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FORORD 
 
Mastergradsarbeidet som fullføres med denne studien har vært et lærerikt og krevende 
prosjekt. Som student og yrkespraktiker samtidig har arbeidet med studien gitt meg anledning 
til fordypning og refleksjon som har nær sammenheng med et av de viktige arbeidsfeltene i 
mitt yrke som studentprest: Møtet med studenters sorgerfaring. 
 
Jeg vil først og fremst takke de seks studentene som har vært undersøkelsens respondenter. 
Gjennom sine fortellinger og beskrivelser har de gitt verdifulle innblikk i levd sorgerfaring i 
møte med studier og læresteder. Dødsfall og sorg er sårbare tema. Jeg håper at jeg gjennom 
presentasjonen og tolkningen av deres erfaringsmateriale i denne studien har forvaltet deres 
fortellinger med respekt og innsikt. Det er mitt ønske at studien kan gi lærerike perspektiver, 
fordypet forståelse og inspirasjon til konstruktiv nytenkning om hvordan lærestedene i høyere 
utdanning best mulig kan møte studenter som erfarer sorg. 
 
Jeg vil også rette en stor takk til min erfarne og kloke veileder, professor John Lundstøl. Han 
har lært meg å ta ansvar for min egen tekst og tenkning i skriveprosessen, og han har veiledet 
innsiktsfullt i de tema som jeg har hatt aller mest behov for å drøfte med en filosof som er 
levende opptatt av relasjonen mellom praksis og teoriutvikling. 
 
Til sist vil jeg takke koordinatorer, modulansvarlige og forelesere for å ha satset på og 
investert seg selv i MCC- prosjektet over disse fire årene. For min del har dette studiet vært 
det mest intense læreprosjektet jeg har vært med på, fordi den nødvendige dialogen mellom 
konkret omsorgsarbeid og ressursmobilisering sammen med levende mennesker og 
kunnskapsutvikling av høy faglig kvalitet hele tiden har gått hånd i hånd. Jeg vil være så 
ubeskjeden å hevde at studenter og fagansvarlige for MCC-prosjektet sammen har 
gjennomført et pionerprosjekt som har utviklet verdifull kunnskap - en kunnskap som gjør 
forskjell i praksis. 
 
 
 
 
 
