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Sammendrag 
 

Problemstilling 

Hvordan tilrettelegge for mestring i skolen for barn og unge med skamrelaterte plager? 

 

Metode og materiale 

For å belyse denne problemstillingen har jeg gjennomført seks kvalitative 

forskningsintervjuer med kliniske pedagoger, psykologspesialister og overleger som er ansatt 

i BUP. 

 

Resultater 

Studien viser at skamrelaterte plager har sammenheng med en rekke psykiske plager og 

lidelser blant barn og unge. En del barn og unge som har vanskelig for å verbalisere 

opplevelser av skam. Skam kan komme til uttrykk ved lav selvfølelse blant barn og unge, 

samt opplevelser av ikke å mestre. Studien viser at trygge relasjoner kan ha stor betydning for 

hvordan barn og unge håndterer skam. 

 

Konklusjon 

Skamrelaterte plager blant barn og unge er i følge informantene et utbredt fenomen. Funnene 

gir indikasjoner på at psykiske plager og lidelser henger sammen med skamrelaterte plager. I 

forbindelse med skam fortalte informantene om depresjon, angst, selvskading, traumer, 

spiseforstyrrelser og overgrep. Elevers mistrivsel i skolen, manglende mestringsopplevelser, 

og vansker med å regulere og verbalisere følelser i forbindelse med skamrelaterte plager var 

også et sentralt tema. 

 

Studien indikerer at skamrelaterte plager er et sammensatt fenomen, der elevene har behov 

for å bli møtt med trygghet og støtte, gjennom at spesialpedagogen er bevisst på hvordan 

skamrelaterte plager kan komme til uttrykk. En trygg relasjon er en forutsetning for å kunne 

jobbe med mestring blant elever med skamrelaterte plager. Mulige innfallsvinkler i dette 

arbeidet kan være å jobbe med sosial kompetanse og følelsesregulering.  

 

Skamrelaterte plager er et sammensatt fenomen, der forståelse, trygghet og støtte til å 

verbalisere og regulere egne følelser spiller inn som viktige faktorer. 
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1 Innledning 
 

Denne oppgaven handler om psykisk helse og skamrelaterte plager blant barn og unge i 

skolen. Skam er en følelse som alle kan oppleve i varierende grad, på lik linje med andre 

følelser. Nathanson (1992, s. 16) hevder at skam er den vanligste ubehagelige følelsen, og 

samtidig den minst diskuterte. Skam kan forekomme ved en rekke psykiske lidelser, fordi 

skam hemmer positive følelser (Berg & Pallesen, 2004, s. 359). Skårderud (1998, s. 133) 

hevder at skammen kan skape en ond sirkel fordi det å føle skam oppleves som skammelig. 

På bakgrunn av dette kan det tenkes at det finnes store mørketall når det gjelder skamrelaterte 

plager, fordi skamfølelsen hindrer en i å si ifra om plagene og kan føre til underrapportering. 

 

Skam finnes blant elever i skolen, og den kan komme til uttrykk på forskjellige måter. For 

mye skam kan ha negativ påvirkning på elevenes helse, trivsel og læring (Skårderud, 2001a, 

s. 1613). Uttrykk for skam kan deles inn i fire overordnede strategier: tilbaketrekking, 

unnvikelse, selvangrep eller angrep mot andre (Nathanson, 1992, s. 312). Denne inndelingen, 

som Nathanson (1992) kaller skammens kompass, legger grunnlaget for forståelsen av 

skamrelaterte plager i denne oppgaven. Dette kommer jeg nærmere inn på i kapittel to. 

 

Som assistent i skolen og praksisstudent ved to barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger 

har jeg sett varianter av tilbaketrekking, unnvikelse, selvangrep og angrep mot andre blant 

barn og unge. Dette trenger ikke nødvendigvis å være uttrykk for skam, men det kan være 

det. Disse erfaringene har bidratt til mitt ønske om å forstå skamrelaterte plager blant barn og 

unge bedre. I dette prosjektet vil jeg forsøke å utvikle kunnskap om hvordan skamrelaterte 

plager kan hemme elevers helse, trivsel og læring. Jeg vil også forsøke å utvikle kunnskap 

om vilkår som kan fremme læring, trivsel og helse. I sammenheng med dette vil jeg 

undersøke hvordan skolen kan legge til rette for mestring for elever med skamrelaterte 

plager. 

 

Spesialpedagogikkens målsetting er å fremme gode vilkår for utvikling, læring og 

livsutfoldelse for barn, unge og voksne som møter, eller risikerer å møte, vansker i 

forbindelse med disse områdene (Tangen, 2012, s. 17). Denne målsettingen kan deles opp i to 

faglige oppgaver som er sentrale for spesialpedagogikken. Den ene er å forebygge at 

vanskene oppstår eller utvikles. Den andre er å redusere og avhjelpe vansker som allerede 
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finnes. Prinsippet om å redusere og avhjelpe eksisterende vansker legges til grunn for denne 

oppgaven, fordi det dreier seg om skamrelaterte plager som allerede har oppstått. I denne 

sammenhengen er det av interesse å undersøke hvordan skamrelaterte plager blant barn og 

unge kan avhjelpes og reduseres. En mulig innfallsvinkel for å redusere og avhjelpe 

skamrelaterte plager kan være å arbeide med sosial kompetanse. Dette fordi sosial 

kompetanse har betydning for barn og unges mestring av stress og utfordringer i livet 

(Utdanningsdirektoratet, 2016a). Dette kommer jeg tilbake til i kapittel to. 

 

Psykisk helse i skolen blir beskrevet både i aktuell lovgivning, sentrale styringsdokumenter, 

samt relevant forskning og litteratur. Det er et tema som påvirker og inngår i mange deler av 

elevers hverdag. Elever som ikke har god psykisk helse vil kunne oppleve vansker som 

hemmer deres læring, trivsel og helse. Dette kan blant annet vise seg gjennom skam. Det kan 

være interessant å se på hvordan elever med skamrelaterte plager kan få hjelp og støtte i 

skolen. Dette fordi skamrelaterte plager kan få alvorlige konsekvenser for elevens psykiske 

helse, trivsel og læring. På bakgrunn av dette avgrenses oppgaven til å dreie seg om psykisk 

helse i skolen og skamrelaterte plager blant barn og unge. 

 

Det er særlig fem temaer som har vist seg å være aktuelle i dette forskningsprosjektet, og 

disse er skamfulle barn og unge, vanskelig å verbalisere følelser, lav selvfølelse, manglende 

mestringsopplevelser og betydningen av en trygg relasjon. Disse temaene kommer jeg tilbake 

til i kapittel to, der jeg tar for meg relevant teori og tidligere forskning. 

 

1.1 Problemstilling 
Hvordan tilrettelegge for mestring i skolen for barn og unge med skamrelaterte plager? 

 

1.2 Presisering av problemstilling og sentrale begreper 
I et forsøk på å presisere problemstillingen ytterligere vil jeg å vektlegge teori om sosial 

kompetanse, og om strategier for å håndtere skamrelaterte plager. Denne teorien kan være en 

mulig innfallsvinkel for tilrettelegging for mestring for barn og unge med skamrelaterte 

plager. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel to. 

 

I det følgende forsøker jeg kort å konkretisere problemstillingens sentrale begreper slik at jeg 

kan undersøke dem nærmere. Begrepene jeg vil forsøke å operasjonalisere er mestring og 
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skamrelaterte plager. Disse begrepene vil jeg i større grad redegjøre for i underkapittelet om 

tidligere forskning på feltet. 

 

Begrepet skamrelaterte plager operasjonaliseres til plager som hemmer elevens trivsel, helse 

og/eller utvikling som følge av destruktiv skam. Begrepet mestring operasjonaliseres til barn 

og unges evne til å håndtere utfordringer de møter i livet. Disse operasjonaliseringene er ikke 

absolutte. De kan ses som et forsøk på å forstå skamrelaterte plager og mestring, slik at de 

kan utforskes bedre i dette forskningsprosjektet. 

 

1.3 Oppgavens oppbygning 
Denne oppgaven består av seks hovedkapitler. Etter dette innledende kapitlet følger kapitler 

om teori og forskning, metode, funn, drøfting og veien videre. 

 

Kapittel to tar for seg oppgavens teoretiske forankring, og her setter jeg problemstillingen inn 

i en teoretisk ramme. I dette kapittelet presenterer jeg lovverk, rammer, generell teori og 

tidligere forskning på feltet. I kapittel tre gjør jeg rede for kvalitative metoder og min 

metodiske fremgangsmåte for det kvalitative forskningsintervjuet. Den stegvis-deduktiv 

induktive modellen (SDI) er utgangspunktet for min dataanalyse. I kapittel fire presenterer 

jeg mine funn. Det er et bevisst valg fra min side å redegjøre for min metodiske 

fremgangsmåte i et eget kapittel, og presentere empirisk data i et annet kapittel. 

 

I kapittel fem drøfter jeg mine funn i lys av aktuell teori og forskning. Jeg vil forsøke å 

besvare problemstillingen ved å drøfte mine intervjudata i lys av aktuell teori, tidligere 

forskning og lover og rammer på feltet. Det kan være interessant å se skolens rammer, aktuell 

teori og tidligere forskning opp mot hvordan terapeuter i barne- og ungdomspsykiatrien 

opplever og omtaler skam blant sine pasienter. Dette fordi den aktuelle pasientgruppen også 

er skoleelever. I kapittel seks kommer en oppsummering av oppgaven, samt mine tanker om 

forskning som venter. 
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2 Teori 
 

I dette kapittelet tar jeg for meg oppgavens teoretiske forankring. Først vil jeg presentere 

sentrale styringsdokumenter og rammer for oppgaven. Deretter vil jeg redegjøre for generell 

teori som er relevant for problemstillingen. Videre vil jeg ta for meg tidligere forskning på 

feltet. Noen tema har vist seg å være spesielt viktige for oppgaven, og disse er skamfulle barn 

og unge, vanskelig å verbalisere følelser, lav selvfølelse, manglende mestringsopplevelser og 

betydningen av en trygg relasjon. Disse temaene blir vektlagt som sentrale i oppgaven. 

 

2.1 Sentrale styringsdokumenter og rammer 
I det følgende vil jeg gjøre rede for sentrale styringsdokumenter og rammer for denne 

oppgaven. Jeg velger å fremheve Opplæringslova (1998), Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet, samt relevante dokumenter for opplæring i skolen og psykisk helse. 

 

2.1.1 Opplæringslova 
Kapittel 1 i Opplæringslova (1998) handler blant annet om tilpasset opplæring og formålet 

med opplæringen i skolen. § 1-3 fastslår at opplæringen skal være tilpasset forutsetningene 

og evnene til den enkelte elev. I § 1-1 er det bestemt at elevene skal møtes med respekt, tillit 

og krav, og utfordringer som fremmer lærelyst. Et av formålene med opplæringen er at elever 

skal utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper for å kunne mestre sine egne liv. Dette 

gjelder også i forbindelse med å kunne delta i samfunnet gjennom arbeid og fellesskap. Det 

legges vekt på at elevene skal få utfolde seg gjennom engasjement, skaperglede og utforsking 

(Opplæringslova, 1998). 

 

I Opplæringslovas (1998) § 5-1 vektlegges retten til spesialundervisning. Denne retten 

gjelder elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, eller 

ikke kan få det. Eleven skal ha et forsvarlig utbytte av opplæringen som gis, i form av 

realistiske opplæringsmål for eleven selv, og i forhold til andre elever. Når det vurderes hva 

slags opplæringstilbud som skal gis, skal elevens utviklingsutsikter vektlegges i særlig grad. 

(Opplæringslova, 1998).  

 



	  5	  

I kapittel 9A i Opplæringslova (1998) vektlegges betydningen av et trygt og godt 

psykososialt skolemiljø for elevene. Skolemiljøet skal fremme trivsel, helse og læring for alle 

elever. På skolen skal det være nulltoleranse mot krenkelser som vold, mobbing, trakassering 

og diskriminering. Alle skolens ansatte plikter å gripe inn mot slike krenkelser. De ansatte 

skal utover dette følge med på om elevens skolemiljø er trygt og godt (Opplæringslova, 

1998). 

 

2.1.2 Kunnskapsløftet 
Kunnskapsløftet (2015) fremhever betydningen av barn og unges opplevelser av mestring, 

trivsel, omsorg og læring for god psykisk helse. I tillegg vektlegges gode relasjoner, sosial 

inkludering og å ta barnet på alvor når det uttrykker seg om sine opplevelser i skolen 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). 

 

I artikkelen Relasjoner mellom elever i Kunnskapsløftet (2016b) omtales forbindelsen 

mellom relasjon, selvfølelse og skam blant jevnaldrende skoleelever (Utdanningsdirektoratet, 

2016b). Skammen er destruktiv både for elevens selvfølelse, og for elevens relasjon til andre, 

fordi skam omfatter selvet i relasjon til andre. Det kan skilles mellom to typer skam, erkjent 

og ikke erkjent skam (Scheff, Retzinger, Lewis, referert i Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

Erkjent skam får ikke nødvendigvis store konsekvenser for selvfølelse og relasjoner, fordi 

den erkjennes og kan bearbeides. Skam som derimot ikke erkjennes kan ha negativ 

innvirkning for eleven, både sosialt og psykisk. Skamfølelsen kan oppstå som følge av 

krenkelser og opplevelser av utilstrekkelighet og underlegenhet. Disse opplevelsene kan 

medføre mye smerte, og eleven kan forsøke å forsvare seg mot smerten gjennom fornektelse. 

Det kan være vanskelig å opprettholde dette forsvaret, både på grunn av stadige påminnelser 

om egen utilstrekkelighet, og skolens krav om tilstedeværelse over tid (Scheff, Retzinger, 

Lewis, referert i Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

 

Kravet om å være tilstede på skolen kan gjøre det vanskelig for elever å fjerne seg fra 

ubehagelige situasjoner, som krenkelser fra medelever eller ansatte på skolen, og påminnelser 

om at de er utilstrekkelige. En utbredt strategi for å slippe unna skammen er tilbaketrekking, 

ved å skulke skolen. Står valget mellom å skulke skolen eller å fortelle en lærer om sin 

utilstrekkelighet, kan skulking være det beste alternativet eleven har. Dette fordi eleven som 

skulker unngår å innrømme at de ikke er gode nok, og dermed slipper å erkjenne skammen. 
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Det at noen elever forblir tause om sin skam, og ikke erkjenner den, kan forklares ved at de 

skammer seg over sin utilstrekkelighet, frykter konsekvensene av å erkjenne skammen eller 

at skoleansatte har krenket dem (Lindberg & Johansson, Lindberg, referert i 

Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

 

Skamrelaterte følelser, som å føle seg hjelpeløs, dum eller verdiløs, kan utløse depresjoner, 

angst og dårlig selvfølelse (Utdanningsdirektoratet, 2016b). Skam kan ha negativ innvirkning 

på etablerte relasjoner. Dette fordi skamfølelsen kan svekke både tilliten til andre og kreftene 

som kreves for å bevare relasjoner over tid. Skam kan også hindre nye, potensielle relasjoner, 

på grunn av frykten for å knytte bånd til andre i form av nye relasjoner 

(Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

 

Selvfølelse beskrives som et spekter med skam i den ene enden og stolthet i den andre. 

Kvaliteten på elevenes sosiale relasjoner til andre avgjør om selvfølelsen preges av skam eller 

stolthet. Skam blir gjerne fremtredende i selvfølelsen dersom eleven blir møtt med 

nedverdigelse, utestenging og forakt. Opplever elever derimot å lykkes sosialt, ved å bli møtt 

med anerkjennelse og bekreftelse, vil selvfølelsen fylles med stolthet 

(Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

 

2.1.3 Relevante dokumenter om opplæring i skolen 
I Kvalitetsutvalgets innstilling (NOU 2003:16, 2003, s. 19) fremstilles det forslag om å fjerne 

elevers lovfestede rett til spesialundervisning. Hensikten er å styrke det ordinære 

opplæringstilbudet, slik at alle elever får sine behov ivaretatt gjennom tilpasset opplæring. 

Stortingsmelding nr. 30, Kultur for læring, fokuserer blant annet på inkluderende og 

likeverdig opplæring, og utfordringene knyttet til dette (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2004, s. 85). Stortingsmeldingen poengterer at det blir utfordrende 

å tilby tilpasset opplæring uten spesialundervisning. Dette gjelder også i situasjoner der det er 

behov for andre opplæringsmål enn de man finner i læreplanene. Når ordinær tilpasset 

opplæring ikke kan dekke elevens tilpasningsbehov, er retten til spesialundervisning 

nødvendig (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004, s. 87). Dette indikerer at 

rammene for det ordinære opplæringstilbudet ikke kan gi tilfredsstillende utbytte for alle 

elever i skolen, og at spesialundervisning er nødvendig. 
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2.1.4 Relevante dokumenter om psykisk helse 
I det følgende vil jeg redegjøre kort for tre relevante dokumenter for psykisk helse. Det ene er 

en strategi for god psykisk helse, det andre er en rapport om psykisk helse i Norge, og det 

siste er en veileder om samarbeid. Jeg har valgt disse fordi de er svært relevant for oppgaven.  

 

Regjeringen publiserte i 2017 er strategi for god psykisk helse, Mestre hele livet, med særlig 

vekt på barn og unges psykiske helse (Helse- og omsorgsdepartementet). I strategien legges 

det vekt på betydningen av mestring og livskvalitet for god psykisk helse. Psykisk helse blir 

brukt som et overordnet begrep som strekker seg fra god psykisk helse og livskvalitet, til 

psykiske plager og lidelser. God psykisk helse innebærer opplevelser av mestring, trivsel og 

mening. God livskvalitet kjennetegnes av mestring, trygghet, glede og tilhørighet. Psykiske 

plager handler om å oppleve belastende tilstander, uten at de passer med diagnoser. Psykiske 

lidelser innebærer at diagnostiske kriterier oppfylles I strategien vektlegges behovet for 

forebyggende arbeid og effektive behandlingsmåter, fordi befolkningens helsetap i stor grad 

skyldes angst og depresjon (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017, s. 7-9). 

 

Psykisk helse i Norge er en rapport fra 2018, med et eget kapittel om psykiske lidelser hos 

barn og unge (Folkehelseinstituttet, 2018, s. 59). I rapporten poengteres det at begrepet 

psykiske lidelser benyttes som et samlebegrep om alt som kan ses som psykologiske avvik i 

barn og unges fungering og utvikling. Dette omfatter blant annet atferdsforstyrrelser og 

tilstander som medfører unormal kognitiv eller psykologisk utvikling. Fordi skam kan 

forekomme ved en rekke psykiske lidelser, kan det tenkes at skamrelaterte plager kan inngå i 

samlebegrepet psykiske lidelser slik det er beskrevet over (Berg & Pallesen, 2004, s. 359). 

Rapporten omtaler hyppig forekomst av angst, depresjon og spiseforstyrrelser blant jenter i 

ungdomsalderen. Disse lidelsene har sammenheng med skamrelaterte plager (Berg, 2012; 

Skårderud, 2001a; Utdanningsdirektoratet, 2016b; Wurmser, 1981). 

 

Fordi det er en sammenheng mellom skamrelaterte plager og depresjon, angst og 

spiseforstyrrelser, kan det være interessant å se på forekomsten av dem. De antatte 

mørketallene knyttet til skamrelaterte plager er også en grunn til at forekomsten kan være av 

relevans. I følge rapporten varierer forekomsten av depressive lidelser blant barn under 

tenåringsalder fra 0,1 prosent til 1,6 prosent (Folkehelseinstituttet, 2018, s. 67). Inkluderes 

tenåringer varierer forekomsten fra 2,2 prosent til 3,2 prosent. Angstlidelser forekommer hos 
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1,5 prosent til 3,2 prosent av barn under tenåringsalder, og fra 2,4 prosent til 6,9 prosent når 

man regner med tenåringer. De vanligste angstlidelsene er separasjonsangst, sosial fobi og 

spesifikk fobi. Når det gjelder spiseforstyrrelser varierer forekomsten blant barn og unge fra 

0,2 prosent til 1,1 prosent. Før tenåringsalder forekommer spiseforstyrrelser svært sjelden 

(Folkehelseinstituttet, 2018, s. 67). 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet 

(Udir) utarbeidet en veileder om samarbeid mellom skole og barnevern (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet, 2018). Veilederen fokuserer spesielt på barn med tiltak fra barnevernet, 

men legger til grunn at alle barn skal ha en skolehverdag preget av mestring og trygghet. Et 

sentralt tema i veilederen er oppfølging av barn med faglige eller psykososiale vansker. I 

veilederen omtales barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) som en aktuell samarbeidspartner 

for skolen dersom eleven har psykososiale vansker (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 

2018). BUP er en del av spesialisthelsetjenesten og tilbyr utredning og behandling for barn og 

unge med psykiske plager og lidelser. Kliniske pedagoger, psykologspesialister og overleger 

er blant dem som jobber i BUP. Det kan tenkes at ansatte ved BUP har kunnskap om 

skamrelaterte plager fordi skam kan forekomme ved en rekke psykiske lidelser (Berg & 

Pallesen, 2004, s. 359). Dette er bakgrunnen for valget om å intervjue ansatte ved BUP, og 

dette kommer jeg tilbake til i redegjørelsen for metode i kapittel tre. 

 

2.2 Generell teori 
I det følgende vil jeg presentere generell teori som er aktuell for problemstillingen. Teorien 

dreier seg om aktørperspektivet, psykososiale vansker, sosial kompetanse, empowerment, og 

følelsesbevissthet. I denne forbindelse utgjør aktørperspektivet et bakteppe for hvordan man 

kan forstå arbeid med å redusere og avhjelpe barn og unges skamrelaterte plager. 

