Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Vedlagt informasjon til foreldre (også engelsk versjon) 
hvor jeg ber om tilbakemelding til klassestyrer hvis de ikke ønsker at barna skal delta i 
undersøkelsen. Hvis skolen ønsker en annen tilnærming til foreldrene endrer jeg gjerne form 
og innhold. 
 
SPØRRESKJEMAET 
 
Internet adresse 
http://128.39.97.19/bursdag/ 
 
Åpningsside 
Passord for klassestyrer: bpnett          åpner klasseskjemaet. 
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Klasseskjema 
Denne siden har to funksjoner: 

1. Klassestyrer etablerer en klassekode 
2. Klassestyrer gir bakgrunnsinformasjon om klassen 

 
1. Klassekode 
For å kunne holde svarene fra en skoleklasse samlet, er det nødvendig at hver klasse bruker en 
kode som definerer dem som gruppe. Denne koden vil verken gjøre klassen eller skolen 
identifiserbar. Koden inneholder tre elementer: 

a) Klassetrinn  (5 eller 7) 
b) Området (Oslo er delt inn i 5 områder: 001 – 005) 
c) Klassestyrers egen bokstavkode på fem bokstaver som er ukjent for meg, men 

som skiller denne klassen fra andre skoleklasser i samme område. 
Eksempel: 
XXXX skole ligger i område 005. Klassestyrer velger f.eks. ordet bamse som 
bokstavkode. Klassekoden blir da: 5005-bamse for 5. klasse eller 7005-bamse for 7. 
klasse. 
 

2. Bakgrunnsinformasjon 
Det skal godt gjøres å forutse de mange variablene som ligger i en skoleklasses ”historie” i et 
spørreskjema, og ytterligere kompliserende er det når skjemaet henvender seg til barn. 
Prøveprosjektet viste at bakgrunnsinformasjon om klassen er vesentlig for å unngå 
feiltolkninger av svarmaterialet. Skriv inn det du tenker deg kan være relevant og vesentlig 
informasjon. Mrk. Tekstfeltet i svarboksene på klasseskjemaet er ikke begrenset i størrelse. 
 
Elevskjema 
Klassekoden gir adgang til elevskjemaet via åpningssiden. NB! Klassestyrer må først ha lagt 
inn koden i klasseskjemaet. For utfylling se hjelpetekst (vedlagt) i skjemaet som kan skrives 
ut. Skjemaet har følgende svartyper: 
 

1. Enkeltvalg fra meny 
2. Multivalg fra meny 
3. Skala 1-10  (10 som beste score) 
4. Begrenset tekstfelt for tall, enkeltord, oppramsing, korte steninger 
5. Større tekstfelt for de som har noe å fortelle (svært få felt av denne typen) 

 
 
Jeg håper det går greit å fylle ut skjemaet og er meget takknemlig for at dere stiller opp. Ta 
kontakt hvis noe er uklart. 
  
Vennlig hilsen 
 
 
Erika Ravne Scott 
Doktorgradsstipendiat 
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APPENDIKS VII A: Informasjon om nettskjema til foreldre 
 
TIL FORELDRE 

 
BURSDAG PÅ NETTET! 
I forbindelse med en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo om barns 
fødselsdagsfeiring, har jeg intervjuet en gutt og en jente i et utvalg av 7. klasser i Oslo-skolen. 
Din/deres datter/sønn går i en av disse klassene. I tillegg til intervjuene har jeg laget et 
spørreskjema på internett som går ut til 5. og 7. klassinger. Undersøkelsen gir full anonymitet 
for deltakerne og er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Når det gjelder de 
klassene hvor jeg har intervjuet to elever, er det av stor betydning å kunne koble intervjuene 
sammen med svarene fra spørreskjemaet. Dette gjøres ved hjelp av en kode som identifiserer 
disse bestemte klassene, men ikke de enkelte elevene. 
 
Jeg håper din/deres datter/sønn får delta i undersøkelsen. Vennligst gi beskjed til klassestyrer 
hvis dette ikke skulle være ønskelig. Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger. 
 

Vennlig hilsen 
Erika Ravne Scott  Stipendiat, Institutt for kulturstudier, UiO 

     Tlf. 22 84 40 68 
     e-mail: e.r.scott@iks.uio.no 
           

APPENDIKS VII B: Engelsk versjon 
TO  PARENTS 

 
BIRTHDAY ON THE NET! 
In connection with a doctoral thesis at the University of Oslo on children’s birthday 
celebrations, I have interviewed a girl and a boy from selected 7th grade classes in Oslo 
schools. Your daughter/son is a pupil in such a class. In addition to the interviews I have 
created an internet questionnaire for 5th and 7th grade pupils. The entire project ensures 
the full anonymity for all participants and is approved by Norwegian Social Science Data 
Services. For analytical purposes it is important to be able to link conducted interviews 
with internet questionnaire responses. This is done by way of a code which identifies 
these particular school-classes but not the individual pupils. 
 
I hope your daughter/son will participate in the project. Please inform the teacher if you 
do not wish your child to take part. If you require any further information, please do not 
hesitate to contact me. 
 