Trondheim, 2007 
 
Einar Vegge
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Studien undersøker studenters sorgerfaringer som fenomen. Den fokuserer levd 
sorgerfaring i handlingsperspektiv og meningsperspektiv. Innledningsvis redegjøres det 
for foreliggende forskning om sorgerfaring. Deretter introduseres teoretiske perspektiv 
som anvendes i studien. Ut fra respondentenes erfaring analyseres de rom for handling og 
meningsdannelse som finnes på studiestedene.  
    Studiens formål er å utvikle dypere forståelse for hva det innebærer i studenters 
daglige liv å erfare sorg. Studien anvender en hermeneutisk-fenomenologisk metode, 
inspirert av van Manen. Datainnsamlingen ble gjennomført ved semistrukturerte 
forskningsintervjuer med seks respondenter, to intervjusamtaler med hver med +/- fire 
måneders mellomrom. I intervjuingen er det lagt vekt på meningsfortetning og tolkning i 
samtalene. Respondentene er tre kvinner og tre menn mellom 22 og 30 år, alle studenter 
som har mistet foreldre eller søsken ved dødsfall. De avdøde var fra 25-60 år, relasjon til 
respondenter: Tre fedre, en mor og to brødre.  
    Databearbeidingen har foregått ved lytting og gjenlytting, skriving og analysering av 
lydfiler og transkriberte tekster fra forskningsintervjuene. I prosessen er det analysert 
fram betydningsbærende elementer fra studentenes fortellinger som så er forsøkt 
rekontekstualisert i møte med teoretiske perspektiv. Framstillingen sikter mot å formidle 
en kunnskap som er kongruent med sorgerfaringen som fenomen.  
    Resultatet presenteres først som seks fortellinger som formidler noe vesentlig ved 
sorgerfaringen og skaper resonans. Deretter presenteres åtte tema som har utkrystallisert 
seg gjennom analysen: Å være merket (1), Sårbarhet (2), Fravær (3), ”Det som har 
skjedd, er en del av meg” (4), Å føre noe videre (5), Dødsfall kan komplisere nære 
relasjoner (6), Lengsel etter den reine sorgen (7), Å holde kontakt (8). For det tredje 
redegjøres det for studentenes opplevde rom for handling. Til sist utvikles 
meningstolkning i dialog mellom studenters sorgerfaring, slik den er analysert fram i 
studien, nyere sorgforskning og teoretiske perspektiv. Fortellingens rolle som grunnlag 
for mening og konstruktiv handling viser seg avgjørende. 
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The study examines the phenomenon of grief experiences in university students. Lived 
experience is focused. What kind of room for action and meaning reconstruction is offered at 
campus, according to the respondents?  
    A survey of present research on grief and bereavement is given before presenting relevant 
theoretical perspectives. The aim of the study is to develop a deeper understanding into grief 
experience in students as it unfolds in everyday life. A hermeneutic-phenomenological method 
is used, inspired by van Manen. Data collection was done by semi-structured research 
interviews of six respondents, two interviews of each person, the second about four months after 
the first. Interpretations and clustering of meaning developed during the interview process. The 
respondents are three women and three men, age between 22 and 30, all of them students who 
have lost parents or siblings by death. Age of the deceased were 25-60, related to the 
respondents as three fathers, one mother and two brothers.  
    Data analyses took place listening and re-listening, transcribing and analysing recorded 
interviews. Significant narrative elements in the grief experience in students have emerged in 
the analysing-process. The interpretation of meaning is a process of recontextualisation, where 
significant elements of lived experience are held together with theoretical perspectives.  
    The presentation seeks to communicate knowledge congruent with the phenomenon of grief 
experience. The result of the study is given in four parts: Firstly the six narratives of the 
respondents, communicating resonans and crucial aspects of grief experiences. Secondly eight 
themes are presented: To be marked (1), Vulnerability (2), Absence (3), “What has happened is 
part of me” (4), Continuation and succession (5), Death can complicate close relations (6), 
Longing for pure grief/sorrow (7), To keep in touch (8). Thirdly the student’s experienced room 
for action is focused. Finally meaning interpretation is developed in dialogue between present 
research on grief, theoretical perspectives and grief experience in students. The role of story-
telling as foundation for meaning and constructive action stands out as essential. 
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Sorg, mening og rom for handling 
- en kvalitativ studie av studenters sorgerfaringer 

 
 
I. INTRODUKSJON 
 
Fenomenet sorgerfaring 
Hva innebærer det i praksis å oppleve sorg? Det er ikke selvsagt at forskning og litteratur 
faktisk får tak i hva studenter erfarer når de sørger, til tross for velbegrunnede definisjoner av 
hva sorg er. Et erfaringsbasert kunnskapssyn ligger til grunn for denne studien. Studiens 
metodiske design søker å få fram studenters egne skildringer av sorgerfaring samt tolke og 
forstå disse. Jeg mener at det er nødvendig å rette oppmerksomhet mot sorgens indre struktur 
(meningsperspektivet), sorgens praktiske handlingsside og sorgens sted/sosiale kontekst 
(studiemiljøet) for å oppnå gyldig kunnskap om den levde erfaringen i feltet. Jeg vil altså 
prøve å forstå studenters sorgerfaringer ved å fokusere disse tre sidene ved fenomenet: 
* studentenes fortellinger om sitt indre liv. 
* deres beskrivelse av sitt handlingsliv – hva de gjør når de sørger. 
* hva studentens utsagn avdekker om hvilke tradisjoner, koder og maktforhold som 
bestemmer betingelsene for handling og meningsdannelse i det sosiale feltet studentenes 
sorgerfaringer finner sted. 
 