 

2.2.1 Aktørperspektivet 
Befring & Duesund (2012, s. 465) beskriver hvordan blant annet oppmuntring og 

mestringsopplevelser kan bidra til utvikling av personlig kompetanse til å være aktør i eget 

liv. Hjelp til å håndtere ubehagelige følelser på en hensiktsmessig måte er også en faktor som 

spiller inn i utvikling av denne kompetansen. Befring & Duesund (2012) legger 

aktørperspektivet til grunn for å forstå elevers handlinger. Atferd som oppleves problematisk 

for læreren, kan for eleven være en hensiktsmessig måte å håndtere følelser på. Uønsket 
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atferd kan også være en mestringsstrategi eleven benytter for å hevde seg blant sine 

medelever, eller unngå opplevelser av nederlag. Et eksempel som presenteres er at elever som 

er sosialt utrygge beviser ovenfor medelevene sine at de tør å utfordre lærerens autoritet, ved 

at de skaper uro i klasserommet. Denne atferden kan forstås som en mestringsstrategi, og som 

et uttrykk for at eleven ikke føler seg verdsatt på skolen. Befring & Duesund (2012) skriver at 

samarbeid og tillit er viktig i slike situasjoner. Eleven kan ha behov for oversikt og trygghet. 

Læreren kan bidra med oppmuntrende tilbakemeldinger og tydelige arbeidsrammer. På denne 

måten kan eleven fungere som aktør i eget liv, med trygge rammer og tro på egne muligheter 

(Befring & Duesund, 2012, s. 465-466). 

 

2.2.2 Psykososiale vansker 
Psykososiale vansker kan ha negativ innvirkning på elevers læringssituasjon, både sosialt og 

faglig (Kokkersvold, 2014, s. 1). Disse vanskene kan medføre at elevers utvikling og læring 

hemmes, enten for en begrenset periode eller over lengre tid. Psykososiale vansker består av 

to dimensjoner, den sosiale dimensjonen og den psykiske dimensjonen. Den sosiale 

dimensjonen inneholder ytre sosio-materielle faktorer. Disse er blant annet elevens relasjoner 

til andre, familie, nettverk, utdanning og økonomi. I den psykiske dimensjonen inngår 

elevens emosjonelle og kognitive kompetanse, som består av følelser, ferdigheter, bevissthet, 

kunnskap og innsikt. Eleven kan benytte seg av denne kompetansen i varierende grad. En av 

faktorene som avgjør hvordan eleven anvender sin emosjonelle og kognitive kompetanse er 

elevens sosiale kompetanse (Kokkersvold, 2014, s. 3). 

 

Felles for de to dimensjonene er elevens evne til sosialt samspill og kommunikasjon med 

andre. Psykososiale vansker blant elever kan være forbundet med utagerende atferd, sosial 

isolasjon, atferd som hemmer undervisning og læring, eller atferd som bryter med normer og 

regler. Sistnevnte kan komme til uttrykk gjennom rusproblematikk eller kriminalitet. 

Psykososiale vansker kan også ha sammenheng med vanskelige livssituasjoner. Dette kan 

gjelde alvorlige livskriser, psykiske, fysiske eller seksuelle overgrep. Disse opplevelsene kan 

ha negativ innvirkning på barn og unges integritet og selvfølelse. Det kan være vanskelig å 

finne sosialt aksepterte måter å håndtere disse utfordringene på. Atferden som er beskrevet 

over kan forstås som hensiktsmessige måter for eleven å håndtere påkjenninger og stress. 

Dette er hensiktsmessig utgangspunkt for å forstå elevens psykososiale vansker 

(Kokkersvold, 2014, s. 4). 
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2.2.3 Sosial kompetanse 
Sosial kompetanse omtales som et sett kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er 

nødvendige for å mestre forskjellige sosiale miljøer (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Barn og 

unge har forventninger til hverandres sosiale kompetanse. Kjennetegn på sosial kompetanse 

er evnen til å tilpasse seg og mestre sosiale normer, verdier og krav blant jevnaldrende. Sosial 

kompetanse er av betydning for barn og unges vennskap og sosiale tilhørighet, samt mestring 

av utfordringer og stress. Sosial kompetanse kan også bidra til å motvirke utvikling av 

problematisk atferd (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Empati, selvkontroll, samarbeid, 

selvhevdelse og ansvarlighet er fem grunnleggende dimensjoner innen sosial kompetanse 

som er nyttige i skolesammenheng. 

 

Evne til empati har stor betydning for om elever kan knytte nære relasjoner og etablere 

vennskap med andre. Dersom et mål innen sosial kompetanse er at eleven skal utvikle 

empati, vil det være en fordel om eleven møter lærere med empatiske evner. Empati kan 

endres og utvikles, fordi det er en situasjonsavhengig evne. Atferd som kan krenke andre, 

som vold og mobbing, kan motvirkes av empati (Utdanningsdirektoratet, 2016a). Manglende 

empatiske evner kan komme til uttrykk ved at elever ikke viser hensyn eller krenker andre. I 

slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å arbeide med empatiske evner. 

 

Samarbeidsevne kjennetegnes blant annet av at elever kan hjelpe andre, være avhengig av 

hverandre, og dele med andre. Elever som kan samarbeide kan også følge beskjeder og 

regler. Samarbeid bør arbeides aktivt med i skolen, som en verdifull evne. Elever bør få 

kunne trene på samarbeid i realistiske situasjoner (Utdanningsdirektoratet, 2016a). 

 

Evne til selvhevdelse dreier seg om å mene noe og stå for det, reagere på det andre gjør, og 

be andre om hjelp, enten det er medelever eller lærere. Selvhevdelse handler også om å klare 

å si nei til ting som man helst ikke burde være med på. Evne til selvhevdelse har ofte stor 

betydning for å kunne ta aktiv del i sosiale miljøer (Utdanningsdirektoratet, 2016a). 

 

Selvkontroll omhandler å ta hensyn til andre elever og tilpasse seg fellesskapet, i 

klasserommet og på skolen generelt. Elevers evne til å forstå seg selv og være bevisst sine 

egne følelser har betydning for evnen til selvkontroll. Kjennetegn på selvkontroll er blant 

annet å kunne inngå kompromisser med medelever og vente på tur. Elever som lar være å bli 
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sinte, ta igjen eller slåss når andre elever kommenterer eller erter dem, evner å kontrollere seg 

selv (Utdanningsdirektoratet, 2016a). 

 

Ansvarlighet karakteriseres av evnen til å kommunisere med medelever og voksne. Evne til 

ansvarlighet viser seg gjennom å respektere sine egne og andres arbeid og eiendeler, samt å 

gjennomføre oppgaver. Elever kan utvikle sin ansvarlighet gjennom å delta i avgjørelser og 

opplevelse konsekvensene det ansvaret medførte (Utdanningsdirektoratet, 2016a). 

 

2.2.4 Empowerment 
I følge Befring (2014) kjennetegnes perspektivet empowerment av en idé om at mennesker 

kan forstå problemene sine og bidra til å finne løsninger selv (s. 77). Empowerment dreier 

seg hovedsakelig om at hjelpetrengende mennesker blir stimulert til selvhjelp gjennom støtte 

fra andre. Den hjelpetrengende personen kan motiveres til å være aktør i eget liv, med støtte 

fra en hjelper. 

 

I sammenheng med empowerment presenterer Befring perspektivet om salutogenese, utviklet 

av Aaron Antonovsky (2014, s. 78). Salutogenese handler om forhold som er 

helsefremmende for mennesker. Sentralt i dette perspektivet er fokus på muligheter, mestring 

og troen på innflytelse på sitt eget liv. Hvordan empowerment og salutogenese kan bidra til 

barn og unges motstandsdyktighet mot livets påkjenninger er av betydning (Befring, 2014, s. 

78).  

 

Innen salutogenese står holdningen "sense of coherence" sentralt (Befring, 2014, s. 78). 

Denne holdningen kjennetegnes av en opplevelse av oversikt og sammenheng i livet. "Sense 

of coherence" har sammenheng med motivasjon og tro på seg selv. Befring knytter dette opp 

til utfordringer i skolen (Befring, 2014, s. 78-79). Han beskriver en læringsdimensjon med to 

ytterpunkter, "pedagogisk invalidisering" på den ene siden og "positiv læring" på den andre. 

Pedagogisk invalidisering kjennetegnes av at troen på egne muligheter er svekket på grunn av 

en rekke nederlag. Som følge av dette kan det ofte bli vanskelig å benytte egne 

læringsressurser.  

 

Empowerment og salutogenese kan fungere som nyttige perspektiver i forbindelse med 

pedagogisk invalidisering (Befring, 2014, s. 79). Fokus på muligheter, evner og egen 
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påvirkningskraft kan motvirke oppgitthet og negative læringssituasjoner. I motsetning til å 

fokusere på begrensninger og svakheter, kan disse perspektivene bidra til å at man kan se 

muligheter (Befring, 2014, s. 79). Dette er relevant for læring og utvikling i 

spesialpedagogisk sammenheng, fordi det fokuseres på faktorer som kan fremme læring. 

Dette kommer jeg tilbake til i kapittel fem. 

 

2.2.5 Følelsesregulering 
Relasjonen til tilknytningspersoner er av stor betydning for hvordan barn og unge håndterer 

følelser på (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016, s. 22). I gode relasjoner får barn 

trygghet og støtte, slik at de ikke blir overveldet av sine egne følelser. Denne hjelpen bidrar 

på sikt også til at barn lærer å tolerere og regulere følelsene sine på en selvstendig måte 

(Brandtzæg et al., 2016, s. 22). Relasjonen er utgangspunktet for regulering av alle typer 

følelser, både stress, glede og nysgjerrighet. Dette gjelder også skamfølelse. Måten barnet blir 

møtt på avgjør om barnets følelser skrus opp eller ned, både når det gjelder positive og 

negative følelser. Barns følelser kan være overveldende for dem, fordi nervesystemet deres 

fortsatt er under utvikling (Brandtzæg et al., 2016, s. 22). Derfor kan voksnes evne til å 

regulere følelser fungere som en viktig støtte for barna. Dette har overføringsverdi til 

klasserommet, der læreren kan regulere elevers følelser opp eller ned. Brandtzæg et al. (2016, 

s. 23) hevder at lærere som kjenner til dette kan gi elevene en økt trygghetsfølelse. Dette kan 

bidra positivt til elevenes læring og selvtillit. 

 

Følelsesregulering omhandler vår evne til å takle utfordringer, og er nært knyttet til atferden 

vår (Brandtzæg et al., 2016, s. 23). Trygge relasjoner til voksne legger grunnlaget for denne 

reguleringen av følelser. Barn som får mulighet til følelsesregulering gjennom trygge 

voksenrelasjoner, kan på sikt bli selvstendig nok å finne ro, og samtidig evne å be om hjelp 

av andre. Barn og unge vil etter hvert være i stand til å regulere følelser selv, dersom de fra 

barndommen har mange opplevelser av støtte til følelsesregulering fra trygge voksne 

(Cassidy, referert i Brandtzæg et al., 2016, s. 23). Dette vil kunne ha stor betydning for 

barnas opplevelse av å være verdifull, ved at disse erfaringene kan bidra til å styrke 

selvfølelsen. 
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2.3 Tidligere forskning på feltet 
I det følgende vil jeg presentere tidligere forskning på feltet. Først vil jeg gjøre rede for 

skammens kompass. Deretter vil jeg redegjøre for temaene skam, taushet, selvfølelse, 

mestring og relasjon i lys av forskning om skam. Videre vil jeg kort presentere et kompass 

med fire strategier for å håndtere skam. 

 

2.3.1 Skammens kompass 
Fordi intervjudataene mine sammenfaller med hovedinndelingen i skammens kompass, har 

denne modellen vist seg å være svært aktuell for denne oppgaven. Skammens kompass er en 

modell med fire hovedretninger som representerer strategier for å håndtere skam i sosiale 

relasjoner (Nathanson1992, s. 312). Skam kan håndteres ved tilbaketrekking, unnvikelse, 

selvangrep eller angrep mot andre. Det er i utgangspunktet normalt å benytte seg av disse 

strategiene når det oppstår utfordringer i relasjoner til andre. Overdreven bruk av strategiene 

kan få ekstreme uttrykk som kan ha negativ innvirkning på sosiale relasjoner. 

 

Tilbaketrekking kjennetegnes av at man skjuler eller isolerer seg fra andre. Strategien går ut 

på at man trekker seg tilbake fra situasjoner som muligens kan utløse skam. Her skapes det en 

barriere mellom oss selv og andre. Når skam håndteres gjennom tilbaketrekking, blir den 

anerkjent og delvis akseptert. Dette kan komme til uttrykk i tanker som "Hva er galt med 

meg?" (Nathanson, 1992, s. 315). Andre tanker i forbindelse med tilbaketrekking kan dreie 

seg om nærhet til andre og hvordan andre ser en. Tilbaketrekking kan komme til uttrykk ved 

at man bøyer hodet, kikker ned og rødmer (Nathanson, 1992, s. 316). 

 

Selvangrep kjennetegnes av at man godtar fornedrelser for å unngå krangler. Denne 

strategien står i kontrast til unnvikelse ved at man forsøker å beskytte relasjoner for enhver 

pris. Her lar man andre tråkke på en, og aksepterer delvis skammen ved å ta på seg 

overdrevent mye skyld. I håp om at relasjonen skal bli bedre forsøker man å gjøre andre 

fornøyd, selv når det går negativt ut over en selv (Nathanson, 1992, s. 326). Selvangrep kan 

åpne for tanker om avhengighet av andre, selvplaging og selvforakt. Uttrykk for selvangrep 

kan være å latterliggjøre seg selv foran andre og beskrive våre egne handler med avsky 

(Nathanson, 1992, s. 329). 
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Unnvikelse karakteriseres av distraksjon eller benektelse. Skammen holdes skjult fra 

bevisstheten, den aksepteres ikke. Denne strategien har sammenheng med lav selvfølelse og 

behov for bekreftelse fra andre. I motsetning til tilbaketrekking oppsøker man situasjoner 

som kan vekke glede og interesse, i et forsøk på å dekke over skammen. Dette kan blant 

annet være konkurranser, stadige forelskelser og underholdning. Målet er å fremstå for andre 

som noe som ikke forbindes med skam. (Nathanson, 1992, s. 336). I forbindelse med 

unnvikelse kan det oppstå tanker om å tape i konkurranser, samt egne feil og mangler, 

seksualitet og nærhet. Unnvikelse kan komme til uttrykk ved at man trener for å bli større og 

sterkere, har et stort konkurranseinstinkt eller kjøper ting som bidrar til at man fremstår som 

noe vakkert (Nathanson, 1992, s. 341).  

 

Angrep mot andre er en strategi som benyttes for å fjerne skammen fordi man ikke tåler den. 

Dette skjer gjerne i forbindelse med avvisning, og man forsøker å overføre skammen til 

andre. Eksempler på dette er blant annet utfrysning, baksnakking og vold. I ekstreme tilfeller 

kommer strategien til uttrykk gjennom sadisme eller antisosial atferd. Dette er en konsekvens 

av forsøk på å fjerne skammen fra seg selv (Nathanson, 1992, s. 360). Angrep mot andre 

knyttes til tanker om egne evner, styrker og størrelse. Angrep mot andre kan komme til 

uttrykk gjennom blant annet mobbing, latterliggjøring, sarkasme, og vold (Nathanson, 1992, 

s. 367). 

 

Elever som opplever skam vil kunne benytte seg av en eller flere av disse fire strategiene. 

Enten eleven isolerer seg, benekter skammen, angriper seg selv eller andre, vil denne 

håndteringen av skam kunne ha negativ innvirkning på elevens trivsel, læring og helse. Dette 

kommer jeg tilbake til i kapittel fem. 

 

2.3.2 Skam 
Wurmser (1981, s. 17) hevder at skam er en rekke nært beslektede affekter, heller enn én 

klart begrenset affekt. I følge Wurmser har skam klare forbindelser til blant annet 

narsissisme, forlegenhet, ydmykelse og angst. Nathanson (1992) foreslår at man tar 

utgangspunkt i Wurmsers definisjon av skam som en familie av følelser. Han beskriver skam 

som en rekke ubehagelige følelser, fra et lite stikk av forlegenhet, til smerten ved alvorlig 

ydmykelse (s. 19). Skårderud (2001b, s. 38) beskriver skam som "et komplekst affektivt 
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system som bidrar til vår tilpasning". Det Skårderud skriver er i tråd med hvordan Wurmser 

(1981) og Nathanson (1992) presenterer skam. 

 

Alt det som forstyrrer glede og interesse kan i utgangspunktet være årsak til skam (Berg, 

2012, s. 362). Dette gjelder særlig områder hvor vi sammenligner oss med de rundt oss, som 

selvoppfatning og evne. Skam er en viktig faktor når det gjelder å reparere skadede eller 

ødelagte relasjoner, som følge av for eksempel krenkelser. I følge Berg kan skam fungere 

som et hinder for atferd som kan skade oss selv eller andre (2012, s. 360-362). 

 

I introduksjonen til boken Shame and Pride (1992, s. 16) undrer Nathanson seg over om ikke 

alle på et eller annet tidspunkt har vært lammet av skam. Han hevder at det er få opplevelser i 

livet som er så behagelige som når skammen slipper taket, eller når vi innser at våre 

svakheter blir møtt med kjærlighet (s. 19). 

 

Skårderud (2001a) skriver at skam både er noe ønsket og noe uønsket (Skårderud, 2001a, s. 

1613). Han skjelner mellom den skammen vi ønsker, den gode skammen, og den skammen vi 

overhodet ikke ønsker, den dårlige skammen. Denne distinksjonen viser at vi ikke 

nødvendigvis snakker om det samme selv om vi bruker det samme ordet. For å forstå skam 

bedre kan det også være nyttig å skille mellom skyld og skam. Berg & Pallesen (2004, s. 360) 

beskriver skillet mellom skyld og skam med at skyld dreier seg om ubehag på grunn av noe 

man har gjort, mens skam dreier seg om ubehag på grunn av noe man er. Skyldfølelse kan 

gjerne oppstå på grunn av handlinger som kan forårsake at andre blir skadet, mens 

skamfølelse kan knyttes til noe man opplever at man (Berg & Pallesen, 2004, s. 360). 

 

God skam kan bidra til å regulere både intime forhold og selvfølelse (Skårderud, 2001a, s. 

1613). Denne skammen beskytter relasjoner og hindrer uønskede avsløringer. I den gode 

skammen finnes respekten både for seg selv og for andre. Den definerer grensene for hva 

som er akseptert blant mennesker, og hva som ikke er det. God skam kan bidra til at vi ser oss 

selv utenfra, og skam blir beskrevet som den eneste medfødte moralske følelsen vi har. Skam 

kjennetegnes av at den er dypt relasjonell (Skårderud, 2001a, s. 1613). 

 

For mye skam er uønsket fordi den er destruktiv (Skårderud, 2001a, s. 1613). I forbindelse 

med overdreven skam er reguleringen av selvfølelsen forstyrret. Dårlig skam kjennetegnes av 

frykten for å avsløres som en annen enn den man ønsker å være. Denne skammen er preget 
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av ensomhet og tilbaketrekning, samtidig som den er relasjonell i sin natur. Dårlig skam er 

knyttet til fantasien om de andre, og om å bli blottlagt og avskydd av seg selv eller andre. 

Denne skammen kan bli sykelig og ødeleggende (Skårderud, 2001a, s. 1613). Den 

ødeleggende skammen er relasjonell, men kan oppstå uten krenkelser fra andre (Skårderud, 

2001b, s. 65). Mangel på bekreftelse og delte opplevelser og erfaringer i relasjon med andre 

kan føre til ensomhet og skam. Å vise frem seg selv og sin kjærlighet og bli avvist er den 

dypeste formen for skamopplevelse (Skårderud, 2001b, s. 65).  

 

2.3.3 Taushet 
Skårderud (2001a) skriver at sammenhengen mellom skam og taushet er sterk. Han beskriver 

hvordan skam har blitt flyttet vekk fra fellesskapets norm, og over til enkeltindividets normer. 

Skam har gått fra å være et korrektiv i samfunnet vårt, til å bli mer personlig. I denne 

prosessen blir skammen mer privat, og dette kan føre til at det tradisjonelle språket om skam 

forsvinner. En konsekvens av dette kan være at skammen blir mer ensom og taus (Skårderud, 

2001a, s. 1613). Skam kan gi opplevelser av at man er uverdig og foraktet. Vi ønsker ikke å 

snakke om disse opplevelsene, og derfor er det ikke alltid lett å identifisere privat skam. Fordi 

det å snakke om den skammen fører til mer skam, er taushet det fremste uttrykket på dårlig 

skam. Dårlig skam kan også komme til uttrykk gjennom det Skårderud kaller "normalitetens 

psykopatologi". Dette kan blant annet vise seg som depresjon, raseri, forakt, nøling og 

skamløshet (Skårderud, 2001a, s. 1613). 

 

Skårderud (2001b) beskriver flere mulige veier til skam, der skammen oppstår som følge av 

den andres atferd (Skårderud, 2001b, s. 55). Dette kan være vonde opplevelser som 

ydmykelser, mobbing, krenkelser eller fysiske og seksuelle overgrep. Skårderud retter 

imidlertid fokus mot skam som oppstår uten opplevelser som åpenbart er traumatiske. Denne 

skammen oppstår i forbindelse med isolasjon, fravær og manglende respons. Skårderud 

poengterer at krenkelser kan gjøre den fraværende nær, fordi krenkelser skjer i sosial 

samhandling, selv om relasjonen ikke er preget av nærhet. Han poengterer også at de 

forskjellige veiene til skam ikke utelukker hverandre (Skårderud, 2001b, s. 55). 

 

Berg (2012) beskriver hvordan skammen gjemmer seg og påvirker oss skjult bak raseri, gråt 

og frykt (Berg, 2012, s. 360). Skam er uønsket, og vi vil ikke ha noe med den å gjøre, verken 

i våre egne liv, i politikken eller kulturlivet. Lenge har dette også vært gjeldende i 
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psykologien, og Berg viser til hvordan dette kjennetegner skammens vesen som noe som 

påvirker oss i det skjulte (Berg, 2012, s. 360). Skam er ofte en skjult drivkraft bak 

forsvarsstrategiene våre. I forbindelse med terapistart uttrykkes skam sjelden direkte. I stedet 

kommer den til uttrykk gjennom følelser som sinne, depresjon og angst (Berg, 2012, s. 363). 