Yours sincerely, 
Erika Ravne Scott Doctoral candidate, Department of Culture Studies, UiO 
    Tel: 22 84 40 68/e-mail: e.r.scott@iks.uio.noAppendiks VIII A:  
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APPENDIKS VIII A: Informasjon om nettskjema til foreldre 
 

TIL FORELDRE 

 
BURSDAG PÅ NETTET! 
I forbindelse med en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo om barns 
fødselsdagsfeiring, har jeg laget et spørreskjema på internett som går ut til 5. og 7. klassinger i 
Oslo-skolen.  Undersøkelsen gir full anonymitet for deltakerne og er godkjent av Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste.  
 
Jeg håper din/deres datter/sønn får delta i undersøkelsen. Vennligst gi beskjed til klassestyrer 
hvis dette ikke skulle være ønskelig. Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger. 
 

Vennlig hilsen 
Erika Ravne Scott  Stipendiat, Institutt for kulturstudier, UiO 

     Tlf. 22 84 40 68/ e-mail: e.r.scott@iks.uio.no 
 
APPENDIKS VIII B: Engelsk versjon 
TO  PARENTS 

 
BIRTHDAY ON THE NET! 
In connection with a doctoral thesis at the University of Oslo on children’s birthday 
celebrations, I have created an internet questionnaire for 5th and 7th grade pupils in the Oslo 
schools. The project ensures full anonymity for all participants and is approved by Norwegian 
Social Science Data Services. 
 
I hope your daughter/son will participate in the project. Please inform the teacher if you do 
not wish your child to take part. If you require any further information, please do not hesitate 
to contact me. 
 
Yours sincerely, 
Erika Ravne Scott Doctoral candidate, Department of Culture Studies, UiO 
   Tel: 22 84 40 68  e-mail: e.r.scott@iks.uio.no 
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APPENDIKS IX: Svaralternativer for nettundersøkelsen 
nr liste type skjema 
1_10 Hus,Leilighet,Rekkehus,Barnehjem single elev 
1_4 Gutt, Jente single elev 
1_5_1 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 single elev 
1_5_2 Januar, Februar, Mars, April, Mai, Juni, Juli, August, September, 

Oktober, November, Desember 
single elev 

1_8 Mor, Far, Stemor, Stefar, Søsken, Besteforeldre, Tante, Onkel, 
Fosterforeldre, Andre 

multi elev 

2_1 Ja, Nei single elev 
2_7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
2_8 Ja, Nei single elev 
3_1_1_1 Alle, Noen, Ingen single elev 

3_1_2_1 Alle, Noen, Ingen single elev 

3_10 Ja, Nesten alltid, Nei single elev 
3_11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
3_2 Ja, Nei single elev 
3_3 Ja, Nei single elev 
3_7 Ja, Nei single elev 
3_8 Ja, Nei single elev 
3_9 Ja, De fleste, Noen, Ingen single elev 
4_1 Hjemme, Ute, Både hjemme og ute single elev 
4_10 Ja, Ganske mye, Litt, Nei single elev 
4_11 Jeg, Mor, Far, Andre single elev 
4_12 Ja, Ganske mye, Litt, Nei single elev 
4_13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
4_14 Ja, Nei single elev 
4_16 Tusenfryd, Badeland, Megazone, Bowling, Rulleskøyter, Kino, Båttur multi elev 
4_18 Ja, Nei single elev 
4_3 Vanlig bursdagsselskap, Karneval, Temabursdag, Vennemiddag, Fest, 

Hyttetur 
multi elev 

4_5 Leker, Uteleker, Konkurranser, Musikk, Dans, Dataspill, Video, Prate multi elev 
4_7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
5_10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
5_12 Lik, Ganske lik, Forskjellig single elev 
5_13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
5_15 Peppe´s Pizza, McDonald´s single elev 
5_18 Ja, Nei single elev 
5_19 Hjemme, Ute single elev 
5_2 Pølser, Kalkunpølser, Pizza, Hamburger, Taco, Kylling, Gryterett, 

Kjøttboller, Lasagna, Spagetti, Grillmat 
multi elev 

5_3 Bløtkake, Sjokoladekake, Figurkake, Muffins, Boller multi elev 
5_4 Smågodt, Sjokolade, Potetgull multi elev 
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5_5 Ja, Nei single elev 
5_6 Ballonger, Serpentiner, Konfetti, Smellbonbonger, Papirduk, Vanlig, 

duk, Pappservise, Vanlig servise, Blomster, Lys, Figurkake 
multi elev 

5_7 Ja, Nei single elev 
5_8 Ja, Nei single elev 
6_10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
6_2 Ja, Nei single elev 
6_4 Penger, Ting single elev 
6_5 Ja, Nei single elev 
6_8 Ja, Nei single elev 
6_9 Ja, Nei single elev 
7_2 Ja, Nei, Ofte, Sjelden single elev 
7_3 Likt, Ganske likt, Forskjellig single elev 
7_4 Vanlig, Litt penere, Mye penere single elev 
7_5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
7_6 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
8_3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 single elev 
8_5 Ja, Nei single elev 
8_6 Har sluttet med det, Ikke vanlig der de kommer fra, Får ikke lov, Har 

ikke råd, Har ikke plass, Er ikke populære i klassen, Inviterer ingen fra 
klassen 

multi elev 
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APPENDIKS X: Spørreskjema for nettundersøkelsen 