Avgrensning av problemområdet 
Studien forholder seg til sorg som en normal reaksjon på den livspåkjenningen det er å miste 
en som stod nær. Jeg er altså i utgangspunktet interessert i det friske feltet – å forstå 
sorgerfaringen som livsdyktig og nødvendig svar på de grunnleggende spørsmål som reises til 
livssituasjonen når et nærstående menneske dør. Det er et humanistisk orientert 
mastergradsprosjekt. Jeg bruker den hermeneutiske tradisjonens begreper mening og 
forståelse til å tolke menneskelig erfaring.  
 
Patologiske (sykelige) sorgreaksjoner er ikke i studiens hovedinteresse. Flere av 
forskningsartiklene jeg anvender, er opptatt av hvordan konstruktiv bevegelse kan initieres i 
sorgforløpet dersom sorgen har frosset fast i patologiske tilstander som kan diagnostiseres 
under betegnelsen ”complicated grief”, forkortet CG. Forskning på feltet hevder at evnen til å 
rekonsruere mening i sin livsfortelling er avgjørende for å unngå patologiske sorgtilstander 
(CG) (Currier, Holland & Neimeyer (2006); Neimeyer, 2000; Neimeyer, Prigerson & Davies, 
2002). Patologiske trekk i sorgforløpet kan dels beskrives, dels diagnostiseres. Holen (1993) 
grupperer de viktigste symptomene på patologisk sorg under betegnelsene: intrusjon, 
unngåelse, rigide objektrelasjoner, vanskeligheter i relasjoner og endret tidsperspektiv.  
 
I studien forholder jeg meg imidlertid ikke behandlende eller klinisk til sorgerfaringen. Jeg 
går ikke inn i medisinske vurderinger av respondentenes sorgopplevelse. Jeg forholder meg til 
sorgforskningens begreper angående rekonstruksjon av mening etter tapsopplevelser. Men jeg 
forholder ikke studentenes beskrivelse av sine erfaringer til den medisinske klassifiseringen 
av CG. Arbeidet dreier seg heller ikke om en undersøkelse der psykologiske eller 
samfunnsvitenskapelige metoder brukes på personer i noen form for intervensjon. Studien er 
ikke medisinsk forskning. 
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I denne undersøkelsen ligger interessen i å tolke og forstå det menneskelige fenomenet sorg 
slik studenter erfarer det i en spesifikk kontekst, altså en humanistisk orientert studie av 
erfaringene. Jeg vil sette ord på det livsdyktige, forstå sorg i menings- og handlingsperspektiv.  
Digitale lydopptak av intervjupersonenes beretninger om sine sorgerfaringer utgjør 
undersøkelsens empiriske grunnlag. Jeg benytter en kvalitativ, hermeneutisk-fenomenologisk 
metode i datainnsamling og analyse av materialet. Den levde erfaringen fokuseres (van 
Manen 1997a). Tolkningsoppgaven sikter mot å utvikle nye og sakssvarende begrep for 
studenters sorgerfaring.    
 
 
I. 1. FORELIGGENDE LITTERATUR OG FORSKNING OM SORGERFARING 
 
Vincentz (2005) beskriver sorgopplevelser sett fra den sørgendes synsvinkel. Boken er 
skrevet av en dansk journalist i tjueårene som selv har mistet begge sine foreldre. Hun 
vektlegger de allmenne samtalenes betydning for bearbeiding av sorg. Boka beskriver også 
betydningen av å dele erfaringer etter dødsfall i en organisert gruppe, der en møter andre i 
tilsvarende livssituasjon. De som har mistet, bruker hverandres kompetanse og erfaring som 
sørgende, og fagpersonene trer mer i bakgrunnen. Sorgerfaringen blir forstått og gjenkjent i 
skjebnefellesskap. Boka har også en terapeut som medforfatter. Han gir i egne spalter etter 
hvert kapittel faglige refleksjoner til den levde erfaringen som er skildret i bokens hovedtekst. 
Vincentz målbærer et perspektiv som er tydelig gjenkjennbart i praktisk arbeid med 
sorggrupper for studenter, slik jeg har erfart det i Trondheim de siste årene (jmf. Nysæter & 
Vegge, 2005).  
 