 

Lyngved (2016, s. 207-208) viser til sammenhengen mellom skam og taushet med det han 

kaller "bergets språk". "Bergets språk" forklares som en ordløs uro som lagres i kroppene 

våre som følge av krenkelser. Smertefulle erfaringer og vonde hendelser skjules i berget. 

Dette kan være opplevelser av isolasjon, ensomhet, ikke å være som de andre, eller av ikke å 

mestre (Lyngved, 2016, s. 207-208). Berget styrer ordløst livene våre, så lenge vi ikke har 

ord for å beskrive det som gjemmes der inne (Lyngved, 2016, s. 198). Det er kraften av skam 

som opprettholder denne tausheten og mangelen på ord. Kraften av skam holder mennesket 

nede og ordene tilbake (Lyngved, 2016, s. 207). Hos mennesker som har vonde erfaringer 

eller egenskaper som ikke er allment akseptert, er skam ofte en sentral kraft i 

selvopplevelsen. Skam kan være et hinder for utvikling og vekst, og kan føre til at vi 

håndterer livet vårt på en destruktiv måte. Skam berøver vår eksistensielle frihet, og må aldri 

undervurderes (Lyngved, 2016, s. 199). 

 

Gausel (2009) skriver at skam har smertefulle konsekvenser for mennesker og relasjoner. 

Skam kan ha en tendens til å skjule seg både fra mennesker som opplever det, og fra 

terapeuter, fordi skam ofte er nært knyttet til taushet (Gausel, 2009, s. 24) Skam kan ses som 

en følelse som stiller spørsmål ved hvem man er som person. Gausel beskriver skam som en 

svært ubehagelig følelse der man retter sinne og skyld mot seg selv. Dette medfører negative 

konsekvenser for individet, i form av varig lav selvfølelse (Gausel, 2009, s. 24). Berg & 

Pallesen (2004) skriver om hvordan skam kan være vanskelig å identifisere i møte med 

mennesker med psykiske lidelser (Berg & Pallesen, 2004, s. 359). Det å snakke om skam kan 

for mange være skamfullt, og det er ofte noe klienter unngår å snakke om (Berg & Pallesen, 

2004, s. 359-363). 

 

2.3.4 Selvfølelse 
I følge Fennell (2007) kjennetegnes selvfølelse av hvilken verdi vi gir oss selv og av våre 

generelle meninger om oss selv (Fennell, 2007, s. 12). God selvfølelse gir våre tanker om oss 

selv en positiv vinkling der vi kan si at det er mening i at vi lever. Lav selvfølelse derimot, 
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bærer preg av tanker som at man er helt bortkastet. Begrepene selvoppfatning og selvbilde 

viser til egenskapene vi tillegger oss selv. Selvvurdering og selvtillit er begreper som 

beskriver hva vi tror vi kan klare og ikke. Til forskjell fra disse begrepene, tilfører begrepet 

selvfølelse noe nytt gjennom meningene vi har om oss selv, samt verdien vi tillegger oss selv 

(Fennell, 2007, s. 11-12). Skam og lav selvfølelse er begreper som benyttes om hverandre 

(Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2015, s. 382). Skammen medfører at mennesker 

evaluerer seg selv negativt. Dersom et menneske opplever sine egne egenskaper som noe 

negativt, kan det oppstå et ønske om å endre, gjemme eller fjerne disse egenskapene. 

 

Vonde opplevelser kan medføre nedtrykthet hos mennesker, og denne nedtryktheten kan 

oppleves som skam (Skårderud et al., 2015, s. 207). "Det er noe i veien med meg" er en tanke 

som kan oppstå i forbindelse med denne skammen. Denne tanken kan føre til tilbaketrekning, 

fryktsomhet eller sinne. Sinnet kan enten vises som irritabilitet og vaktsomhet, eller bli 

innestengt og undertrykt. Disse væremåtene er uttrykk for senket selvfølelse (Skårderud et 

al., 2015, s. 207). 

 

Nathanson (1992, s. 16) foreslår at latter kan være det beste forsvar mot smerten som skam 

medfører. Med dette menes det at hvis man blir ledd av, kan man ha kontroll over latteren 

hvis man klarer å le av seg selv. Videre hevder han at vi alle befinner oss på et spekter 

mellom skam og stolthet (Nathanson, 1992, s. 17). Dette sammenfaller med hvordan 

selvfølelsen beskrives som et spekter med stolthet på den ene siden og skam på den andre, i 

artikkelen Relasjoner mellom elever i Kunnskapsløftet (2016b). 

 

2.3.5 Mestring 
Betydningen av mestringsopplevelser vektlegges i forbindelse med psykososial forebygging 

(Befring, 2012a, s. 137). Psykososial forebygging består av strategier for å hindre utvikling 

av sosiale og psykiske problemer. For at eleven skal lykkes i læringsoppgavene, må det rettes 

fokus mot de oppgavene det er mest sannsynlig at eleven mestrer (Befring, 2012a, s. 137). 

 

Ansvaret vårt blir stadig større når det gjelder hvordan vi opplever oss selv emosjonelt, og 

hvordan vi er som mennesker (Berg, 2012, s. 360). Berg (2012) hevder at vi ideelt sett skal ha 

det fint og føle oss bra til enhver tid. Man sammenligner seg med andre og skal være like 

vellykket som dem. For mange er dette en slags norm, og mestrer man ikke det idealet kan 
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det dukke opp negative tanker. Dette kan være tanker om at det er noe galt med oss. Disse 

tankene passer ikke sammen ikke med idealet om at alt skal være fint hele tiden. Det er 

skamfullt å ikke mestre dette idealet, og det er skamfullt å ha skam (Berg, 2012, s. 360). Vår 

skam kan føre til at andre skammer seg på våre vegne. Dette kan ha negativ innvirkning på 

vår selvfølelse, og føre til tomhet og økende skam i samfunnet (Berg, 2012, s. 360). 

 

Mestring er et tema som går igjen i mange andre teoretiske perspektiver, som sosial 

kompetanse og aktørperspektivet. I sosial kompetanse er fokus på mestring en forutsetning 

for å arbeide med de ulike evneområdene. Mestring av sosiale miljøer rundt eleven beskrives 

som et mål i forbindelse med sosial kompetanse. Her vektlegges elevers evne til å mestre 

sosiale verdier, normer og krav blant medelever. Betydningen av mestring poengteres også i 

forbindelse med å klare å håndtere stress og utfordringer som elever kan møte i hverdagen 

(Utdanningsdirektoratet, 2016a). Mestring har også en sentral plass i aktørperspektivet, med 

vekt på hvordan opplevelser av mestring kan fremme til at elever kan utvikle personlig 

kompetanse knyttet til å være aktør i eget liv (Befring & Duesund, 2012, s. 465). 

 

Tidligere i kapittelet redegjorde jeg for "bergets språk". Opplevelser av ikke å mestre og ikke 

å være som de andre kan lagres som smertefulle erfaringer i kroppene våre som en del av 

"bergets språk" (Lyngved, 2016, s. 207-208). Disse opplevelsene av manglende mestring kan 

være konsekvenser av utfordrende og vonde situasjoner og erfaringer. Mestring kan også 

være knyttet til uønsket atferd blant elever, som en mestringsstrategi for å unngår nederlag, 

og utøve selvhevdelse for sine medelever (Befring & Duesund, 2012, s. 465-466). 

 

2.3.6 Relasjon 
En trygg relasjon mellom barn og voksen kjennetegnes av at barnet uttrykker sine behov og 

følelser på en direkte måte (Sroufe, referert i Brandtzæg et al., 2016, s. 22). Barn med trygg 

relasjon til voksne kan være selvstendige og utforske verden trygt, samtidig som de kan 

oppsøke hjelp for vanskelige følelser. I en trygg relasjon blir barna møtt med respekt, 

forståelse og forventninger. En utrygg relasjon bærer derimot preg av manglende støtte og 

fravær av sensitivitet knyttet til barnets behov. Dette kan medføre at barnet tviler på om 

tilknytningspersonen kommer til å være der for dem om de trenger støtte (Brandtzæg et al., 

2016, s. 22). 
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Relasjon har klar sammenheng med skam (Berg, 2012; Gausel, 2009; Skårderud, 2001a, 

2001b). Skam er en ensom følelse, samtidig som den også er relasjonell av natur (Wyller, s. 

37) I dette ligger det at skammen alltid finnes i relasjon til andre mennesker, fordi man 

skammer seg over hva andre tenker om en. Dette kan henge sammen med ensomhet, fordi 

man i frykt for andres avsky trekker seg vekk fra relasjonen. Skammens gode egenskaper, 

som å beskytte sosiale forhold, gjelder ikke lenger i en utrygg relasjon (Skårderud, 2001a, s. 

1613). I utrygge relasjoner er skammen heller ødeleggende, fordi den hindrer gode sosiale 

bånd til andre. God skam som regulerer selvfølelse og intime forhold er i den utrygge 

relasjonen til andre byttet ut med ødeleggende skam som fører til tilbaketrekking og 

ensomhet (Skårderud, 2001b, s. 65). Dette kan skje dersom relasjonen er preget av mangel på 

delte opplevelser og bekreftelse. Avvisning i relasjonen til andre kan føre til dyp skam, der 

åpenhet og kjærlighet ikke har blitt møtt og gjengjeldt (Skårderud, 2001b, s. 65). 

 

Befring & Duesund (2012, s. 464) beskriver hvordan årsakene til relasjonsvansker kan forstås 

ut fra en utviklings- og læringspsykologisk tilnærming. Ut fra denne tankegangen kan man 

forstå relasjonsvansker som en konsekvens av læringsbetingelsene i barn og unges 

livskontekst. Med dette menes det de vilkårene barn og unge har for læring ut fra deres 

situasjon. Relasjonsvansker kan blant annet forklares av manglende struktur, varme, trygghet, 

omsorg og gode rollemodeller. Andre årsaker kan være at barn og unges behov for støtte for å 

lære på forskjellige områder ikke har blitt møtt (Befring & Duesund, 2012, s. 464). 

 

I dette kapittelet har jeg gjort rede for oppgavens teoretiske forankring. Jeg har presentert 

sentrale styringsdokumenter og oppgavens rammer. Deretter har jeg redegjort for generell 

teori og tidligere forskning som er relevant for dette forskningsprosjektet. Jeg har redegjort 

for temaene som har vist seg å være spesielt viktige for oppgaven. De er skam, taushet, 

selvfølelse, mestring og relasjon. Disse temaene kommer jeg tilbake til i kapittel fire, der jeg 

presenterer intervjudataene mine. 
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3 Metode 
 

I dette kapittelet vil jeg presentere kvalitativ metode knyttet til dette forskningsprosjektet. Jeg 

vil vurdere og beskrive den valgte metoden i lys av problemstillingen, som lyder som 

følgende: "Hvordan tilrettelegge for mestring i skolen for barn og unge med skamrelaterte 

plager?" Først vil jeg gjøre rede for kvalitative metoder. Deretter vil jeg presentere det 

kvalitative forskningsintervjuet som metode i denne studien. Her vil jeg redegjøre for 

bakgrunnen for valg av metode, utvalg og rekruttering, gjennomføring, transkripsjon og 

analysering. Jeg vil gjøre rede for stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI), som jeg benyttet i 

analyseprosessen. Deretter vil jeg gjøre rede for validitet og reliabilitet i forbindelse med 

dette forskningsprosjektet. Avslutningsvis tar jeg for meg etiske betraktninger knyttet til 

studien. 

 

3.1 Kvalitative metoder 
I dette forskningsprosjektet søker jeg å forstå sosiale fenomener, og derfor valgte jeg 

kvalitativ metode (Thagaard, 2013, s. 11). Kvalitativ metode er egnet til å undersøke 

opplevelse og mening som ikke kan måles (Dalland, 2017, s. 52). I følge Dalland (2017) 

kjennetegnes kvalitative metoder av fleksibilitet, dybde, følsomhet og nærhet til feltet (s. 53). 

Kvalitativ metode avdekker hvorfor noe skjer (Krumsvik, 2014, s. 113). 

 

Å forstå sosiale fenomener er et sentralt mål knyttet til kvalitative metoder (Thagaard, 2013, 

s. 11). Fordi det handler om forskerens forståelse, har forskerens fortolkning og analyse av de 

sosiale fenomenene som studeres stor betydning for forskningsprosessen. I tillegg er det 

vesentlig at forskeren gir tydelig uttrykk for prinsippene for kvalitativ forskning. Dette går ut 

på at forskeren beskriver forskningsprosessen på en presis og klar måte. Grunnlaget for 

kunnskapen må uttrykkes klart og tydelig, fordi forskningsresultatenes overførbarhet og 

troverdighet avhenger av det (Thagaard, 2013, s. 11). 

 

Det finnes ulike kvalitative metoder, som observasjonsstudier, intervjuer og dokumentanalyse 

(Thagaard, 2013, s. 58-59). Observasjon og intervju er metoder som er godt egnet for å 

utvikle data fra feltarbeid (Thagaard, 2013, s. 58). Observasjon er en metode som passer godt 

for å hente inn informasjon om hvordan mennesker presenterer seg og forholder seg til 
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hverandre i sitt miljø. Intervju egner seg for å undersøke hvordan intervjupersonene forstår 

og opplever seg selv og omgivelsene sine. Dokumentanalyse er hensiktsmessig å bruke for å 

undersøke studier av faglitteratur innen et bestemt område (Thagaard, 2013, s. 58-59). 

Kvalitative metoder henger hovedsakelig sammen med at man forsøker å undersøke sosiale 

fenomener og finne mangfold i dataene fra undersøkelsen (Nyeng, 2012, s. 72-73). Målet er å 

fremstille sosiale fenomener på en måte som får frem nyanser og detaljer, og fremmer 

forståelse av fenomenene (Nyeng, 2012, s. 73). Kvalitativ metode kan ses som en 

oppadgående bevegelse som retter fokus mot forståelse av sosiale fenomener. Med dette 

perspektivet som utgangspunkt får forskeren mulighet til å ta del i menneskers opplevelser, 

og oppdage helheter som gir mening (Nyeng, 2012, s. 76). 

 

3.2 Kvalitativ metode i min oppgave 
I det følgende vil jeg gjøre rede for kvalitativ metode i forbindelse med dette 

forskningsprosjektet. Jeg vil ta utgangspunkt i stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI), fordi 

jeg benyttet denne metoden i analysen av mine kvalitative forskningsintervjuer. Jeg vil 

redegjøre for mitt valg av metode, utvalg og rekruttering, gjennomføring av intervjuene, 

transkripsjon, samt analysering. Deretter vil jeg gjøre rede for validitet, reliabilitet og mine 

etiske betraktninger knyttet til prosjektet. 

 

Et mål for kvalitativ forskning er å formidle hvordan mennesker oppfatter virkeligheten, og 

hvordan det er å "være menneske i bestemte sammenhenger" (Nyeng, 2012, s. 72). 

Intervjuets egenskaper er forenlig med dette målet, fordi intervju egner seg for å undersøke 

hvordan intervjupersonene forstår og opplever seg selv og omgivelsene sine (Thagaard, 2013, 

s. 58-59). På bakgrunn av dette har jeg valgt semistrukturert kvalitativ forskningsintervju. I 

forbindelse med dette forskningsprosjektet har jeg gjennomført seks semistrukturerte 

kvalitative forskningsintervju. 

 

3.2.1 Forberedelser 
Hensikten med intervjuundersøkelsen er å forstå hvordan barn og unge med skamrelaterte 

vansker har det, og undersøke hvordan man kan tilrettelegge for mestring i skolen for disse 

elevene. Jeg oppfatter emnet skamrelaterte vansker som et hinder for et godt psykososialt 

miljø, og for trivsel, læring og helse. Før jeg gikk i gang med intervjuene, planla jeg hva jeg 
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skulle gjøre i den kvalitative undersøkelsen. En del av planleggingen gikk ut på å besvare 

intervjuundersøkelsens hva, hvorfor og hvordan (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 140).  

Studiens "hva" handler om å ta for seg det aktuelle temaet og samle inn forhåndskunnskap 

om det. Undersøkelsens "hvorfor" dreier seg om å redegjøre for studiens formål. Studiens 

"hvordan" går ut på å sette seg inn i teorier og teknikker for intervju og analyse, samt å velge 

hvilken metode som er mest hensiktsmessig for å oppnå kunnskap om temaet (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 140). Ønsker man å undersøke hvordan intervjupersonene forstår og 

opplever seg selv og omgivelsene sine, er intervjuet en velegnet metode (Thagaard, 2013, s. 

58-59). 

 

Min forforståelse av skam er at god skam kan ha positiv påvirkning på selvfølelse og 

relasjoner, og at vond skam kan ha en ødeleggende effekt på menneskers opplevelse av seg 

selv og tilknytning til andre. Når det gjelder distinksjonen mellom skam og skyld, forstår jeg 

det slik at skam handler om individet, mens skyld dreier seg om handlinger. Det var ingen 

forhåndsbestemte temaer jeg ønsket å høre i intervjuene, utover det overordnede temaet 

skam. Jeg ønsket å lære så mye som mulig om skamrelaterte plager blant barn og unge fra 

ansatte i spesialisthelsetjenesten. 

 

3.2.2 Rekruttering av informanter 
Fordi formålet med denne studien er å forstå sosiale fenomener, valgte jeg å oppsøke noen 

jeg antok hadde ekspertise på mitt forskningsområde. Jeg valgte informanter som jeg antok 

ville kunne uttale seg om temaet skam på en reflektert måte, og dette gjør mitt utvalg 

strategisk (Tjora, 2017, s. 130). I motsetning til studier der formålet er å generalisere fra et 

lite utvalg til en større populasjon, har dette forskningsprosjektet som formål å utforske 

sosiale fenomener (Nyeng, 2012, s. 117-121). Med vilje har jeg valgt informanter med lang 

erfaring med denne gruppen barn og unge. Jeg ønsker å se deres erfaringer og opplevelser i 

relasjon til spesialpedagogikk og min yrkesgruppe. Dette er et bevisst valg fra min side. Til 

denne studien intervjuet jeg seks informanter. 

 

Jeg har bevisst anonymisert informantene, men jeg kan allikevel gi noen detaljer om dem. 

Alle seks informantene er ansatt i BUP. To av dem er kliniske pedagoger, to er 

psykologspesialister og to er overleger. Begge kjønn er representert, fem av informantene er 

kvinner og en av dem er mann. Det kan tenkes at kjønnsfordelingen blant informantene sier 
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noe om andelen kvinner og andelen menn som jobber i BUP. Alle informantene har lang 

erfaring innen feltet. Jeg valgte å intervjue ansatte ved BUP fordi de møter barn og unge med 

psykiske plager og lidelser. En antakelse jeg hadde var at informantene kanskje hadde møtt 

barn og unge med skamrelaterte plager, og kunne fortelle om sine erfaringer med dette 

temaet. Jeg tenkte at det ville være interessant å intervjue ansatte i BUP fordi mange av deres 

pasienter er skoleelever, og at dataene derfor kunne være av relevans for elevers 

skolehverdag, læring, trivsel og helse. 

 

3.2.3 Generering av empiriske data 
Gjennomføring: I følge Thagaard (2013, s. 120) starter tolkning og analyse allerede når man i 

intervjusituasjonen velger hvilke intervjutemaer man ønsker å utdype. I intervjuet er man i 

kontakt med deltakere i felten, og her får forskeren en forståelse av undersøkelsestemaene. 

Dette sier noe om hvordan forskeren fortolker intervjusituasjonen. Skillet mellom innsamling 

og analyse viser til når forskeren avslutter kontakt med intervjupersonene og starter arbeidet 

med analyse og fortolkning av intervjuteksten. Selv om det skilles mellom innsamlings- og 

analyseprosessene, starter analysen når vi gjennomfører intervjuer (Thagaard, 2013, s. 120). 

 

Mine seks semistrukturerte kvalitative forskningsintervjuer karakteriseres av at de er fokusert 

på det bestemte temaet skam. Fokusert intervju kjennetegnes av at forskningstemaet står i 

sentrum. I dette tilfellet er temaet skamrelaterte plager blant barn og unge. Utgangspunktet 

for intervjuene mine var åpne spørsmål, slik at intervjuene skulle ha en viss struktur uten at 

spørsmålene ble altfor styrende. Jeg forsøkte å få frem viktige dimensjoner ved skam ved å 

stille oppfølgingsspørsmål der det virket hensiktsmessig. Gjennom intervjuene forsøkte jeg å 

få frem intervjupersonens opplevelser og erfaringer om skam, uten å styre informanten 

(Kvale & Brinkmann, 2105, s. 48). 

 

Jeg satt i utgangspunktet av 30 minutter til hvert intervju. Dette valget tok jeg fordi flere av 

informantene ga uttrykk for at de hadde en travel hverdag. Undersøkelsens tema er avgrenset 

og tillater derfor bruk av noe kortere intervjuer enn det som er standard for kvalitative 

intervjuer (Tjora, 2017, s. 126). Fem av intervjuene ble gjennomført i løpet av informantenes 

arbeidsdag, på deres arbeidsplass. 
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For en av informantene passet det best å gjennomføre intervjuet på telefon, av praktiske 

grunner. Dette intervjuet ble gjennomført i rolige omgivelser, og med en tidsramme på 30 

minutter, i likhet med de andre intervjuene. Her hadde jeg ikke muligheten til å gi 

informanten respons gjennom bruk av kroppsspråk. Når informanten snakket om et tema, 

fikk jeg ikke vist interesse gjennom for eksempel å nikke og smile som respons på det som 

ble sagt. Derfor forsvant noen av de aspektene kvalitative intervjuer kan trenge (Tjora, 2017, 

s. 169). Fordi denne informanten i likhet med de andre var viktig for undersøkelsen, gikk det 

greit å gjennomføre ett intervju over telefon. 

 

Som en innledning til intervjuene gjentok jeg hovedpunktene fra informasjonsskrivet som jeg 

sendte ut til informantene i forkant av intervjuene (se vedlegg 1). Dette dreide seg blant annet 

om informantenes anonymitet og min taushetsplikt. I intervjuene benyttet jeg intervjuguide 

med åpne spørsmål knyttet til problemstillingen og temaet skam (vedlegg 2). Jeg stilte alle 

seks informantene de samme spørsmålene fra intervjuguiden, og de lyder som følger: 

 

• Har du sett tegn til skam blant en eller flere av dine pasienter? 

• Kan du i så fall beskrive disse tegnene? 

• Kan du gi eksempler på hva skammen var relatert til? 

• Tok pasienten selv initiativ til å snakke om dette? 

• Hvilke arbeidsmetoder eller strategier har du brukt i arbeidet med skamproblematikk? 

• Kan du fortelle litt om samarbeid med foreldre og skole i saker hvor du kan ha sett 

tegn til skam? 

• Er det noe annet du ville sagt som jeg ikke har tatt opp? 

 

Jeg valgte disse spørsmålene for å holde åpen mulighetene for ulike svar, ut i fra 

informantenes ulike yrker. Spørsmålene om skam baserer seg på litteratur jeg hadde satt meg 

inn i før gjennomføringen av intervjuene. Spørsmålene som fokuserer på arbeidsmetoder og 

samarbeid, ble stilt fordi jeg ønsket å vite mer om hvordan BUP arbeidet med skamrelaterte 

plager, og hvordan de samarbeidet med skole og hjem i saker knyttet til denne tematikken. 

 

I tillegg stilte jeg oppfølgingsspørsmål der det var hensiktsmessig. Disse 

oppfølgingsspørsmålene varierte fra intervju til intervju, ut fra hva informantene la vekt på og 

hva jeg ønsket å vite mer om. Temaene i oppfølgingsspørsmålene varierte fordi jeg intervjuet 
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tre ulike yrkesgrupper med forskjellige spesialiseringer og erfaringer. Det var spennende å se 

de ulike retningene intervjuene tok på bakgrunn av hvilket yrke informanten hadde. I det 

følgende gir jeg noen eksempler på oppfølgingsspørsmålene jeg stilte, basert på uttalelser og 

temaer fra informantene: 

 

• Har du sett tegn til skam hos pasienter med fysiske plager eller sykdommer? 

• Hvordan beskriver pasientene det hvis de ikke har ord for skam? 

• Hender det at foreldre kan vise tegn til skam for noe barna synes er vanskelig? 

• Kan du si litt mer om dine erfaringer med saker om selvskading og skam? 

• Har du noen tanker om hvorfor noen pasienter straffer seg selv? 

• Kan du fortelle noe mer om dine tanker rundt arr og skam? 

• Hvordan møter dere pasienter med skam i forbindelse med selvskading? 

 

Jeg avsluttet intervjuet ved å informere informantene om at jeg kunne redigere eller slette 

lydopptaket av intervjuet dersom de ønsket å fjerne hele eller deler av intervjuet. 

Avslutningsvis takket jeg for at informantene hadde satt av tid til intervjuet. 

 

Fra mitt ståsted opplevdes alle intervjuene som spennende samtaler om ulike temaer knyttet 

til skam. Intervjupersonene virket genuint interessert i det de fortalte om. Dette er kjennetegn 

på god kontakt mellom forsker og intervjuperson (Thagaard, 2013, s. 118). Kvaliteten på 

kontakten med intervjupersonen er god dersom man ikke legger merke til denne kontakten, 

men heller er opptatt av samtalen og temaene som dukker opp. 

 

3.2.4 Bearbeiding av rådata 
Transkripsjon av intervjuer er en prosedyre som er nødvendig for å kunne analysere 

intervjusamtalen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 204). Å transkribere et intervju innebærer å 

endre den opprinnelige, muntlige formen, til skriftlig form. Når intervjusamtaler transkriberes 

sitter man igjen med svekkede gjengivelser som ikke lenger er i sin opprinnelige kontekst. 

Dette var jeg som forsker bevisst på når jeg skulle analysere mine intervjudata (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 206). Jeg benyttet dataprogrammet Nvivo 11, et verktøy for kvalitativ 

analyse av intervjudata. Dette verktøyet ble valgt på bakgrunn av innføring i programmet i 

forbindelse med masterstudiet. Nvivo er et velegnet verktøy å bruke for å systematisere 

intervjudata og fremstille ulike kategorier fra empirien. 
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Jeg transkriberte mine intervjuopptak samme dag som intervjuene var gjennomført. Dette for 

å bevare viktige inntrykk og refleksjoner knyttet til intervjusituasjonen. Ved å transkribere 

intervjuene selv kom jeg på refleksjoner jeg gjorde meg under intervjuene. Dette bidro til å 

starte meningsanalysen av intervjuuttalelsene (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 207). 

Når jeg transkriberte intervjuene måtte jeg velge om jeg skulle transkribere dem ordrett eller 

omforme dem til en mer skriftlig og formell stil (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 208).  

Jeg valgte en mer skriftlig stil fordi transkripsjonene skal brukes til å presentere sitater som 

belyser prosjektets hovedtemaer. 

 

Dalen (2004, s. 96) hevder at sitater fra informantenes uttalelser er den egentlige empirien i 

intervjustudier. På bakgrunn av dette er koding og analyse av sitatene av stor betydning for 

forskningsprosjektet. Informanter som er komfortable med å åpne seg, og gode taleopptak av 

intervjuene er avgjørende for å oppnå et fyldig intervjumateriale med mange innholdsrike 

sitater. Både båndopptak og transkribering skal bevare informantenes uttalelser, fordi de er 

svært verdifulle. Utvalg og fremstilling av informantenes sitater er viktig for 

analyseprosessen. 

 

Dalen (2004, s. 97) presenterer tre typer sitater som er av interesse. Den ene typen er de 

sjeldne sitatene, der temaer kun blir berørt av én eller få informanter. Den andre typen sitater 

er de som presenterer essensen av et tema. Den tredje typen er sitatene som representerer det 

typiske ved intervjuuttalelser. Den tematiske metoden er en måte å arbeide med sitater på 

som kjennetegnes av at forskeren forsøker å finne sitater som belyser hovedtemaene i 

forskningsprosjektet (Emil Kruse, referert i Dalen, 2004, s. 98-99). I forbindelse med den 

tematiske innfallsvinkelen er det aktuelt å se etter de tre ovennevnte typene sitater. Dette 

legger grunnlaget for hvordan jeg velger ut sitater til å belyse informantenes uttalelser i 

presentasjon av data i kapittel fire. 

 

3.2.5 Koding med empirinære koder 
Mitt analysearbeid tar utgangspunkt i den stegvis-deduktive induktive metoden (SDI) som 

presenteres av Tjora (2017, s. 18-19). Fordi jeg benyttet SDI-metoden kjennetegnes min 

analyse av at jeg arbeidet ut fra min empiri, som er intervjudata. Intervjudataene er 

utgangspunktet for spennende temaer, konsepter og spørsmål i forskningsprosjektet mitt 

(Glaser, referert i Tjora, 2017, s. 18). Den induktive prosessen i SDI-modellen består av syv 
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steg: generering av empiriske data, bearbeiding av rådata, koding med empirinære koder, 

gruppering av koder, utvikling av konsepter, og teoriutvikling (Tjora, 2017, s. 19). 

Analysearbeidet mitt er en induktiv prosess, der intervjudataene bearbeides til koder, 

konsepter og teorier.  

 

Etter at jeg hadde generert empiriske data og bearbeidet rådata, sto koding av intervjudataene 

for tur. På dette tidspunktet hadde jeg behandlede data, eller analysedata, som det også kan 

kalles (Tjora, 2017, s. 196). Disse dataene var empiriske data i form av tekstdokumenter som 

jeg kunne kode detaljert. Jeg benyttet programmet Nvivo 11 i analysen, og her foretok jeg 

induktiv empirinær koding av de transkriberte intervjuene. I kodingen av mine empiriske data 

arbeidet jeg ut fra et tredelt mål: 1) å trekke ut essensen av dataene, 2) å komprimere 

datamaterialets størrelse, og 3) å tilrettelegge for idégenerering med utgangspunkt i dataenes 

detaljer (Tjora, 2017, s. 197). Ved å gjøre en induktiv empirinær koding, kunne jeg, så langt 

det lot seg gjøre, prøve å forhindre at analysen ble preget av magefølelsen, i form av mine 

egne teorier og forventninger. 

 

Formålet med kodingen er å benytte begreper som allerede finnes i empirien, for å ivareta 

materialets spesielle og særegne innhold. Induktiv empirinær koding som gjenspeiler 

informantenes utsagn, ligger tett på empirien og bevarer det unike i intervjuene (Tjora, 2017, 

s. 197). I dette prosjektet er det hovedsakelig intervjumaterialet som benyttes i analysen. Når 

jeg hadde samlet inn intervjumaterialet forsøkte jeg å finne ut hvilke begreper som var mest 

sentrale, og hvordan disse hadde sammenheng med hverandre. Dette ble starten på analysen 

min. Jeg lastet opp mine analysedatadokumenter i Nvivo, i form av intervjutranskripsjoner. 

Etter hvert som jeg finleste transkripsjonene opprettet jeg koder i form av enkeltord eller 

korte fraser. I kodingen benyttet jeg begreper som informantene selv brukte. Dette kunne 

være spesielle og virkningsfulle begreper, gjerne ordrett slik informantene selv hadde 

uttrykket seg. Det kunne også være begreper som skilte seg ut, og dette gjorde det lettere å 

huske informantene og hva de sa. Dette kan bidra til å ivareta sammenhengen mellom det 

empiriske materialet og kodene (Tjora, 2017, s. 198). 

 

Når et intervju var ferdig kodet, gikk jeg over til det neste. Jeg kodet de neste intervjuene 

med utgangspunkt i kodene som ble opprettet i Nvivo fra det første intervjuet. Der det dukket 

opp nye begreper eller temaer, opprettet jeg nye koder i programmet. Når alle seks intervjuer 

var kodet, hadde jeg en liste med induktivt genererte koder, som tok utgangspunkt i 
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analysedatadokumentene (Tjora, 2017, s. 198). Listen utgjorde 53 forskjellige koder. Nært 

beslektede begreper og temaer har blitt kodet under én og samme kode, ofte den mest nevnte. 

Dette fordi jeg var mer opptatt av å forstå fenomenene informantene vektla, enn å fokusere 

spesielt på distinksjoner av lignende begreper. For eksempel blir begrepene relasjon og 

allianse brukt mye, og utsagn knyttet til disse ble kodet under koden relasjon. Det samme 

gjelder begrepene mestring og prestasjoner, der mestring ble nevnt oftere. Listen av koder 

kunne nok vært lenger hvis jeg skilte mer mellom nært beslektede begreper og var mer 

opptatt av begrepsdistinksjoner i dette forskningsprosjektet. 

 

I kodingen har jeg forsøkt å gjennomføre empirinær koding som gir detaljerte beskrivelser av 

essensen av intervjuene. Dette har vært et bevisst valg for å forsøke å unngå å sortere 

empirien inn i koder om hva informantene snakker om, for så å miste essensen i hva det er 

informanten sier (Tjora, 2017, s. 201). Nedenfor viser jeg et eksempel på hvordan jeg 

benyttet empirinær koding til å komme frem til koder (se vedlegg 3): 

 

• En viss grad av skam er sunt 

• Foreldre kan bidra til å øke vansker og skam 

• Ikke lært å klare å verbalisere følelser 

• Vurderer seg selv mer negativt 

• Skam etter selvmordsforsøk 

• Skammer seg for ting man ikke får til 

• Skam etter å ha opplevd overgrep 

• Å prate om skam krever en god relasjon og allianse 

 

For å forsikre meg om at disse kodene er empirinære, stilte jeg to spørsmål for hver enkelt 

kode jeg opprettet (Tjora, 2017, s. 203). Det første spørsmålet gjaldt om koden kunne blitt 

opprettet før jeg kodet. Er dette tilfelle, er koden unødvendig, og man må lage en annen kode. 

Jeg kunne svare nei, fordi koden min var en potensielt god empirinær kode. Det andre 

spørsmålet gjaldt hva koden alene forteller. Koder som forteller hva det ble snakket om i 

intervjuet er unødvendige. Min oppfatning av koden min var at den gjenspeilet det som ble 

sagt i intervjuet. De kodene som oppfyller dette, og viser hva informantene sa, består 

kodetesten. Dette ga indikasjoner på at mine koder ikke sorterer transkripsjonene, men 
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gjengir dem på en presis måte. Disse kodene er empirinære ved at de sier noe om innholdet i 

hva informantene sier, ikke bare hva de snakker om. 

 

God empirinær koding kjennetegnes av koder som gir en detaljert gjengivelse av 

intervjuuttalelsene i de empiriske dataene (Tjora, 2017, s. 203). På dette tidspunktet hadde jeg 

både analysedataene, og et kodesett. En effektiv kvalitativ analyse avhenger av en kobling 

mellom kodene og analyseutdragene. Muligheten til å gå tilbake til tekstutdraget man kodet i 

Nvivo ga meg en god link mellom kodesettet og dataene. I Nvivo kan jeg velge en spesifikk 

kode, og få opp en oversikt over alle kodede tekstutdrag knyttet til den koden. På den måten 

har jeg oversikt over empirien, og en link mellom kodesettet og datamaterialet. Denne linken 

utgjør en kodestrukturert empiri, og dette legger grunnlaget for neste steg i SDI-modellen, 

som er kodegruppering (Tjora, 2017, s. 203). 

 

3.2.6 Gruppering av koder 
Tematisk kodegruppering er en start på en strukturering av analysen (Tjora, 2017, s. 207). I 

dette steget i analyseprosessen forsøkte jeg å skille koder som var relevant for oppgaven fra 

de kodene jeg anså som mindre relevante. Denne grupperingen av koder er induktiv, og her 

forsøkte jeg å samle de kodene som hadde en tematisk sammenheng. På dette steget kunne 

jeg utelukke en god del koder som ikke hadde like stor relevans for undersøkelsen, i en 

restgruppe. Jeg kunne bruke de 53 empirinære kodene som utgangspunkt for arbeidet med 

kodegruppering, fordi jeg kunne huske intervjuet ut fra dem. Disse kodene bidro til at jeg 

opplevde at jeg hadde oversikt over empiridataene, og dette var nyttig i kodegrupperingen. 

 

Når jeg arbeidet med gruppering av koder, benyttet jeg en grupperingstest for hver 

empirinære kode. Jeg gikk gjennom kodene og koblet dem enten til en allerede eksisterende 

gruppe, eller til en ny gruppe jeg opprettet underveis (Tjora, 2017, s. 209). Kodegruppene jeg 

opprettet skilte seg fra hverandre basert på tema. Hver kodegruppering besto av koder som 

hadde en tematisk sammenheng seg i mellom. Basert på mine forskningsintervju hadde jeg 

53 empirinære koder. Disse grupperte jeg deretter i fem grupper, i tillegg til restgruppen som 

besto av de kodene jeg ikke anså som like relevante. Antallet kodegrupper som opprettes 

varierer, men 3-5 grupper kan være hensiktsmessig som grunnlag for analysekapitlet i en 

masteroppgave (Tjora, 2017, s. 210). De følgende kodegruppene representerer fem 

hovedtemaer for mitt forskningsprosjekt: 
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• Skamfulle barn og unge 

• Vanskelig å verbalisere følelser 

• Lav selvfølelse 

• Manglende mestringsopplevelser 

• Betydningen av en trygg relasjon 

 

3.2.7 Utvikling av konsepter 
Analyseprosessen hadde hittil dreid seg om mine empiridata. Når jeg gikk over til steget 

konseptutvikling, fikk det teoretiske større plass i analysen (Tjora, 2017, s. 211). I forbindelse 

med konseptutvikling spurte jeg meg selv hva de fem hovedtemaene egentlig handler om. 

Kanskje fantes det mer overordnede begreper for fenomenene jeg har kodet og gruppert. 

Slike refleksjoner har sammenheng med SDI-modellens konsepttest, der vi skal undersøke 

hva konseptet er et tilfelle av. Konsepttester handler om å sjekke om konseptene man utvikler 

er abstrakte nok knyttet til mennesker, steder og tider, og at de ikke blir mindre gyldige over 

tid (Tjora, 2017, s. 223). Med dette menes det om konseptene i seg selv kan fungere uten de 

spesifikke studiene de ble utviklet i. Konsepter som kan løsrives fra steder, mennesker og tid 

i konkrete studier kan bestå konsepttesten. 

 

På dette tidspunktet tok jeg frem igjen mulig aktuelle perspektiver og teorier som hadde 

dukket opp underveis i forskningsprosessen. I løpet av arbeidet med prosjektet hadde det 

dukket opp relevant litteratur og forskning som omtalte skam, og dette hadde jeg importert i 

Nvivo. Dermed hadde jeg oversikt over hvilke teoretiske bidrag som kunne være aktuelle i 

forbindelse med utvikling av konsepter (Tjora, 2017, s. 211). Konseptutvikling er en mer 

kreativ prosess enn induksjon og deduksjon, som ikke leder til nye teorier. Utvikling av 

konsepter krever at forskeren leter etter nye perspektiver på det som undersøkes. 

 

Disse perspektivene kan være kodegrupper eller hovedtemaer som man ikke kan se har 

sammenheng med teoretiske perspektiver som allerede er utviklet. På bakgrunn av konsepter 

kan man utvikle typologier i form av skjematiske sammenstillinger av analytiske fenomener, 

kategorier eller funn (Tjora, 2017, s. 214). Disse sammenstillingene har ofte sammenheng 

med mer teoretiske perspektiver, og kan også fremstilles i form av firefeltstabeller. 
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Sammenstillingene kan benyttes for å fremstille empiriske funn på en annen måte enn å 

presentere begreper og drøfte dem (Tjora, 2017, s. 214).  

 

I forbindelse med mine kodegrupper, dukket det opp flere teoretiske perspektiver som passet 

sammen med kodegruppene. Min induktive forskningsprosess med generering og bearbeiding 

av empiriske data, koding, kodegruppering og konseptutvikling ledet til ny kunnskap og nye 

koblinger mellom empiri og teori. Denne prosessen frembrakte ny kunnskap i form av 

empiriske koblinger til allerede eksisterende teori som viste seg å sammenfalle med mine 

kodegrupper. Det teoretiske perspektivet som i størst grad sammenfalt med mine 

kodegrupper er skammens kompass, fremstilt i form av en firefeltstabell (Nathanson, 1992, s. 

312). 

 

Skammens kompass består av de fire dimensjonene tilbaketrekking, unnvikelse, selvangrep 

og angrep mot andre. Etter min oppfatning sammenfaller mine kodegrupper, eller 

hovedtemaer, med disse kategoriene. Hovedtemaet skamfulle barn og unge har sammenheng 

med kompassets fire uttrykk for skam som helhet. Hovedtemaet vanskelig å verbalisere 

følelser kan henge sammen med kompassretningen tilbaketrekking. Hovedtemaet lav 

selvfølelse kan knyttes opp til kompassretningen selvangrep. Hovedtemaet manglende 

mestringsopplevelser kan ha forbindelser med kompassretningen unnvikelse. Det siste 

hovedtemaet, betydningen av en trygg relasjon, kan ha sammenheng med kompassretningen 

angrep mot andre. I tillegg til dette teoretiske perspektivet, kunne jeg se at mine kodegrupper 

kunne knyttes opp mot teori om sosial kompetanse blant elever i skolen. Dette kommer jeg 

tilbake i drøftingen i kapittel fem. 

 

Mine kodegrupper passet med allerede eksisterende teoretiske perspektiver, som skammens 

kompass og sosial kompetanse, heller enn å lede til nye teorier som ikke eksisterte fra før. På 

dette tidspunktet trodde jeg at jeg hadde gjort noe feil i henhold til fremgangsmåten til SDI-

metoden, fordi jeg ikke utviklet egne teorier etter utvikling av konsepter. I følge Tjora (2017, 

s. 225) stopper store deler av induktiv forskning opp ved SDI-modellens femte steg, 

konseptutvikling. Så lenge disse konseptene er generiske, kan resultatene av 

analyseprosessen anses som legitime (Glaser, referert i Tjora, 2017, s. 225). Tjora (2017, s. 

226) hevder at det ikke kreves at masterstudenter skal utvikle nye teoretiske perspektiver ved 

bruk av SDI-modellen. Modellen kan heller anses som et hjelpemiddel i prosessen med å 

generere og analysere data. I min analyseprosess har SDI-modellen frembrakt ny kunnskap i 
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form av at jeg kunne se koblingen mellom mine empiriske kodegrupper og teoretiske 

perspektiver i skammens kompass og sosial kompetanse. 

 

3.3 Validitet og reliabilitet 
Validitet handler om hvorvidt data er gyldige eller ikke. I følge Nyeng (2012, s. 109) kan 

begrepsvaliditet være en passende beskrivelse av validitet i sin mest grunnleggende form. I 

dette ligger det at man kun måler det man ønsker å måle, og ikke noe annet enn det. Dette er 

ikke et strengt krav for kvalitativ forskning, men heller et ideal man jobber etter i 

forskningsprosessen. Dette forskningsprosjektet tar sikte på å undersøke sosiale fenomener 

og skamrelaterte plager blant barn og unge. Forskningens validitet kan i dette tilfellet 

undersøkes ut fra om jeg har forsket på skam eller ikke. Man kan ikke vite sikkert om man 

har fått med data som omfatter mer enn det man ønsket å utforske, eller om dataene er helt 

rene (Nyeng, 2012, s. 109). Når man forsker på et bestemt fenomen, sitter man sjelden igjen 

med resultater som er fullstendig valide, og dette gjelder også for mine intervjudata. Til tross 

for dette har mine empiriske data fortsatt en verdi, fordi de er resultatet av de sosiale 

fenomenene jeg ønsket å undersøke. 

 

I forbindelse med steget konseptutvikling i SDI-modellen, forsøkte jeg å fremstille funn 

gjennom kategorier som ble støttet opp om av teoretiske perspektiver og tidligere forskning. 

Med dette var ikke mine konsepter kun knyttet til empirien min, og det kan tenkes at dette 

bidro til større gyldighet (Tjora, 2017, s. 245-246). 

 

Reliabilitet dreier seg om de innsamlede dataene er holdbare og pålitelige (Nyeng, 2012, s. 