Gillies & Neimeyer (2006) har nylig lagt fram en artikkel som utforsker menningsdannelsen i 
sorgprosesser videre. De hevder, ut fra en konstruktivistisk tankegang, at den som opplever 
tap engasjeres i tre viktige aktiviteter som til sammen bidrar til å gjenskape mening: sense 
making, benefit finding og identity change. Tilpasning til tapet betyr svært ofte å skape en ny 
virkelighet (ibid., s. 36). Jeg vil i rammen av denne studien hevde at her lar meningsdannelsen 
– som gjenskaping gjennom disse aktivitetene - seg forstå som en genuin handling, i arendsk 
forstand (se Teoretisk perspektiv, I.2.). 
 
Når det gjelder fagtradisjonenes forskning på sorgerfaringer er det av betydning for studien at 
nyere forskning i stor grad har forlatt den skjematiske fasetenkningen om sorgforløpet og 
vekten på sorgens tidsavgrensning (Sandvik, 2006; Bonanno, 2004; Field, Gao & Paderna, 
2005). Müller (1994) har utlagt nyere sorgforståelse i lys av den analytiske psykologiens 
objektrelasjonsteori. Den tidligere psykologiske sorgforskningen hevdet med stor grad av 
konsensus at normal/sunn sorg var tidsavgrenset, og at et fullt sorgarbeid innebar å legge 
sorgen bak seg gjennom å la tanker og følelser om den avdøde avblekes og bli borte. Müller 
understreker at det i en nyere sorgforståelse er både mulig og ønskelig at den sørgende 
mestrer et nytt liv på det ytre plan, og samtidig opprettholder den indre kontakten med den 
døde (objektrelasjonen) gjennom å beholde de indre objektpresentasjonene (minner, bilder, 
følelser, tanker, fantasier).  
 
Det at en mønstergyldig fasetenkning er forlatt, betyr ikke at sorgerfaringens prosessuelle 
forløp i tid er uvesentlig. Tidsavstanden til dødsfallet har betydning for individuelle måter å 
oppleve og å handle på, både i relasjoner og gjennom engasjement i ulike aktiviteter. Det å 
gradvis erfare at en har lært noe gjennom sin opplevelse av sorg, blir stadig tydeligere løftet 
fram som vesentlig i litteraturen (Harvey, 2002).  
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Utviklingen i sorgforståelsen innbærer en forskyvning i forholdet mellom brudd og 
kontinuitet i den sørgendes indre kontakt med den døde (Field, Gao & Paderna 2005). Denne 
teoretiske forskyvningen korresponderer med hjelpernes nye holdning overfor de sørgende. 
Før het det ”gi slipp på”; nå heter det ”hold fast” (Aarflot, 2001). De store teorienes tid er 
forbi. Det har åpnet en fornyet faglig interesse for individuelle og fenomenologiske 
beskrivelser av sorgerfaringer.  
 
Walter (1996, 1999) har utnyttet et narrativt perspektiv på forståelsen av sorg gjennom 
biografi og fortelling. Den narrative metodiske tilnærmingen har gitt rikere beskrivelser av 
sorgerfaring. Jeg ser et slektskap mellom en slik narrativ tilnærming til å beskrive det 
betydningsbærende i sorgerfaringer og en fenomenologisk orientert forståelse av levd 
erfaring, der omsorg og død tillegges betydning som grunnvilkår i ethvert menneskes 
tilværelse (van Manen, 2002). I denne studien er levde sorgerfaringer gjenstand for forskning 
i og for seg. Formålet er ikke først og fremst bedring og mestring i medisinsk eller 
psykologisk betydning, men forståelse av det meningsbærende i studenters sorgerfaringer som 
fenomen. Jeg forsøker å utnytte en narrativ metodisk inngang til studenters sorgerfaring for å 
få til dette. (jmf. intervjuguide, vedlegg 1).  
 