105). At man kan stole på dataene fra en undersøkelse er et kriterium for studiens reliabilitet. 

Andre faktorer som spiller inn på dataenes reliabilitet er om fenomenene man ønsker å forske 

på ble målt i like situasjoner, og hvor presist de ble målt. Når det gjelder mine intervjudata, 

avhenger reliabiliteten av om mine transkripsjoner gjenspeiler det informantene sa i 

intervjuene. Jeg har vært bevisst på å inkludere alt informantene sa, uavhengig om jeg anså 

det som relevant for temaet eller ikke. På denne måten har jeg forsøkt å bevare 

intervjudataenes reliabilitet (Nyeng, 2012, s. 115). 
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Jeg er klar over at det kan finnes andre lignende forskningsprosjekt som kan ha andre 

empiriske funn enn de jeg sitter igjen med. Denne studien kan det ikke generaliseres ut fra, 

fordi forskningsmetoden er kvalitativ, og undersøker sosiale fenomener i dybden. 

Generalisering er heller ikke noe formål med denne studien. Et formål med dette prosjektet er 

derimot å kunne si noe om hvilke indikasjoner funnene gir. Dette kommer jeg tilbake til i 

kapittel fem. 

 

3.4 Etiske betraktninger 
Det følger etiske overveielser og betraktninger med mitt forskningsprosjekt. I prosessen med 

å undersøke min problemstilling, har det dukket opp etiske aspekter som jeg har tatt stilling 

til. Når det gjelder forskning som involverer barn og unges helse, er respekt for 

menneskeverdet av stor betydning. Jeg har måttet tenke over hvordan jeg skulle samle inn 

data på en etisk forsvarlig måte. Fordi psykisk helse og skamrelaterte plager kan være et 

sensitivt tema for barn og unge, ønsket jeg å finne andre informanter enn barna selv. Det ville 

ha vært uetisk av meg å intervjue barn og unge om deres skamrelaterte plager, fordi psykisk 

helse kan være følsomt å snakke om. I tillegg kan spesielt skam være et særlig sensitivt tema, 

fordi det kan oppleves skammelig å åpne seg om egen skam (Berg, 2012; Berg & Pallesen, 

2004; Gausel, 2009; Lyngved, 2016; Skårderud, 2001a). Trygghet og profesjonalitet skal 

ligge til grunn når barn og unge forholder seg til vanskelige temaer, som psykisk helse og 

skam. Slike situasjoner skal skjerme barn og unge fra urimelig belastning (Den Nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 2006, s. 11). På bakgrunn av 

dette ønsket jeg å finne informanter som hadde lang erfaring med barn og unges psykiske 

helse. 

 

Å ivareta informantenes anonymitet har betydning for forskningsprosjektets etiske grunnlag. 

Jeg forsikret informantene om at jeg skulle anonymisere all informasjon i forbindelse med 

studien. I mitt datamateriale er det ikke registrert personentydige kjennetegn som navn, e-

postadresse eller personnummer. Det er registrert informasjon om kjønn i informantenes 

uttalelser i intervjuene. Enkeltpersoner kan ikke identifiseres basert på informasjon om kjønn, 

fordi andre bakgrunnsvariabler som bosted og alder ikke er registrert i datamaterialet. Jeg har 

ikke benyttet kode og koblingsnøkkel med personopplysninger i arbeidet. Dette var ikke 

nødvendig fordi jeg kunne huske de seks informantene fra hverandre ut fra yrkene. Det er 

kun gjort taleopptak, og derfor er det ingen bilder eller videoopptak som kan identifisere 
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informantene. Stemmene på taleopptakene er ikke alene identifiserbare, fordi informantenes 

personnummer, navn eller e-postadresse ikke er registrert i datamaterialet. 

 

Denne informasjonen registrerte jeg da jeg tok meldeplikttesten til NSD. Resultatet av testen 

var at prosjektet ikke var meldepliktig. Fordi meldeplikttesten kun er en veiledning, og ikke 

en formell vurdering, tok jeg for ordens skyld kontakt med NSD. NSD svarte at prosjektet 

falt utenfor meldeplikten fordi det ikke forelå en kobling mellom datamaterialet og e-

postkorrespondansen med informantene, i form av en koblingsnøkkel. NSD minte meg om at 

resultatet av meldeplikttesten kun er veiledende, men at flere studenter legger dette ved 

oppgavene sine. Jeg har derfor lagt ved resultatet av meldeplikttesten (se vedlegg 4). 

 

I forbindelse med dette forskningsprosjektet har jeg forsøkt å være vitenskapelig redelig, og 

har ikke forfalsket mine data. Jeg har benyttet referansestilen som er tilpasset pedagogiske 

fag, i et forsøk på å bevare god henvisningsskikk og unngå plagiat. Dette har vært et forsøk 

på å henvise til aktuell litteratur på en presis og nøyaktig måte (Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, 2006, s. 25-26). 

 

I dette kapittelet har jeg presentert kvalitativ metode slik den har sammenheng med denne  

studien. Jeg har forsøkt å beskrive og vurdere kvalitative forskningsintervju i lys av min 

problemstilling. I dette kapittelet har jeg redegjort for kvalitative metoder, og presentert det 

kvalitative forskningsintervjuet som metode i dette prosjektet. Jeg har forsøkt å redegjøre for 

bakgrunnen for valg av metode, utvalg og rekruttering, gjennomføring, transkripsjon og 

analyseprosessen. Utgangspunktet for analysen var den stegvis-deduktiv induktive metode 

(SDI). Avslutningsvis i kapittelet redegjorde jeg for validitet og reliabilitet i forbindelse med 

dette forskningsprosjektet, samt etiske betraktninger knyttet til prosjektet. 
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4 Presentasjon av data 
 

I dette kapittelet vil jeg å presentere de empiriske funnene fra de seks forskningsintervjuene. 

Jeg vil presentere funnene i form av sitater og sammenfattende beskrivelser av informantenes 

uttalelser. Utgangspunktet for presentasjonen er hovedtemaene jeg kom frem til i 

kodegrupperingen i metodekapittelet mitt. Med utgangspunkt i analysen av intervjudataene, 

er det fyldige intervjumaterialet inndelt i fem kodegrupper og hovedtemaer. På bakgrunn av 

kodegruppering av de empirinære kodene fra intervjumaterialet har jeg valgt å benevne 

kategoriene skamfulle barn og unge, vanskelig å verbalisere følelser, lav selvfølelse, 

manglende mestringsopplevelser og betydningen av en trygg relasjon. Med utgangspunkt i 

disse fem hovedtemaene vil jeg knytte empirien opp mot teori ved å se på hvordan skolen kan 

tilrettelegge for mestring for elever med skamrelaterte plager. Jeg vil presentere funnene, 

etterfulgt av korte oppsummeringer for oversiktens skyld. Avslutningsvis i kapittelet vil jeg 

presentere hovedkonklusjoner av funn innen de fem hovedtemaene. 

 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan det kan legges til rette for mestring i skolen 

for elever med skamrelaterte plager. For å kunne undersøke skamrelaterte plager, var det 

nødvendig å forstå dette fenomenet bedre. Derfor gjennomførte jeg seks kvalitative intervjuer 

med ansatte i BUP. Informantene hadde etter min oppfatning utrolig mye viktig informasjon 

å bidra med som et resultat av stort engasjement og lang erfaring. De rapporterte om 

skamrelaterte plager blant sine pasienter knyttet til blant annet angst, skyld, psykiske vansker 

og lidelser, traumer, selvskading, utrygge relasjoner, aggresjon, mangel på mestring, 

spiseforstyrrelser, atferdsvansker, depresjon, prestasjonspress og sårbarhet. 

 

Ved å benytte sitater og med sammenfattende beskrivelser av informantuttalelsene, oppnås 

det større nærhet til de empiriske dataene i sin opprinnelige form. Dette kan bidra til å styrke 

forskningsprosjektets pålitelighet (Tjora, 2017, s. 237). Det er et bevisst valg fra min side å 

inkludere interessante sitater fra informantene. Disse sitatene presenteres fordi de er sjeldne, 

typiske eller presenterer essensen av et tema. Fordi informantene jobber i BUP, omtaler de 

barn og unge både som pasienter og som barn. Disse pasientene eller barna er også elever i 

skolen. Jeg velger å benytte den benevnelsen informanten selv benytter, enten det er pasient 

eller barn. Dette for å bevare nærheten til empirien. Denne presentasjonen av empiriske funn 
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utgjør, sammen med teori og tidligere forskning, grunnlaget for drøftingen i kapittel fem. 

Avslutningsvis vil jeg forsøke å redegjøre for noen hovedkonklusjoner for funnene. 

 

4.1 Presentasjon av informantene 
De seks informantene er ansatt i BUP og jobber som kliniske pedagoger, psykologspesialister 

og overleger. For oversiktens skyld velger jeg å tildele informantene bokstaver, slik at det blir 

enklere å se hva de ulike informantene snakker om i intervjuene. De to kliniske pedagogene 

er informant A og B, de to psykologspesialistene er informant C og D, og de to overlegene er 

informant E og F. På denne måten kan informantenes utsagn ses sammen med hvilket yrke de 

har. Denne inndelingen gir også oversikt over hva de forskjellige yrkesgruppene la vekt på 

knyttet til de ulike hovedtemaene. Denne inndelingen er for oversiktens skyld, det er ikke en 

form for rangering av informantene. Jeg velger å presentere dataene ut fra hovedtemaene, 

med sitater og sammenfattende beskrivelser fra informant A til informant F innen hvert 

hovedtema. 

 

4.2 Skamfulle barn og unge 
Informant A sier at det kan antas at pasientens egne psykiske plager og lidelser oppleves som 

skambelagte, og at BUP kan registrere det. Informanten forteller at skam kan være en 

eventuell tilleggsproblematikk for pasienten, som kan skamme seg over å være deprimert, og 

føle seg sårbar og avkledd. Informant A forteller at dersom de ser noe de antar eller tolker 

som tegn til skam, forsøker de å møte pasienten med forståelse. Videre sier informanten at 

det kan være skam knyttet til det å ha psykiske lidelser og å komme til BUP fordi man 

trenger hjelp. I disse tilfellene starter de ikke med temaet skam, men forsøker heller å bruke 

tid på å utforske vanskene på en trygg og respektfull måte. Et interessant sitat som i min 

mening viser at skam kan være vanskelig å få tak i er: 

 

Hvordan er det man ser skam? Det er jo tolkninger, hvis vi ser noe vi antar er skam 

kan vi prøve å sirkle det inn og forstå det og møte det på den måten. 

 

Informant B forteller om pasienter med tegn til skamrelaterte plager som viser seg ved at det 

føler de ikke får til forskjellige ting. Dette kan gjelde at de ikke får til å gå på skole, at de 

føler at de er annerledes og ikke mestrer ting så godt som alle andre. Det kan også gjelde 

saker der pasientene blir utsatt for mobbing av andre. Disse pasientene kan i følge 
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informanten kanskje ty til andre måter å regulere følelsene på. De kan si at de skammer seg 

eller er flaue, og informanten uttrykker tanker om at det kanskje er litt av det samme. Et sitat 

som viser at det kan være vanskelig å fange opp skam er: 

 

Det kan godt være at det er skam, det er ikke lett å vite hva det handler om. 

 

Informant C forteller at tegn til skam er nærliggende i saker om seksuelle overgrep, angst og 

sosial angst, og i saker der pasientene ikke opplever mestring. Det kan også gjelde pasienter 

som gir uttrykk for at de er irritert eller sinte. Informanten forteller at det er noen nyanser 

man ikke alltid får frem i forbindelse med skam. Et interessant sitat i denne forbindelse er: 

 

[…] mange fortellinger om ting pasienter ikke tør å si […], handler mye om skam. 

Ting holdes tilbake, […] ansikt til ansikt er veldig skummelt. Sier det ikke selv om 

de er syke fordi det er så skambelagt. 

 

Informant D forteller at det er en del unngåelse i forbindelse med skam. Skam er vanlig, og 

noe BUP kan se i forbindelse med veldig mange ting fordi det tilhører mange ulike 

problemstillinger. Dette gjelder pasienter med både traumer, depresjon og angst. Informanten 

sier videre at skammen sitter veldig hos disse barna. Et interessant sitat i denne forbindelse 

er: 

 

Skam i seg selv er jo ikke en dum ting, skam i seg selv kan hindre oss i å gjøre 

en del ting, det er jo sunt å ha skam, har vi ikke skam så vil vi jo gjøre ting 

som setter oss i vanskelige posisjoner, også sosialt, så en viss grad av skam er 

sunt. 

 

Videre ønsker informanten å slå et slag for den sunne skammen, fordi den er viktig så lenge 

det ikke blir for mye av den. Informanten sier at man må se det med skam i kontekst, for 

hadde man ikke vært i interaksjon med andre hadde ikke skammen hatt samme 

påvirkningskraft som om det kun hadde vært oss selv og vår skam. Informanten sier at det 

handler hele tiden om hva vi gjør sammen med andre og hva vi tenker om oss selv sammen 

med andre. Den sosiale biten har mye å si i forbindelse med hvordan skam virker inn. 
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Informant E forteller at tegn til skam har blitt sett i litt forskjellige former. Tegnene kommer 

oftest når det kan være symptomer på psykisk lidelse eller emosjonelle vansker. Det kan være 

angst, frykt, sinne, sinneanfall, eller å ikke verbalisere det, men at det er skam som kan ligge 

bak. Videre sier informanten at det er en del skam knyttet til psykiske lidelser, ofte for 

eksempel spiseforstyrrelser, selvskading, depresjoner, ikke å mestre. Pasientene skammer seg 

for ikke å få det til. De kan beskrive at de opplever at de er de eneste som ikke får det til, at 

de ikke trives på skolen. Pasientene har mye skam og mye forventinger fra seg selv og sine 

nærmeste. Det kommer i flere former hvor skammen er en del av problematikken og 

informanten arbeider hovedsakelig med skam ved å invitere pasientene til refleksjon. Et 

interessant sitat som viser hva informanten tenker om skam er: 

 

For noen er det skammelig å komme på BUP, spesielt hos de sosialt 

ressurssterke. Da kommer ansvaret, "jeg har ansvaret", skyldfølelse som planter 

seg. Da ser vi en del skam hos foreldre, må betrygge dem og normalisere, det er 

litt av intervensjonene vi bruker. 

 

Videre sier informanten at det var veldig fint å tenke litt på skam, fordi det er noe de ser blir 

et tema hos pasientene, spesielt hos de som strever mye. Informanten anbefaler 

avslutningsvis en artikkel som handler om skammens kompass, og det er interessant at dette 

var kjent for informanten også. 

 

Informant F forteller at tegn på skam avhenger ofte av hvilken type problematikk det dreier 

seg om. Skam kan se ut til å forekomme oftere i forbindelse med angst enn andre typer 

problematikk. Informanten gir et eksempel på en pasient med sosial angst som trente på å 

eksponere seg for ting som var ubehagelig, i dette tilfellet å gå tur ute. Pasienten skammet seg 

antakelig litt for å gjøre det, i tilfelle de møtte noen kjente, som for eksempel skolevenner. 

Videre sier informanten at tegn på skam blant pasienter kan være at de drar hodeplagg langt 

ned i ansiktet, eller har på hetter, buffer og mye klær. Det kan være ulike ting, og informanten 

forteller at de ofte forsvinner litt etter hvert når pasientene blir tryggere. Informanten 

beskriver skam som en korrigerende følelse, ved at man skammer seg over noe og skal gjøre 

det bedre neste gang, uten at man vil si det til noen. 

 

4.2.1 Kort oppsummering av funn 
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Kort oppsummert gir funnene innen dette temaet inntrykk av at mange av barn og unges 

psykiske plager og lidelser kan ha sammenheng med skam. Dette kommer jeg tilbake til når 

jeg tar for meg hovedkonklusjonen av funnene. 

 

4.3 Vanskelig å verbalisere følelser 
Informant A forteller at temaet skam ikke blir formulert aktivt blant pasientene, og at skam 

ikke tematiseres i forbindelse med pasienters vansker. Informant A beskriver hvordan sosial 

tilbaketrekking er et opplagt tegn på skam, og at det er noe de møter blant pasienter som 

kommer til BUP. Det kan også være andre temaer, som er vanskelig å få tak i og som 

terapeutene må bruke litt tid på, som i en viss grad holdes tilbake av skammen. Informanten 

forteller at skambelagte temaer har blitt tatt opp, men at ordet skam ikke har blitt brukt i 

forbindelse med disse. Et sitat som i mine øyne presenterer essensen i dette temaet er: 

 

Det som er skamfullt skal man ikke tvinge noen til å avsløre, man kan heller 

trygge barna lenge først for at de i det hele tatt skal tørre å komme med sånt, 

ikke lure barn til å avsløre skambelagte ting. Det kan være så smertefullt å 

avsløre, det skaper utrygghet. Det å avsløre det som er skambelagt er 

skummelt, det føles livsfarlig. 

 

I forbindelse med dette sier informanten at skolene ikke kan forventes å bruke tid på å forstå 

atferdsvansker. Informanten forteller at skolene er svært dyktige på å møte barn, og at de gjør 

mye for å hjelpe til og roe ned situasjoner knyttet til lærevansker. Når det gjelder lærevansker 

er skam et vanskelig tema å håndtere, fordi skolen kan tro at lærevanskene kan forklares med 

at noe er galt hjemme.  

 

Informant B sier at ordet skam kanskje er et vanskelig ord, men at pasienter med tegn til 

skam kan føle seg annerledes og utenfor. Informanten forteller at pasientene kan synes det  er 

vanskelig å si noe til andre, og at de holder det skjult inni seg. Et sitat som poengterer dette 

er:  

 

Skam kan være den følelsen som er vanskeligst å snakke om. 
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Videre forteller informanten at noen pasienter som viser tegn til skam kan ta på seg store 

gensere og pakke seg inn, for å skjule eller gjemme seg litt. Informanten sier at det kan godt 

være at det skam, men at det ikke er lett å vite hva det handler om. Et interessant sitat her er: 

 

Når man kommer inn på vanskelige tema går blikket lenger og lenger vekk, 

blikkontakt blir svakere eller helt vekk når ting blir vanskelige å snakke om. 

 

Informant C beskriver tegn på skam som fravær av blikkontakt, kroppslig holdning med 

tilbaketrekning, samt at pasienter har færre ord, er mer tilkneppet med skjerf og jakke og ikke 

tar det av seg. Et interessant sitat her er: 

 

Dette blir mer min tolkning av skam enn at barna sier det, de er en del yngre. 

Skam er kanskje en følelse som man ikke prater så mye med yngre barn om, 

at de ofte er litt eldre. Kanskje vi burde være mer bevisst også.  

 

Videre forteller informanten at man kan se skam i forbindelse med treningssituasjoner der 

pasientene skal eksponere seg for det som er vanskelig. Dette kan være ungdom som strever 

stort med sosial angst og som får i oppgave å gjøre ting, men ikke får det til. Informanten sier 

at uttrykket til pasientene kan inneholde skam uten at de har sagt det direkte. Skam er en mer 

privat følelse enn de følelsene som synes mer. Følelsesuttrykk i ansiktet kan være lettere å 

identifisere enn skam, som er et sammensatt uttrykk. 

 

Informanten forteller om skam hos en pasient som har opplevd overgrep fra en jevnaldrende 

over tid. Informanten sier at det kan tenkes at det er skamfullt fordi man hører om eldre menn 

og yngre kvinner. Pasienten klarte ikke å stoppe det og skylder på seg selv. Informanten 

forteller at det er vanskelig å si at det var seksuelt overgrep, men enda verre å tørre å gå inn i 

å si noe om hva de gjorde. Det er veldig fælt og privat. Et interessant sitat i denne forbindelse 

er: 

 

Noen ganger har pasientene opplevd seksuelle overgrep og det er bestilling å 

snakke om det, andre ganger avdekkes overgrepene underveis og da kan det 

være vanskeligere å snakke om fordi ingen har satt så mye ord på det. Det er 

lettere å si at det var seksuelt overgrep enn å si detaljene. I detaljene ligger 

skammen.  
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Informanten forteller at noen pasienter som har traumer kan skrive om det i stedet for å si det. 

De kan jobbe med å skrive mellom timene. Noen kan skrive det, men det er ikke alle som 

klarer det. De vil ikke vise det. Et essensielt sitat knyttet til dette er: 

 

De som ikke kan si så mye har mye å si, men klarer det ikke. 

 

Informant D forteller at man kan legge merke til skam spesielt i forbindelse med at 

pasientene strever med å fortelle. De kan si at det er flaut, noen sier direkte at de skammer 

seg også, men ofte ser informanten at de holder tilbake og at det er vanskelig å si noe om det. 

Noen pasienter svarer ikke, andre sier "vet ikke" eller at det er vanskelig. Videre forteller 

informanten at man også kan se skam i kroppsuttrykk ved at det kan se ut som at pasientene 

knyter seg litt eller trekker seg litt vekk og har mindre øyekontakt. Informanten er opptatt av 

hvordan pasientene uttrykker seg og hva de viser nonverbalt. I forbindelse med dette kan man 

se en del unngåelse, der pasientene blir mye stille og har lite øyekontakt. 

 

Informanten forteller videre om en pasient som har med seg en del traumer fra barndommen 

som er i behandling for traumene. Informanten tenker at det er hensiktsmessig å jobbe med 

traumene, men ser en del motstand fra pasienten. Pasienten forstår at det er måten å jobbe på 

for å bli bedre og kjenner også bedring, men har ofte stor motstand i starten av timen for å gå 

inn i det. Informanten forteller om en måte å jobbe på der pasienten får muligheten til å 

skrive det først, og eksponere seg for det skamfulle først for seg selv. Hvis pasienten synes at 

det hjelper fra gang til gang prøver de at pasienten får lese det høyt. Informanten sier at man 

kan se en slags lettelse i etterkant når pasienten har fått brukt litt tid på det. Blir nesten bare 

mer skamfullt når man kverner og kverner på det enn om man få tatt et opp. Videre forteller 

informanten at skam ikke får så mye fokus, men at det er viktig å ta med seg inn i møter for 

eksempel. 

 

Informant E forteller at det er en del skam og unnvikelse knyttet til spiseforstyrrelser. Det 

handler om ikke å fortelle, for eksempel knyttet til bulimi som det er mye av. Pasientene 

kaster opp, men forteller det aldri, så det kommer ikke fram. I stedet for kan pasientene ofte 

si at de ikke husker, fordi det er så vanskelig å ta det opp. Informanten forteller at når 

pasientene kaster opp og tetter rørene hjemme blir det flaut og det oppleves av pasientene 

som at det er deres egen skyld.  
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Videre sier informanten at kroppsspråk gir veldig mye mer informasjon enn verbalt språk. 

Det gjelder som regel blikket, enten å se vekk eller se ned. Det kan også være mye fikling 

fordi de er aktivert, fordi det er ubehagelig. Pasientene har helst hetta på for å gjemme seg 

litt. Informanten forteller at pasientene fremstår som om de helst vil virke litt uinteressert og 

på avstand. Informanten poengterer at ordet skam ikke er så mye brukt blant pasientene og 

foreldrene. Er essensielt sitat i denne forbindelse er: 

 

Man skal helst være skamløs og følge den trenden der man ikke har noe å 

skamme seg over, men skammen finnes […]. Pasientene trenger oftest hjelp til 

å verbalisere det og sette ord på at det finnes. De har ikke tenkt at det er skam 

selv, noen har ikke begrepet, men de har tenkt at det er deres egen skyld […]. 

En del av våre pasienter har ikke lært å klare å verbalisere følelser, en del har 

språk for følelser, men det er en del som ikke har det. Arbeidet begynner 

derfra, med hva de kjenner og hva de føler. Det er ikke like språk og skammen 

er en del av det. 

 

Informanten forteller videre at noen pasienter har ord for skam, mens andre heller lurer på 

hva som er feil med dem, siden de ikke passer inn og føler seg utestengt fra jevnaldrende. 

Pasientene beskriver ubehag, at de ikke har det bra, at de har det vondt, eller at det er deres 

skyld at de ikke får det til. 

 

Informant F forteller at en del av ungdommene ikke har lett for å snakke om følelser generelt. 

Noen kan si at de er skamfulle eller flaue over kroppen, og at det er vanskelig å kle av seg i 

gymmen. En pasient ville ikke at jeg skulle melde til barnevernet for det ble vanskelig. Det 

kan være skambelagt for pasienter når vi må melde til barnevernet og snakker med dem om 

det. Informanter sier at det kanskje er mer skamfullt for foreldrene, fordi det er litt negativt å 

bli meldt til barnevernet. Foreldre kan også oppleve skam dersom barna strever, og barna kan 

oppleve skam og skyld fordi de føler at de er en byrde for foreldrene. Videre sier informanten 

at skammen er en privat følelse, og at man gjerne skammer seg dypt inni seg. Informanten 

forteller at de arbeider med følelsesbevissthet, og et interessant sitat her er: 
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Vi går gjennom alle de ulike følelsene med pasienten, og stiller spørsmål som 

"Husker du sist du hadde det sånn? Hvilken farge kan representere det?" Da 

tenker jeg at man kan komme innom skam også. 

 

4.3.1 Kort oppsummering av funn 
Hovedinntrykket av disse funnene er kort at det er utfordrende for mange barn og unge å sette 

ord på følelsene sine, og særlig skamfølelsen. 

 

4.4 Lav selvfølelse 
Informant A forteller at skam kan oppstå dersom pasientene føler at de ikke lever opp til 

foreldrene eller andres forventninger om hvordan man skal være. Videre forteller 

informanten om en pasient som har slitt med en somatisk sykdom, også på skolen selv om de 

hjelper med rutiner. Pasienten har mye sinne og aggresjon, og informanten er opptatt av at 

man skal forstå at sykdommen og sinnet kanskje henger litt sammen. Pasienten prøver å 

dekke over det og blir sårbar. Et interessant sitat i denne forbindelse er: 

 

Det kan fort føre til aggresjon og sinne ved at pasienten ikke mestrer ting, eller 

føler seg avslørt på andre områder, på grunn av sårbarheten for å blir avslørt. 

Skolen er klar over vanskene, men ser ikke skamfølelsen til pasienten og 

hvordan pasienten kompenserer. Dersom dette kommer til uttrykk gjennom 

sinne kan det bli styr. Det kan bli fokus på sinne, og ikke på følelsen som 

kanskje har skapt sinne. 

 

Informant B forteller at skam blant pasienter kan komme til uttrykk gjennom at de kan være 

ulykkelige, engstelig, oppgitte og ha lav selvfølelse. Pasientene kan uttrykke at de er redd for 

å være feil eller gjøre feil. Informanten sier videre at skammen kan være relatert til 

selvskading, frykt for å ikke være bra nok, grenseskridende atferd og selvfølelse. Videre 

fortalte informant B at BUP møter skam i forbindelse med selvskading med å utforske 

historien og hva det handler om. Dette innebærer å spørre hva pasientene tenker som gjør at 

de kjenner på at det er skamfullt. BUP forsøker å møte slike saker med forståelse om at det er 

vondt å føle det sånn. Informanten sier at de benytter dialektisk atferdsterapi, der de jobber 

med kjernefølelser. Her jobber de blant annet med skamfølelsen, og informanten forteller at 

det er en del pasienter som rapporterer om skam. 
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Informanten forteller at dialektisk atferdsterapi har fokus på hva pasientene kan gjøre for å ha 

det bedre når de kjenner på de vanskelige følelsene. Pasientene kan jobbe med å roe seg ned, 

kjenne på hvilke følelser de har og sette ord på dem. En strategi er å be en venn om hjelp. De 

kan også utforske den vanskelige følelsen av å være annerledes. I tillegg kan pasientene jobbe 

for å bli trygg på tanker, følelser og handlinger i eget liv, og hvordan de tankene, følelsene og 

handlingene påvirker hverandre. Informanten forteller at selvhevdelse er et viktig tema i 

dialektisk atferdsterapi. 

 

Videre forteller informant B at arbeidet med skamproblematikk har fokus på å jobbe med 

selvfølelse og hva pasientene trenger for å ha det bra. De kan jobbe med hva som er viktig i 

pasientenes liv, og bygge opp mellommenneskelige ferdigheter. Pasientene kan spørre seg 

om hva som bidrar til å styrke deres egne tanker om seg selv. Er essensielt sitat i forbindelse 

med dette er: 

 

Selvvaliderer man seg selv eller snakker man seg selv ned? Hva er med på å 

bygge en opp? Forsøke å legge merke til hva man gjør bra. Det handler om 

måten man har blitt møtt på hele livet. Blir man møtt med prestasjon eller 

aksept på den man er? 

 

Informant C forteller om en pasient med tidligere selvmordsforsøk, som hadde motstand mot 

å prate om hva som skjedde og skamma seg veldig, dels på grunn av forsøket, og dels fordi 

det ikke lyktes. Videre forteller informanten om andre pasienter med akutt suicidal atferd 

som setter datoer og sier mye om at de ikke ønsker å leve. Informanten sier at disse 

pasientene opplever skam fordi de tenker på hva andre tenker om dem når de sier disse 

tingene og ikke lykkes selv om de har gjort flere selvmordsforsøk. 

 

I forbindelse med angst og traumer blant ungdom forteller informanten at de kan arbeide med 

Jon Monsens følelsesbevissthetsintervju. Der går de inn på ulike følelser, blant annet 

skamfølelsen. De snakker om hvordan man kjenner forskjellen på følelsene. Informanten 

forteller at følelsesbevissthet går ut på hvordan pasientene kjenner følelsen, og hvordan de 

vet at det er skam og ikke glede. Pasientene kan si at det er noe de kjenner i magen, eller at de 

vet det fordi de får noen spesifikke tanker. Informanten forteller at både nyanserte og mindre 

nyanserte uttrykk kommer frem, og at pasientene har mye vondt. Informanten vektlegger 

betydningen av hvor lett man gir uttrykk for de ulike følelsene og hvordan man kan vise dem 
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til andre. Informanten forteller at mange pasientene gjemmer skamfølelsen mer, og at glede 

og sinne er følelser som kan være lettere å vise. Et sitat som fremhever essensen av det 

informanter sier er: 

 

Barna kompenserer for å kamuflere og villede. Feilsignaler og tilknytning og 

tilknytningsvansker. Barna sender aktivt ut helt andre signaler enn hvordan 

man skal tro at de har det på innsiden. 

 

Informant D sier at narrativ tilnærming benyttes mye i det terapeutiske arbeidet, og at skam 

kan jobbes med ved å se om man finner alternative tanker til den skammen. Her kan 

pasientene tenke på hvordan de skal forstå seg på skammen, og hva slags bevis de har for at 

det er så skamfullt som det er. Informanten forteller at man ofte går i noen tankefeller med å 

tro at det man gjør er veldig mye verre enn andre, og tankene våre er verre enn andre. I slike 

situasjoner vurderer man seg selv veldig negativt i forhold til andre. I forbindelse med dette 

er følgende sitat interessant: 

 

Har vi grunnlag for de tankene som vi har eller kan vi se det på en annen 

måte? Det handler rett og slett om å få litt ulikt perspektiv. Vi kan si noe om 

skam til barn og ungdom, hva slags funksjon den har […]. Hvis det handler 

om bestemte hendelser kan man jo eksponere seg for de hendelsene for å gjøre 

de mindre ubehagelige. Det er en helhet i ting, etter hvert som pasientene 

klarer å jobbe med tankene sine mer selvstendig, gjør det også noe med 

skammen. Det tar tid og det er en prosess for hvordan man skal jobbe med 

egne tanker. Det handler mye om å få et nyansert blikk på ting. Vi vil jo 

bestandig få negative tanker av en sak og føle oss skamfulle, men vi kan 

forsøke å få et nyansert blikk og ikke bare fokusere på skammen. 

 

Informant E forteller at de jobber mye med følelsesregulering, og kan komme inn på 

skamfølelsen i den forbindelse. Temaet skam er knyttet til følelsesregulering og hvordan man 

kan møte barnet i forbindelse med utfordringene på skolen. Det ligger alltid en forståelse til 

grunn om at elevens utfordringer er vanskelig å håndtere. Informanten forteller også om skam 

i forbindelse med selvskading blant pasienter. Hos noen pasienter kommer skammen til 

uttrykk gjennom at de gjemmer utstyret fordi de ikke vil bli oppdaget av foreldre. En del 

skam er knyttet til kroppen, skam om å bli sett. Informanten forteller at sommeren er tøff for 
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noen pasienter, i forbindelse med det å vise kroppen med arr. Et sitat som er interessant her 

er: 

 

Skam kan komme i knyttet til arr når pasientene slutter å skade seg. Skammen 

kommer senere i forbindelse med å vise kroppen når man ikke lenger 

selvskader, men arrene fortsatt er der. Det kan være utfordrende for pasienter å 

vite hvordan de skal snakke om det med andre […]. Når det gjelder de 

pasientene med pågående selvskading, kan skammen være knyttet til det å 

straffe seg selv, fordi man ikke fortjener å ha det bra. Det blir en del av 

skammen. Hos noen pasienter handler det om straffen, hos andre takler de ikke 

noen følelser, og skader seg for å få vekk den psykiske smerten. 

 

Informanten forteller om en del skyldfølelse blant pasienter knyttet til overgrep og traumer. 

Et sitat som er interessant her er: 

 

Det er en blanding av at det er noen pasienten likte, hvis det er en kjent 

relasjon. Kanskje har pasienten vært med på noe, men ikke på det, og det 

oppstår skyldfølelse og ansvar for den andre. Det er det vi jobber med, å 

bearbeide og sortere, hva er hva? Er det du som virkelig skal ha skylden for 

det? Noen pasienter påtar seg ansvar for noe de ikke har ansvar for, og tar 

skylden for det. De beskytter de relasjonene, spesielt ved gjentatte overgrep. 

 

Informant F forteller at selvskading er en måte å regulere vonde følelser for mange pasienter 

og sier at det kan være skam forbundet med det. Informanten poengterer at det ikke 

nødvendigvis er slik at noen har sagt at de skammet seg så mye at det ble sånn. Noen 

pasienter uttrykker at de skammer seg og blir veldig lei seg i etterkant. Det er en privat 

følelse og det er noe man lukker inne og holder for seg selv. Informanten sier at destruktiv 

skam kan være en grunnleggende følelse man har med seg. 

 

4.4.1 Kort oppsummering av funn 
Inntrykket av funnene innen dette temaet er kort at skam blant barn og unge kan komme til 

uttrykk gjennom lav selvfølelse og frykt for å være og gjøre noe som er feil. 
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4.5 Manglende mestringsopplevelser 
Informant A sier at skam kan være en tilleggsproblematikk blant pasienter som ikke mestrer 

hverdagen. Informanten forteller at noen pasienter forsøker å dekke over foreldrenes vansker 

for å få det til å fremstå som at alt er greit hjemme. Dette kan gjelde saker knyttet til rus, 

kriminalitet, mishandling, overgrep, eller at foreldre kanskje har psykiske lidelser selv. I slike 

tilfeller kan det være at barnet føler et ansvar eller skyld. Informanten forteller at det er 

vanskelig å avdekke slike hendelser. Videre sier informanten at skam kan være relatert til 

hvilke vansker som helst, dersom barna ikke blir møtt med forståelse. Et essensielt sitat 

knyttet til dette er: 

 

Alle vansker skaper en følelsesmessig ubalanse i den det gjelder, som gjør at 

en bruker energi på å kompensere eller heve seg over, fordi vi alle ønsker å 

være som de andre, gjerne bedre. 

 

Informanten forklarer at en lærevanske, som for eksempel dysleksi, i utgangspunktet 

kan være håndterlig, fordi den er kjent for skolen slik at de kan tilrettelegge ut fra den 

situasjonen. Samtidig kan det oppstå skam i forbindelse med disse vanskene, dersom 

ikke forståelse ligger til grunn. Informanten sier at dette kan føre til at barnet 

kompenserer med atferdsvansker. 

 

Informant B forteller at tegn til skam kan forekomme i saker der pasientene er veldig 

prestasjonsorienterte, og føler skam hvis de ikke blir like flinke som søsken eller familie. 

Informanten forteller om et stort jag etter å prestere blant noen pasienter. Et sitat som fanger 

opp essensen av dette er: 

 

[…] sammenligner seg med familiemedlemmer og får tilbakemelding på at det 

gjorde søsknene, så det burde du også klare, men så ser man at man ikke får 

det til så godt som andre. "Men det har jo den andre fått til, hva er det med 

meg som gjør at jeg ikke får det til når jeg har samme far og mor og ikke får 

det til?" 

 

Informant C rapporterer å ha sett skam i situasjoner der pasienter ikke får til ting som mange 

rundt lett får til. 
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Informant D forteller om tegn til skam blant pasienter i forbindelse med det å ikke klare ting, 

ikke prestere. En del av de barna som gjerne vil prestere på veldig mange områder og har 

store ambisjoner, opplever det som litt skamfullt at de ikke lever opp til eller ikke klarer å 

oppnå det de vil eller sammenligner seg med andre, blir da ofte litt skamfulle ved at de 

vurderer seg selv mer negativt. Et essensielt sitat i forbindelse med dette er: 

 

De pasientene som har angst vil jo sannsynligvis oppleve en del skam i en 

skolehverdag der de ikke våger å være sammen med andre, prestere, hevde 

seg. Da er det det man blir opptatt av, hvordan kan man tilrettelegge så de 

skal klare seg?  

 

Informanten forteller at tidligere selvskading også kan handle om noe pasientene ikke fikk til. 

De kan oppleve skam fordi selvskadingen var det beste de kunne ty til før, og at de angrer på 

det nå. Dette kommer frem når man skal vise kroppen sammen med jevnaldrende og 

kjærester. Skammen handler om at de har selvskadet. Informanten forteller at det kan være 

hensiktsmessig å forsøke å sette ord på det og akseptere at det var det beste de kunne den 

gangen, men at de nå gjør noe annet. Informanten sier at skammen om å ikke ha fått det til 

blir veldig synlig. 

 

Informanten sier at en del fosterbarn kan skamme seg over og kompensere for sine biologiske 

foreldre. De vil gjøre dem til gode foreldre og er litt slitne etter det. Det ligger ofte en del 

skam bak det, fordi barna ikke vil at de skal føle seg dårlige foreldre. Barna tar ansvaret når 

det ligger skam i at mor eller far ikke mestrer og ikke får det til. Informanten forteller at 

skammen veldig ofte kan ses sammen med skyldfølelse for ting barna ikke nødvendigvis skal 

ta ansvar for. Videre forteller informanten at det er mye skam knyttet til pasienter som ikke 

mestrer og ikke får det til. Et sitat som fanger opp denne tematikken er: 

 

Vi lever i en prestasjonstid, med krav og forventninger om å være sosial, flink 

på skolen, flink i idrett. Det ligger i kortene, det å ikke få det til, ikke være 

sosial nok, ikke få nok likes. De tenker "Hva som er galt med meg? Hva er feil 

med meg siden jeg ikke får det til?" De får feil bilde av at alle andre får det til, 

de generaliserer. Depresjon kan forekomme, når vi blir kjent kommer mye mer 

av skammen og at de ikke får til frem. 
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Informant F sier at det kanskje er mer skam i de sakene knyttet til opplevelser av å ikke være 

bra nok, se bra nok ut, ikke håndtere ting bra nok. De pasientene som har spiseforstyrrelser 

opplever det som skambelagt å gå opp i vekt. Noen pasienter snakker om hva de skal si til 

venner, og hvordan de skal informere klassekamerater om spiseforstyrrelsen. Informanten 

forteller at det kan være vanskelig å komme tilbake til skolen og spise der, og at det kan være 

skam knyttet til hvor mye man spiser. Informanten poengterer at pasientene ikke 

nødvendigvis betegner det som skamfullt, men at de kanskje opplever det sånn. Kanskje med 

spiseforstyrrelser er det er mest tydelig, ved at man for eksempel ikke er tynn nok. Ofte kan 

det være en følelse av å ikke være bra nok som setter det i gang. Et	  spennende	  sitat	  her	  er: 

 

[…] skammer seg for ting man ikke får til, ting man ikke mestrer, ikke fikser ting 

venner fikser, gjennomgående tema hos flere som vi jobber med, at ikke alle er 

like perfekte og de skammer seg for å ikke være perfekt, være så bra som de 

andre er. Vet ikke hva du tenker på når du sier tegn til skam. 

 

4.5.1 Kort oppsummering av funn 
Kort er hovedinntrykket av funnene på dette temaet at skam ofte kan oppstå i forbindelse med 

opplevelser av ikke å få til ting i hverdagen, særlig ting som andre får til. 

 

4.6 Betydningen av en trygg relasjon 
Informant A forteller at pasienter kan føle skam dersom foreldre ikke viser støtte og 

forståelse i forbindelse med vanskene deres. Informant A forteller om saker der barn har vist 

aggresjon mot sine foreldre dersom foreldrene ikke viser hensyn når de snakker om 

vanskene. Dette kan være i forbindelse med at informanten antar at pasientene føler seg 

utlevert av foreldrene sine, og at de ikke klarer å være slik foreldrene forventer at de skal 

være. I forbindelse med slike situasjoner forteller informant A om tegn til aggresjon, 

tilbaketrekking og tristhet. Informanten sier at temaet skam er viktig, og at barna lærer om 

følelser ved å være i relasjon med foreldrene. Informanten vektlegger betydningen av at 

foreldre hjelper barna sine med å sette ord på følelsene sine, at foreldrene tåler at barna har de 

følelsene og er trygge på at de kan stå sammen i det. Informanten forteller at ordet skam kan 

assosieres til at barn skal gå og skamme seg alene på rommet sitt, atskilt fra foreldrene. Et 

sitat som representerer essensen i forbindelse med denne tematikken er: 
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Det å sende barn på rommet for å tenke seg om eller skamme seg har ingen 

hensikt. Barna lærer ingenting. Det er ingenting der til å lære dem. Det er fordi 

de ikke kan det at de kan reagere med uhensiktsmessig atferd. 

 

Informant B forteller at det er viktig å møte pasienter med respekt, og vise hensyn ved å 

forstå problemene og tilrettelegge for pasientens behov. Et eksempel informanten forteller 

om er en sak som dreide seg om en pasient med skolevegring. Eleven hadde det vanskelig og 

var ikke på skolen. BUP forsøkte å gi foreldre og skole informasjon om hva som gjorde det 

vanskelig og at elevens problematikk var skambelagt. Eleven strevde med å passe inn på 

skolen og BUP tenkte at dette handlet om skam. Informanten vektlegger at åpenhet om 

situasjonen, helse og behov var av betydning for at eleven kom tilbake på skolen. 

 

Informant C sier at en del av utredninger er å snakke med de voksne for å forstå barnas 

vansker. De voksne tenker at det er noe med barnet, men de som får flere av trådene tenker at 

det handler om hva barnet har opplevd. Informanten utdyper dette ved å si at det noen ganger 

kan være noe mer enn atferdsvansker eller lærevansker, og heller noe barna har opplevd av 

vanskelige ting. Et interessant sitat fra informanten er: 

 

Måten disse tankene formidles til foreldre på kan gjøre at foreldre føler skam, 

fordi de tenker at de ikke har vært gode nok eller bra nok. I forbindelse med 

dette kan man jobbe med samspillsøvelser, der foreldre og barn leker sammen 

og gjør oppgaver. 

 

Informanten forteller i tilknytning til dette at det er noen foreldre som synes det er vanskelig, 

og at noe av det foreldrene føler kan være skam. Informanten sier at man kan se tegn til skam 

i skolemøter med foreldre som har barn som gjør vanskelige ting mot andre barn eller lærere. 

Informanten vektlegger betydningen av god kontakt for at det skal oppleves trygt å snakke 

om skam. 

 

Informant D forteller at man kan se tegn til skam blant de barna som har utagerende vansker. 

Der kan det være en del skam i bildet, også i tilknytning til flere vansker. Videre forteller 

informanten om skammen foreldre kan oppleve ved at de ikke kan hjelpe barna sine. Dette er 

en opplevelse av å ikke strekke til. Informanten sier at mange foreldre gjør mye bra for barna 



	   52	  

sine, men føler ikke de strekker til, og at voksne er mindre unngående i skammen enn 

ungdom og barn når de snakker om det. Informanten sier at det kan oppleves vanskelig å 

kjenne på skamfølelsen. Et sitat som er interessant her er:  

 

Skammen er kanskje ikke det som er mest synlig. Det er sårt og det krever at man 

åpner seg en del for å kunne uttrykke at man har skam. De setter seg i en posisjon 

som er veldig sårbar og det tar tid og man må ha en god relasjon. Det å prate om 

skam med alle er nok ikke så lett heller, det krever en god relasjon og allianse. 

 

Informant E forteller at noen pasienter selv tar initiativ til å snakke om skammen, oftest når 

relasjonen blir trygg. Da kan pasientene si at de ikke får det til, og at de skammer seg. Videre 

sier informanten at noen pasienter har komplekse traumer som følge av veldig vonde 

opplevelser i relasjoner. Noen av disse pasientene tenker at de ikke fortjener å ha det bra og 

gøy, fordi traumene har forplantet seg dypt. Dette gjelder spesielt overgrep i relasjon. 

Informanten forteller at det ofte er en relasjon som har gitt positive følelse først. Skammen 

har oppstått fordi pasienten har vært i frys, og ikke reagert. Pasientene uttrykker at de skulle 

ha sagt noe og at de skulle stoppet det. Informanten forteller at de jobber med 

psykoedukasjon i forbindelse med slike saker. Det er fokus på at det er en helt normal 

reaksjon å fryse, og at det ikke er pasientens skyld. 

 

Informant F forteller at skam kan ha sammenheng med traumer knyttet til omsorgssvikt, 

dårlige oppvekstsvilkår og gjentatte traumer. Informanten sier at det er en del pasienter som 

følges opp i forbindelse med denne tematikken. Et spennende sitat i denne forbindelse er: 

 

En pasient som jeg tror hadde mye skam selv om det ikke var et tema. 

Strevde på skolen med venner, […], negativt selvbilde. I arbeid med selvbilde 

er skam underliggende. Utfordringer med foreldrene, for de var veldig 

avvikende. Vanskelig å få de med til å forstå hva pasienten trengte hjelp til, 

ofte gjorde de det motsatte av det pasienten trengte, bidro til å øke vanskene 

og sikkert skammen også […] 

 

4.6.1 Kort oppsummering av funn 
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Kort oppsummert peker funnene innen dette temaet mot at barn og unge ofte kjenner skam 

dersom de ikke opplever trygge relasjoner til sine nærmeste. 

 

4.7 Hovedkonklusjon funn 
Hovedinntrykket av funnene innen temaet skamfulle barn og unge er at skam har 

sammenheng med en rekke psykiske plager og lidelser blant barn og unge. Informantene 

forteller at tegn til skam kan være symptomer på psykiske lidelser. Funnene forteller at skam 

kan forekomme i forbindelse med blant annet depresjon, angst og sosial angst, traumer, 

spiseforstyrrelser, selvskading og overgrep. Andre temaer som informantene tok opp i 

forbindelse med skam er at pasienter ikke opplever mestring, ikke trives på skolen, ikke vil 

snakke om skam, og ikke klarer å regulere og verbalisere egne følelser. Videre forteller 

informantene om sinne, unngåelse, forventningspress, lav selvfølelse og frykt i forbindelse 

med skam. En informant, en av psykologene, poengterte at den sunne skammen er viktig for 

det sosiale, så lenge det ikke blir for mye av den. 

 

Oppsummert gir funnene innen temaet vanskelig å verbalisere følelser et inntrykk av at det er 

en del barn og unge som har vanskelig for å sette ord på skamfølelsen. Informantene forteller 

at skam ikke blir snakket om blant pasientene. Det fortelles at tegn til skam kan være sosial 

tilbaketrekking, fravær av blikkontakt, færre ord, samt opplevelser av å føle seg utenfor og 

annerledes. Informantene forteller at det kan være vanskelig å få tak i temaene fordi de kan 

holdes tilbake av skam. Der skambelagte temaer blir tatt opp, blir ikke ordet skam brukt. 

Informantene forteller at pasientene kan gi uttrykk for at de skammer seg selv om de ikke sier 

det rett ut. Pasienter med tegn til skam klarer ikke å fortelle om det, de blir ofte stille, de 

holder det tilbake og skjuler det inni seg. Informantene sier at det å skulle avsløre skam 

skaper utrygghet, smerte og frykt blant pasienter. Alle informantene sier at skam er et 

vanskelig tema å håndtere fordi skam er privat, og den ene kliniske pedagogen sier at skam 

kan være den vanskeligste følelsen å snakke om. 

 

Inntrykket av intervjudataene om temaet lav selvfølelse er hovedsakelig at lav selvfølelse kan 

være et uttrykk for skam blant pasienter. Andre uttrykk kan være at pasienter er engstelige, 

ulykkelige, og frykter å være feil eller gjøre feil. Informantene forteller om pasienter som 

sender ut signaler som ikke passer med hva de føler, og pasienter som føler at de ikke lever 

opp til andres forventninger til dem om hvordan de skal være. Dette kan vise seg gjennom 
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frykt for å ikke være bra nok, skyld og selvskading. Informantene sier at selvskadingen kan 

ha sammenheng med å straffe seg selv fordi pasientene opplever at de ikke fortjener å ha det 

bra. Andre selvskader for å få vekk den psykiske smerten som oppstår fordi det kan være 

vanskelig å håndtere følelser. Informantene forteller at selvfølelse er sentralt i arbeidet med 

skamproblematikk, samt hva som kan bidra til å styrke pasientenes tanker om seg selv. 

Pasienter som vurderer seg selv negativt kan forsøke å forstå skammen, og tenke over om det 

virkelig er så skamfullt som det oppleves. Informantene forteller om pasienter som tar på seg 

skyld som ikke er deres i et forsøk på å beskytte relasjoner, ofte i forbindelse med gjentatte 

overgrep. I disse situasjonene kan pasientene prøve å tenke om det egentlig er de som har 

skylden. 

 
Oppsummeringen av funnene om temaet manglende mestringsopplevelser er at skam er 

knyttet til opplevelser av å ikke klare ting. Skammen kan ha sammenheng med opplevelser av 

å ikke mestre hverdagen, ikke være bra nok, ikke se bra nok ut, ikke være perfekt, i en tid 

med forventninger om å prestere sosial, på skolen og i idrett. Det kan gjelde barn som 

opplever skam fordi de ikke klarer å hevde seg og være med de andre barna på skolen. 

Informantene forteller også om pasienter som sammenligner seg med andre, kompenserer for 

vansker, er prestasjonsorienterte og ønsker å være bedre enn andre. I forbindelse med dette er 

informantene opptatt av hvordan man kan tilrettelegge slik at disse barna skal klare seg. 

Opplevelser av å ikke mestre kan også være knyttet til blant annet negativ selvvurdering, 

depresjon, spiseforstyrrelser og selvskading. Informantene forteller om pasienter som anser 

tidligere selvskading som et nederlag, som noe de ikke fikk til og angrer på. 

 

Hovedinntrykket av funnene om temaet betydningen av en trygg relasjon er at skam og 

relasjon er tett forbundet med hverandre. Det fortelles om skam plant pasienter i forbindelse 

med manglende forståelse og støtte fra foreldre som forventer mye av dem. Denne skammen 

kan komme til uttrykk ved aggresjon mot foreldrene, samt tristhet og tilbaketrekking. Skam 

kan også ses hos pasienter med komplekse eller gjentatte traumer etter overgrep i relasjoner 

som først har vært gode. Andre årsaker til skam kan være dårlige oppvekstsvilkår og 

omsorgssvikt fra omsorgspersoner. Informantene forteller også at foreldre kan oppleve skam 

fordi de føler at de ikke klarer å hjelpe barna sine nok. Informantene forteller at det er viktig 

at foreldre er trygge nok til å hjelpe barna med å verbalisere følelser, og tåle disse følelsene. 

For at det skal være trygt å snakke om skam, vektlegges betydningen av god kontakt og å 
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møte pasienter med hensyn og respekt. Informantene sier at en god relasjon er en forutsetning 

for at pasienter skal snakke om skam, fordi det å prate om skam er vanskelig og sårbart. 

 

I dette kapittelet har jeg presentert de empiriske funnene fra de seks forskningsintervjuene. 

Jeg har presentert funnene av informantenes uttalelser i form av sitater og sammenfattende 

beskrivelser. De fem hovedtemaene skamfulle barn og unge, vanskelig å verbalisere følelser, 

lav selvfølelse, manglende mestringsopplevelser og betydningen av en trygg relasjon utgjør 

utgangspunktet for presentasjonen av funn. Jeg har presentert funnene og korte 

oppsummeringer av dem, etterfulgt av hovedkonklusjoner av funn innen de fem 

hovedtemaene. 
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5 Drøfting 
 

I dette kapittelet vil jeg drøfte problemstillingen min, som lyder som følger: Hvordan 

tilrettelegge for mestring i skolen for barn og unge med skamrelaterte plager? Jeg vil forsøke 

å drøfte denne problemstillingen i lys av aktuell teori, tidligere forskning, lover og rammer på 

feltet, samt mine intervjudata. Drøftingens oppbygning tar utgangspunkt i de fem 

intervjukategoriene skamfulle barn og unge, vanskelig å verbalisere følelser, lav selvfølelse, 

manglende mestringsopplevelser og betydningen av en trygg relasjon. Disse 

intervjukategoriene har flere likheter med inndelingene i skammens kompass, og vil drøftes 

opp mot dem. 

 

Kategorien skamfulle barn og unge har blant annet underkategoriene depresjon, angst, ikke 

trives på skolen og ikke mestre. Jeg har valgt å knytte disse opp mot relevant teori om 

skammens kompass som en helhet, samt de fem evneområdene innen sosial kompetanse. I 

tillegg vil jeg trekke inn teori om følelsesbevissthet og tidligere forskning om ulike former 

for skam. 

 

I kategorien vanskelig å verbalisere følelser finnes underkategoriene ønsker ikke å fortelle 

om skam, har ikke ord for skam og frykt for å være annerledes. Jeg har valgt å knytte dette 

opp mot kompassretningen tilbaketrekking, samt evne til selvhevdelse og ansvarlighet innen 

sosial kompetanse. I tillegg vil jeg trekke inn teori om følelsesregulering, ikke erkjent skam, 

og "bergets språk". 

 

Kategorien lav selvfølelse inneholder underkategoriene skyld, selvskading og 

spiseforstyrrelser. Jeg har valgt å knytte dette opp mot kompassretningen selvangrep, samt 

evne til selvhevdelse og samarbeidsevne innen sosial kompetanse. I tillegg vil jeg trekke inn 

teori om empowerment, og ulike grader av eller former for selvfølelse. 

 

I kategorien manglende mestringsopplevelser er underkategoriene ikke mestre, ikke være som 

de andre og å kompensere. Jeg har valgt å knytte dette opp mot kompassretningen 

unnvikelse, samt samarbeidsevne og ansvarlighet innen sosial kompetanse. I tillegg vil jeg 

trekke inn teori om mestring og følelsesbevissthet. 
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Den siste kategorien, betydningen av en trygg relasjon, inneholder underkategoriene vold, 

sinne og aggresjon. Jeg har valgt å knytte dette opp mot kompassretningen angrep mot andre, 

samt evne til empati og selvkontroll innen sosial kompetanse. I tillegg vil jeg trekke inn teori 

om relasjon og følelsesbevissthet. 

 

De fem evneområdene innen sosial kompetanse vil også være sentrale i drøftingen. De fem 

intervjukategoriene, samt de fire kategoriene i skammens kompass, vil bli drøftet opp mot de 

fem evneområdene innen sosial kompetanse, som er empati, samarbeid, selvhevdelse, 

selvkontroll og ansvarlighet. Sosial kompetanse spiller en stor rolle i alle intervjukategoriene. 

Dette fordi relasjonen til andre påvirkes av elevens sosiale kompetanse, og fordi skammen er 

relasjonell. Derfor ligger prinsippet om sosial kompetanse som en mulig vei til mestring til 

grunn for drøftingen som en helhet. Jeg vil benytte eksempler fra arbeidserfaring og 

studiepraksis der dette er relevant i drøftingen. 

 

Skamrelaterte plager blant barn og unge er et sammensatt tema. Man kan spørre seg hvilke 

deler av temaet som tilhører spesialpedagogikken, hva som tilhører psykologien og hva som 

tilhører psykiatrien. Uansett hvordan man ser på det er liten tvil om at skamrelaterte plager 

forekommer blant barn og unge. Dette kan gjelde barn og unge som ikke vil på skolen på 

grunn av skolevegring, som ikke vil hjem på grunn av omsorgssvikt, eller som har det 

vanskelig på skoleveien på grunn av mobbing. Skolen møter tusenvis av elever hver dag, og 

det ligger mye potensiale i disse møtene. Derfor ønsker jeg å undersøke hvordan det kan 

tilrettelegges for mestring i skolen for barn og unge med skamrelaterte plager. I det følgende 

drøftes det med utgangspunkt i spesialpedagogens rolle. 

 

5.1 Skamfulle barn og unge 
Både teori og empiri viser til at skamrelaterte plager forekommer blant elever i skolen. 

Elevenes læring, trivsel og helse kan påvirkes negativt av for mye skam (Skårderud, 2001a, s. 

1613). Elevenes skamrelaterte plager kan komme til uttrykk på forskjellige måter. Strategier 

for å håndtere skam er tilbaketrekking, unnvikelse, selvangrep eller angrep mot andre 

(Nathanson, 1992, s. 312). Disse fire strategiene utgjør skammens kompass, og sier noe om 

hvordan skam oppleves og håndteres. Det er riktignok slik at mange bruker en eller flere av 

disse strategiene en gang i blant uten at de har skamrelaterte plager. Skam i seg selv er ikke 

nødvendigvis negativt. Skam kan bidra som et indre korrektiv som hindrer oss fra å skade oss 
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selv og andre. Blir strategiene derimot benyttet hyppig, kan det ha en hemmende effekt på 

elevers trivsel, læring og helse. 

 

En forutsetning for å arbeide med skamrelaterte plager blant elever er en trygg relasjon 

mellom eleven og spesialpedagogen. Spesialpedagogens rolle blir i det følgende presentert, 

med utgangspunkt i Tangens (2012, s. 18) beskrivelser av spesialpedagogisk praksis. Sentrale 

arbeidsområder i spesialpedagogisk praksis er veiledning, rådgivning, undervisning og 

utviklingsarbeid. Spesialpedagogen arbeider med barn, unge og voksne, foreldre, foresatte og 

organisasjoner, både direkte og indirekte. Kjennetegn på en trygg relasjon mellom barn og 

voksen er blant annet at barna kan uttrykke sine følelser dirkete og søke hjelp hos den voksne 

dersom det opplever følelser som er vanskelige (Sroufe, referert i Brandtzæg et al., 2016, s. 

22). 

 

Trygghet, struktur og omsorg kjennetegner en god relasjon, der barnets behov for støtte for å 

lære blir møtt (Befring & Duesund, 2012, s. 464). Det kan tenkes at dette også kan gjelde 

relasjonen mellom eleven og spesialpedagogen. Er denne relasjonen trygg, kan eleven stole 

på at spesialpedagogen er der for å støtte dem. Det er avgjørende at spesialpedagogen kjenner 

til tegn på skam slik at elever med skamrelaterte plager kan få hjelp til å redusere disse. Uten 

en trygg relasjon som er bygget opp over tid, kan det være utfordrende å skulle arbeide med å 

redusere skamrelaterte plager, og å skulle legge til rette for mestringsopplevelser for disse 

elevene. Et gjennomgående tema blant informantene er at barn og unge først åpner seg om 

sin skam når de har blitt trygge i relasjonen til terapeuten. Det kan tenkes at dett også gjelder 

i skolesammenheng.   

 

En mulig tilnærming til å fremme læring, trivsel og helse kan være å forsøke å styrke elevers 

sosiale kompetanse. Dimensjonene innen sosial kompetanse er evne til empati, selvkontroll, 

samarbeid, selvhevdelse og ansvarlighet. På den ene siden kan det tenkes at utvikling av 

sosial kompetanse kan redusere skammens negative påvirkning på elevers læring, helse og 

trivsel. Dette fordi økt sosial kompetanse kan ha en positiv effekt på relasjoner til medelever 

og andre på skolen. Elever med sosial kompetanse kan for eksempel ta hensyn til andre og ta 

ansvar for oppgaver. Dette kan bidra positivt i relasjoner til andre. På den andre siden kan det 

være at utvikling av sosial kompetanse ikke er en hensiktsmessig tilnærming, fordi elevenes 

atferd kan være et uttrykk for noe annet enn skamrelaterte plager. 

 



	  59	  

Fordi det å føle skam kan oppleves som skammelig, kan det oppstå onde sirkler der frykten 

for å bli avslørt hindrer elever fra å si ifra om plagene sine. Mine informanter rapporterte at 

de kunne se tegn til både god og destruktiv skam hos sine pasienter. Tegn på skamrelaterte 

plager derimot, er lav selvfølelse, frykt, forventningspress, sinne og unngåelse. 

 

Selv om det ble rapportert om mye destruktiv skam blant pasienter, var det imidlertid noen 

informanter som poengterte den gode skammen. De rapporterte om hvordan den gode 

skammen kan hindre oss fra å skade og selv eller andre. På den ene side var informantene 

fullt klar over skammens ødeleggende kraft, men flere av dem fremhevet god skam som noe 

positivt, fordi den har prososiale funksjoner. I forbindelse med god skam kan elever regulere 

seg selv på en måte som kan styrke sosiale relasjoner til medelever, ved å holde seg innenfor 

sosiale normer og regler for hvordan man reagerer i forskjellige situasjoner. På den ene siden 

er det liten tvil om at god skam kan gi gode pekepinner på hvordan man opptrer i relasjon til 

andre. God skam kan hindre oss fra å krenke andre fordi den minner oss på hva som er greit 

og hva som ikke er det. På den andre siden kan for mye skam ha ødeleggende effekt på 

selvfølelsen.  

 

Elever som håndterer sine skamrelaterte plager ved å trekke seg tilbake, kan isolere eller 

skjule seg fra medelever eller andre på skolen. På den ene siden kan de tenke mye på hva som 

er galt med dem, og på den andre siden kan de gruble over hva andre tenker om dem. 

Tilbaketrekking som strategi for å håndtere skam kan ses ved at elever forsøker å trekke seg 

unna situasjoner som kan utløse mer skamfølelse (Nathanson, 1992, s. 315). Det kan tenkes 

at det kan være hensiktsmessig å jobbe med å øke evne til selvhevdelse blant disse elevene. 

 

Dersom elever benytter strategien selvangrep for å håndtere sine skamrelaterte plager, kan de 

la andre krenke og fornedre dem, og fortsatt forsøke å bevare den relasjonen. Elever som tyr 

til denne strategien kan gjøre narr av seg selv og uttrykke selvforakt. Her kan det være elever 

som tar på seg skyld som ikke er deres eller lar medelever herse med dem (Nathanson, 1992, 

s. 326). Kanskje kan det være positivt for disse elevene å jobbe med selvhevdelse i 

forbindelse med å øke sin sosiale kompetanse. 

 

Elever som håndterer sine skamrelaterte plager ved å benytte strategien unnvikelse, 

aksepterer ikke skammen. På den ene siden kan de søke etter bekreftelse og oppmerksomhet 

fra andre. På den andre siden kan de søke etter opplevelser som kan dekke over skammen 
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gjennom å vekke interesse og glede. Disse opplevelsene av glede er derimot kortvarig, fordi 

skammen fortsatt er der. Noen elever som benytter strategien unnvikelse kan være opptatt av 

å vinne alle konkurranser og leker. Andre elever kan derimot være mer opptatt av å bli sterke 

og trene, eller ha fine ting (Nathanson, 1992, s. 336-341). En mulig vinkling kan være å jobbe 

med elevenes evne til samarbeid og ansvarlighet. 

 

Elever som går til angrep mot andre som en strategi for å håndtere skam, kan baksnakke eller 

stenge andre elever ute, i et forsøk på å overføre skammen vekk fra seg selv og over på noen 

andre. Elevene som tyr til angrep mot andre for å håndtere skammen, kan ha det vondt selv 

og oppleve skamfølelse som er vanskelig å håndtere. I stedet for å trekke seg vekk, går de 

derimot til angrep på medelever gjennom å mobbe dem eller gjøre narr av dem (Nathanson, 

1992, s. 360-367). Her kan det tenkes at det kan være nyttig å øke elevenes sosiale 

kompetanse når det gjelder empati og selvkontroll. 

 

Skamrelaterte plager er et sammensatt tema. På den ene siden kan skamrelaterte plager 

håndteres svært ulikt. Elever kan benytte helt forskjellige strategier for å håndtere sin skam, 

og det kan få ulike utfall for læring, trivsel og helse, samt elevens sosiale relasjoner. På den 

andre siden er det slik at alle strategiene har skammen til felles. Selv om de er ulike, kommer 

man inn på skammen i alle fire strategier. Fordi det er forskjell på strategiene, kan det tenkes 

at det kan være hensiktsmessig å arbeide med dem på ulike måter. Dette ønsker jeg å 

undersøke nærmere i det følgende. 

 

5.2 Vanskelig å verbalisere følelser 
Dette kan vise seg gjennom skamrelaterte plager i form av tilbaketrekking. Elever som 

håndterer skammen ved å trekke seg tilbake mister den sosiale forbindelsen til andre. 

Informantene mine rapporterte om at de ofte ser tegn til skam, men at disse sjelden blir satt 

ord på. Dette skyldtes enten at pasientene ikke ønsker å erkjenne skammen, eller at de ikke 

har ord for å uttrykke den smertefulle opplevelsen av ikke å være bra nok. Tilbaketrekking 

kjennetegnes av et ønske om å skjule seg eller forsvinne, og dette ønsket er ikke forenlig med 

kravene om sosial og faglig deltakelse som stilles til elever. 
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Kunnskapsløftet beskriver hvordan noen elever ikke erkjenner skammen de bærer på fordi 

det er for vanskelig å snakke om. Lyngved (2016, s. 207-208) beskriver hvordan vonde 

opplevelser setter seg i kroppen i stedet for å komme ut i form av ord. Dette kalles for bergets 

språk, og dette er en ordløs uro i mennesket. Denne fornektelsen kan ha negative 

konsekvenser for eleven, i form av opplevelser av å være utilstrekkelig. Ikke erkjent skam 

kan ha sammenheng med at det er vanskelig å verbalisere følelser, fordi ikke erkjent skam 

kjennetegnes av at elever skammer seg over at de er utilstrekkelige, og forblir tause om dette 

fordi de skammer seg (Scheff, Retzinger, Lewis, referert i Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

 

Det kan tenkes at det kan være enklere å legge til rette for mestring dersom kravene til faglig 

og sosial deltakelse nedjusteres. Elever som føler at det er noe galt med dem har ikke 

nødvendigvis et ønske om å lese høyt for resten av klassen. Elevenes taushet, som beskrives i 

teori, kan skyldes at eleven enten ikke ønsker å erkjenne skammen eller ikke klarer å 

verbalisere den. Før det kan stilles krav om sosial og faglig deltakelse, kan det være 

hensiktsmessig å gjøre noe med opplevelsen av å være feil. En mulighet er å fokusere på å 

øke elevens følelsesbevissthet. Dette kan kanskje gjøres slik informantene forteller at de 

jobber med det, gjennom at barna kan fortelle hva de føler og hva de kjenner, og forsøke å 

sette ord på følelsene. Elever som kjenner sine egne følelser kan kanskje forstå disse 

følelsene bedre. Først når dette er etablert, kan man forsøke å arbeide med sosial kompetanse.  

 

Kanskje kan fokus på evne til selvhevdelse innen sosial kompetanse være en mulig 

innfallsvinkel i arbeidet med å redusere de skamrelaterte plagene. Elever med evne til 

selvhevdelse kan oppleve at de kan mestre det å delta aktivt i det sosiale miljøet i skolen 

(Utdanningsdirektoratet, 2016a). Selvhevdelse kjennetegnes av at kunne be medelever og 

lærere om hjelp, å respondere på andres handlinger, samt å stå for sine egne meninger. Elever 

som ikke ønsker eller ikke klarer å sette ord på skamfølelse, kan øve på sin evne til 

selvhevdelse med fokus på andre ting enn skammen. Kanskje har eleven et favorittfag eller 

en spesiell hobby som spesialpedagogen kan fokusere på for å finne positive og interessante 

tema. Fordi eleven kan være mye stille, kan det være en idé å finne ting eleven liker. Eleven 

kan for eksempel øve på selvhevdelse ved å fortelle om sine interesser, og stå for at dette er 

spennende fordi det er noe eleven selv liker. Dette kan bidra til at eleven deltar i det sosiale 

miljøet, samtidig som det kan rette fokus mot andre ting enn skammen. Her er det imidlertid 

en forutsetning at relasjonen til spesialpedagogen er trygg, slik at eleven våger seg ut i 

arbeidet med sosial kompetanse. 
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5.3 Lav selvfølelse 
Det er en klar forbindelse mellom elevens selvfølelse og kvaliteten på relasjoner til andre. 

Opplevelser av å være underlegen eller utilstrekkelig kan forårsake at skamfølelsen oppstår 

(Utdanningsdirektoratet, 2016b). Lav selvfølelse, angst og depresjoner kan forekomme blant 

elever som føler seg verdiløse, dumme eller hjelpeløse (Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

Andre faktorer som kan bidra til lav selvfølelse er når man blir nedverdiget eller stengt ute fra 

det sosiale fellesskapet. Selvfølelsen kan derimot være preget av stolthet dersom eleven 

opplever å lykkes med sosiale relasjoner (Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

 

Sammenhengen mellom skamrelaterte plager og lav selvfølelse er veletablert i litteratur og 

forskning. God selvfølelse er viktig for læringsprosessen fordi man har tro på seg selv og sine 

muligheter. Lav selvfølelse, derimot, kan gjøre at elever føler at det er noe galt med dem og 

at de ikke får til noe. Mine informanter rapporterte om at mange av deres pasienter strever 

med selvskading, spiseforstyrrelser og skyldfølelse. Det informantene rapporterer om er 

uttrykk for skamrelaterte plager i form av selvangrep. Selvangrep blant barn og unge kan vise 

seg ved at de aksepterer enhver form for nedverdigelse i håp om å bevare relasjoner. Håpet 

om en god tilknytning til andre er så stort at det går på bekostning av egen integritet. 

Selvangrep kan også innebefatte selvskading og spiseforstyrrelser, slik informantene 

rapporterte om. 

 

En nyttig strategi i denne sammenheng kan være å arbeide med empowerment og 

salutogenese i forbindelse med elevens skamrelaterte plager. Dette fokuset kan bidra til at 

eleven selv kan påvirke sitt eget liv og ha tro på egen mestring. Med utgangspunkt i dette 

perspektivet er det tenkt at eleven kan forstå og løse egne problemer med støtte fra andre. 

Dette har også sammenheng med aktørperspektivet, og kan i denne sammenheng benyttes for 

at eleven skal kunne oppleve å delta i arbeidet med å redusere skamrelaterte plager i 

forbindelse med lav selvfølelse (Befring & Duesund, 2012, s. 465). Dette kan være et nyttig 

grunnlag for arbeid med elever med skamrelaterte plager i form av selvangrep og lav 

selvfølelse. Her kan spesialpedagogen bidra med å støtte eleven i å løse egne problemer, og 

dette kan bidra til å styrke elevens selvfølelse. 

 

En mulig innfallsvinkel for å redusere skamrelaterte plager i form av selvangrep, kan være å 

arbeide med evne til selvhevdelse og samarbeid knyttet til sosial kompetanse. Det er rimelig å 
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anta at økt selvhevdelse og samarbeidsevne kan bidra til mestringsopplevelser blant elever 

med lav selvfølelse. Dette fordi samarbeid med andre er meningsfullt og prososialt, og fordi 

selvhevdelse kan redusere følelsen av at det er noe galt med dem.  

5.4 Manglende mestringsopplevelser  
Mestring er et viktig tema i Kunnskapsløftet, fordi det legger grunnlaget for motivasjon for 

læring. En stor utfordring i skolen er manglende motivasjon blant elever som følge av 

opplevelser av nederlag. Manglende mestringsopplevelser var et gjennomgående tema i 

intervjuene mine. Alle seks informantene fortalte om hvordan elever med skamrelaterte 

plager opplevde at de ikke mestret hverdagen, og at de følte nederlag når de sammenlignet 

seg med andre som mestret livet. Informantene rapporterte om at mange av deres pasienter 

håndterte manglende mestringsopplevelser og nederlag ved å dekke over og kompensere for 

dem. 

 

Dette kan vise seg gjennom unnvikelse, i form av at eleven søker spenning og glede for å 

midlertidig dekke over skammen. Målet er å assosieres med alt annet enn skam. Overdreven 

bruk av denne strategien kan føre til et konstant behov for bekreftelse fra andre (Nathanson, 

1992, s. 336-341). Elever som benytter denne strategien kan ofte unngå skamfølelsen der og 

da, men når dette skjer går de også glipp av muligheten til mestringsopplevelser. Dette kan 

føre til ytterligere lav selvfølelse. 

 

En mulig tilnærming til denne formen for skamrelaterte plager er å arbeide med sosial 

kompetanse, og særlig samarbeidsevne og ansvarlighet. Ved å arbeide med samarbeidsevne, 

kan eleven oppleve ekte glede gjennom samarbeid med medelever, i stedet for den 

kompenserende gleden som kun er midlertidig. Eleven vil kunne oppleve at det går an å være 

avhengig av andre, i stedet for å være avhengig av bekreftelse fra andre. Elever som helst vil 

oppfattes som noe som bestemt ikke har med skam å gjøre, kan oppleve at andre elever 

oppfatter dem som noen man kan stole på og samarbeide med. Her skifter fokus fra å handle 

om fraværet av skam, til å handle om samhandling i relasjon til andre. Kanskje kan dette 

være en åpning for å fremme mestringsopplevelser for elever som har skamrelaterte plager i 

form av unnvikelse. 

 

Å arbeide med elevens følelsesregulering kan bidra til at eleven blir tryggere, får mer 

selvtillit og lærer mer (Brandtzæg et al., 2016, s. 23). Dersom eleven blir møtt med trygghet 
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og støtte, kan det bidra til at skamfølelsen blir litt mindre overveldende for eleven. Møter 

spesialpedagogen eleven med skamrelaterte plager på en trygg og støttende måte, kan dette 

bidra til å skru negative følelser ned. Elever som blir møtt på denne måten kan på sikt lære å 

regulere egne følelser selvstendig. Dette avhenger imidlertid av en trygg voksen som støtter 

eleven over tid, og det er ikke alltid det er så enkelt å bygge opp en trygg relasjon med en 

elev med skamrelaterte plager fordi disse plagene ofte har negativ effekt på tillit og relasjon 

til andre. 

 

5.5 Betydningen av en trygg relasjon  
Angrep mot andre kan være en strategi eleven benytter for å håndtere skamrelaterte plager. 

Mine informanter fortalte om saker der barn og unge med skam mobber eller viser aggresjon 

mot andre. I teorien beskrives baksnakking, utestenging og vold i forbindelse med skam. 

Dette kan ses som et forsøk på å overføre egen skam til andre fordi eleven selv ikke tåler å 

bære skammen. Denne strategien kan ha en negativ effekt på relasjoner til andre, samt 

elevens trivsel, helse og læring. I forbindelse med forsøk på å redusere denne negative 

effekten, kan en mulig innfallsvinkel være å øke elevens evne til empati og selvkontroll. 

Empatiske evner kan ha motvirkende effekt på utestenging og mobbing blant elever. 

Selvkontroll kan bidra til at elever kontrollerer seg selv i stedet for å angripe andre. Imidlertid 

kan det være slik at dette har minimal effekt på elevens håndtering av skam, fordi graden av 

skam kan være stor. Dette er en innfallsvinkel som krevet at spesialpedagogen arbeider med 

eleven over tid. I det tilfellet at dette ikke fungerer, må man undersøke andre tilnærminger. 

Det viktigste er å redusere de skamrelaterte plagene og fremme mestring for eleven. 	  

	  

Utrygghet og utrygge relasjoner var et gjennomgående tema i mine intervjuer. 

Kunnskapsløftet vektlegger betydningen av trygge relasjoner for elevers trivsel, helse og 

læring. Dette gjelder både relasjoner til jevnaldrende elever, ansatte på skolen og foreldre og 

foresatte. Det er imidlertid ikke alle elever som har trygge relasjoner til andre på disse 

arenaene. Mange elever opplever utrygge relasjoner til andre, og dette kan ha negativ 

innvirkning på deres læring, helse og trivsel. 

 

Krenkelser fra andre kan forårsake skam hos elever (Utdanningsdirektoratet, 2016b). Dette 

kan gjøre at relasjoner til andre oppleves utrygge. Skam påvirker i stor grad både eksisterende 

relasjoner og muligheten for nye. Elever som opplever skam kan ha vansker med å 
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opprettholde relasjoner og stole på andre, samtidig som de kan være redd for å knytte seg til 

nye mennesker (Utdanningsdirektoratet, 2016b). 

 

Denne utryggheten kan komme til uttrykk ved at eleven angriper andre, for eksempel 

gjennom baksnakking, mobbing eller vold. Mine informanter rapporterte om sinne og vold 

blant barn og unge som de mente hadde skamrelaterte plager. Dette kunne være en måte å 

kompensere for en opplevelse av utilstrekkelighet. Angrep mot andre kan forårsake lav 

følelse hos dem som blir angrepet, fordi lav selvfølelse kan oppstå i forbindelse med 

krenkelser. 

 

For elever med skamrelaterte plager knyttet til angrep mot andre kan det være hensiktsmessig 

å arbeide med sosial kompetanse knyttet til empati og selvkontroll. Det kan tenkes at dette 

kan bidra til å redusere de skamrelaterte plagene eleven opplever. Imidlertid kan arbeid med 

sosial kompetanse bli utfordrende i denne situasjonen, fordi eleven ikke nødvendigvis har så 

mange trygge relasjoner. Uten trygge relasjoner kan det være vanskelig å sette i gang med 

arbeid med empati og selvkontroll, fordi elever ofte er avhengig av trygghet for å få utbytte 

av læringssituasjonen. Dersom arbeidet med empati og selvkontroll fungerer, kan eleven 

oppleve mestring i forbindelse med relasjoner til andre. Fordi sosial kompetanse kan 

motvirke krenkende atferd som vold og mobbing, kan dette også ha en positiv effekt på det 

psykososiale miljøet rundt eleven. Det er imidlertid slik at det å kontrollere seg selv kan 

kreve at man har en god selvfølelse og selvinnsikt, og tillit til andre. Dett kan være 

utfordrende for elever å skulle kontrollere seg selv i et skolemiljø med mange impulser. 

 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å drøfte problemstillingen min i lys av aktuell teori, tidligere 

forskning, samt mine empiridata. Drøftingens oppbygning tar utgangspunkt i de fem 

intervjukategoriene skamfulle barn og unge, vanskelig å verbalisere følelser, lav selvfølelse, 

manglende mestringsopplevelser og betydningen av en trygg relasjon. Utgangspunktet for 

drøftingen er spesialpedagogens rolle, samt betydningen av trygge relasjoner mellom elev og 

spesialpedagog. 
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6 Veien videre 
 

I dette kapittelet vil jeg først gi en oppsummering av studiens hovedpunkter. Deretter ønsker 

jeg å rette fokus mot forskning som venter. 

 

6.1 Oppsummering  
Studiens funn indikerer at skamrelaterte plager blant barn og unge er et utbredt fenomen. Alle 

informantene ga uttrykk for at skam var noe de så mye av, selv om det ikke nødvendig ble 

tematisert. Funnene indikerer at skam har sammenheng med psykiske plager og lidelser, og at 

skam kan være et av symptomene på psykiske lidelser. Informantene rapporterte om 

forekomst av skam knyttet til angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer, selvskading og 

overgrep. Funnene gir indikasjoner på manglende mestringsopplevelser, mistrivsel og 

vansker med å regulere og verbalisere følelser i forbindelse med skamrelaterte plager. 

 

Studiens funn gir indikasjoner på at bevissthet rundt skamrelaterte plager og deres 

uttrykksformer er av betydning for å forstå og møte eleven på en støttende og trygg måte. 

Dersom det etableres en trygg relasjon mellom elev og spesialpedagog, kan det virke 

hensiktsmessig å arbeide med følelsesregulering. Det kan også være passende å arbeide med 

å øke elevens sosiale kompetanse på områder som er vanskelige, for å legge til rette for 

mestringsopplevelser i skolen for elever med skamrelaterte plager. 

 

Studien viser at skamrelaterte plager er et sammensatt fenomen, med mange uttrykksformer. 

Det kan være mange ulike tilnærminger for å tilrettelegge for mestring blant elever med 

skamrelaterte plager. Allikevel gir studien indikasjoner på at det er noen faktorer som fungere 

som et grunnlag for dette arbeidet med mestring. Trygghet, støtte, forståelse og hjelp til å 

sette ord på og regulere egne følelser fremstår som sentralt. 

 

6.2 Forskning som venter 
Etter å ha forsket på skam over en lengre periode, er det tydelig at jeg kunne ha studert dette 

sammensatte fenomenet mer. I min mening er dette er svært interessant og lærerikt tema. 

Skammens årsaker og uttrykk er komplekse. Skamfølelsen holder seg ofte skjult seg for oss, 

og det er ikke mange som vil snakke om den når den dukker opp. Et interessant aspekt er å 



	  67	  

utforske skam ved å lytte til elevenes egne stemmer om temaet. Selv om det kan være 

utfordrende å finne elever som ønsker å uttale seg om skam, kan dette være interessant å 

utforske. Andre spennende sider kan være å høre hva foreldre har å fortelle om skamrelaterte 

plager, både deres egne og barna sine. Det kan også være interessant å utforske hva lærere 

tenker rundt skamrelaterte plager hos elever. 

 

Skam kan ha stor negativ innvirkning på elevers læring, helse og trivsel, og på livet for øvrig. 

Derfor er økt innsikt i og kunnskap om skammen av betydning for hvordan vi møter og 

støtter elever med skamrelaterte plager. 

 

I dette kapittelet har jeg oppsummert studiens hovedpunkter, og rettet fokus mot forskning 

som venter. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Informasjon til intervjupersoner 

 

Informasjon til intervjupersoner 

 

I forbindelse med masteroppgaven vil jeg å intervjue fagpersoner innen barne- og 

ungdomspsykiatri. Temaet for oppgaven er skam blant barn og ungdom. Jeg vil å finne ut 

mer om skam knyttet til for eksempel overgrep, spiseforstyrrelser og rus. Spørsmålene 

gjelder blant annet hvordan skam viser seg og hvordan BUP arbeider med skam. Det kan 

også være interessant å høre hvordan samarbeidet fungerer mellom BUP, hjem, skole og 

andre instanser. Jeg tenker at intervjuet kan vare i opptil 30 minutter. 

 

Oppgavens sentrale begreper operasjonaliserer jeg slik: 

• God skam: God skam er sunn og nødvendig skam som vi trenger for å beskytte og 

regulere relasjoner. 

• Vond skam: Vond skam oppstår i smertefulle emosjonelle møter mellom mennesker som 

betyr noe for hverandre. 

• Destruktiv skam: Destruktiv skam oppstår når vond skam blir kronisk og internalisert til 

en formende del av selvopplevelsen. 

 

Disse operasjonaliseringene er fleksible, og dersom intervjupersonene har andre assosiasjoner 

til ordene er dette svært interessant. Mine operasjonaliseringer tar utgangspunkt i aktuell 

litteratur. Intervjupersonenes operasjonaliseringer baseres i tillegg på kunnskaper og 

erfaringer fra arbeidspraksis, og kan derfor være svært verdifulle for oppgaven. 

 

Jeg bekrefter med dette at jeg vil ivareta intervjupersonenes anonymitet. Navn eller andre 

personopplysninger om intervjupersonene vil ikke registreres i intervjuet. Jeg har 

taushetsplikt om det jeg får høre i intervjuet og vil ivareta denne taushetsplikten. 

 

Med vennlig hilsen Dina Munthe-Kaas Rem  
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Innledning 

Forklare hensikten med intervjuet 

Antyde hva jeg er interessert i å få vite noe om 

 

Anonymitetsbeskyttelse 

Muntlig eller skriftlig samtykke 

All informasjon anonymiseres 

Ingen vil få lytte til båndet 

 

Intervjuspørsmål 

Har du sett tegn til skam blant en eller flere av dine pasienter? 

Kan du i så fall beskrive disse tegnene? 

Kan du gi eksempler på hva skammen var relatert til? 

Tok pasienten selv initiativ til å snakke om dette? 

Hvilke arbeidsmetoder eller strategier har du brukt i arbeidet med skamproblematikk? 

Kan du fortelle litt om samarbeid med foreldre og skole i saker hvor du kan ha sett tegn til 

skam? 

Er det noe annet du ville sagt som jeg ikke har tatt opp? 

 

Avslutning 

Mulighet for å redigere eller slette lydopptaket 

Takke for intervjuet 
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Vedlegg 3: Eksempel på empirinær koding 

Koding Intervjuutsagn 

En viss grad av skam 

er sunt 

Skam i seg selv er jo ikke en dum ting, skam i seg selv kan hindre 

oss i å gjøre en del ting, det er jo sunt å ha skam, har vi ikke skam så 

vil vi jo gjøre ting som setter oss i vanskelige posisjoner, også 

sosialt, så en viss grad av skam er sunt. 

Foreldre kan bidra til 

å øke vansker og 

skam 

En pasient som jeg tror hadde mye skam selv om det ikke var et 

tema. Strevde på skolen med venner, […], negativt selvbilde. I 

arbeid med selvbilde er skam underliggende. Utfordringer med 

foreldrene, for de var veldig avvikende. Vanskelig å få de med til å 

forstå hva pasienten trengte hjelp til, ofte gjorde de det motsatte av 

det pasienten trengte, bidro til å øke vanskene og skammen […] 

Ikke lært å klare å 

verbalisere følelser 

En del av våre pasienter har ikke lært å klare å verbalisere følelser, 

en del har språk for følelser, men det er en del som ikke har det […] 

Vurderer seg selv mer 

negativt 

[…] opplever det som litt skamfullt at de ikke lever opp til eller ikke 

klarer å oppnå det de vil eller sammenligner seg med andre, blir da 

ofte litt skamfulle ved at de vurderer seg selv mer negativt. 

Skam etter 

selvmordsforsøk 

En pasient med selvmordsforsøk hadde motstand mot å prate om hva 

som skjedde og skamma seg veldig, dels på grunn av forsøket, og 

dels fordi det ikke lyktes.  

Skammer seg for ting 

man ikke får til 

[…] skammer seg for ting man ikke får til, ting man ikke mestrer, 

ikke fikser ting venner fikser, gjennomgående tema hos flere som vi 

jobber med, at ikke alle er like perfekte og de skammer seg for å 

ikke være perfekt, være så bra som de andre er. 

Skam etter å ha 

opplevd overgrep 

Skam hos en pasient som har opplevd overgrep fra en jevnaldrende 

over tid. Det kan tenkes at det er skamfullt fordi man hører om eldre 

menn og yngre kvinner. Pasienten klarte ikke å stoppe det og skylder 

på seg selv. 

Å prate om skam 

krever en god relasjon 

og allianse 

Skammen er kanskje ikke det som er mest synlig. Det er sårt og det 

krever at man åpner seg en del for å kunne uttrykke at man har 

skam. De setter seg i en posisjon som er veldig sårbar og det tar tid 

og man må ha en god relasjon. Det å prate om skam med alle er nok 

ikke så lett heller, det krever en god relasjon og allianse. 
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Vedlegg 4: Resultat av meldeplikttest 

 

 