Begrepet mestring har vært mye brukt i sorgforskning (eng: coping). Jeg har valgt å ta fokus 
noe bort fra mestringsbegrepets innretning på å kontrollere stressfaktorer. Slik hjelp er 
verdifull nok i sin rette sammenheng, men treffer ikke mitt hovedsikte i studien. Viktige 
elementer i de prosessene som sorgforskningen beskriver under overskriften mestring, vil jeg 
her forstå som handling. Det gjelder studentenes beskrevne adferd - hva de gjør når de sørger. 
Hvilke aktiviteter og relasjoner engasjerer de seg i? Hvordan har deres ulike rutiner blitt 
påvirket? Under hvilke omstendigheter forteller de om sine sorgerfaringer, og når trekker de 
seg tilbake for å være alene?  
 
Stroebe og Schut (1999) har utviklet en modell for å takle sorg der veksling mellom to 
hovedspor i sørgepraksisen er det vesentlige. Jeg vil anvende ”The dual process model of 
coping with bereavement” ut fra studiens handlingsperspektiv. Forfatterne hevder at en tjenlig 
måte å takle sorgen på krever dynamisk veksling (oscilliation) mellom tapsorienterte og 
restaureringsorienterte handlinger. Bevegelsen går fram og tilbake mellom snart å konfrontere 
stressorer knyttet til sorg og snart å unngå slike stressorer. Prosessen innebærer på den ene 
side å søke distraksjon og lettelse fra sorgen gjennom aktiviteter/interesser, og på den andre 
side å møte situasjoner som nærer opplevelse av intenst savn og sorg.  
 
Folkman (2001) har revidert sin mestringsmodell mht. sorg, slik at den sterkere tar inn 
meningsdimensjonen og en positivt integrerende læring som kan følge etter fortvilelse. Det 
kommer nå tydeligere fram at det å minske stress-symptomer ikke lenger sees på som den 
eneste eksemplariske og tjenlige modell for hvordan mennesket best kan takle dødsfall blant 
sine nære. Mitt spørsmål i forlengelsen av en slik revisjon blir også her om mestring er et 
dekkende begrep – det gir assosiasjoner til å kontrollere noe ukontrollerbart (døden). 
 
Israel et al. (1994) og Dyregrov (2003-2004) er opptatt av personers møte med 
livspåkjenninger i et lokalsamfunnsperspektiv. Empowerment versus dysfunksjonelle mønstre 
i lokale settinger fokuseres. Artiklene gir nyttige perspektiver til forståelsen av hva slags rom 
for handling studenter finner i sine læringsmiljøer og familiekulturer. 
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Riteforskning byr på interessante perspektiver å forstå sorgerfaringer i (Danbolt, 2002; 
Stifoss-Hanssen, 2001; Wouters, 2002). Hvordan hører min (lille) fortelling inn i den store 
fortellingen om tilværelsen? Hvordan utnyttes og dannes ritualer i sorgforløpet? Hvordan 
oppleves naturen for den sørgende – landskapet, skiftningene i lys og mørke, døgnets og årets 
gang? Danbolt (2002) peker særlig på at naturfenomener og sykliske naturprosesser kan gi 
tilgang til metaforer som gir den sørgende et sakssvarende, tolkende og helende språk for 
sorgerfaringen.  
 
Flere kvantitative studier om sorgerfaringer har hentet sitt empiriske grunnlag blant college-
studenter. Av særlig interesse i vår sammenheng er Currier, Holland & Neimeyer (2006) sitt 
arbeid med å undersøke hvilken betydning evnen til å skape mening (sense-making) har for 
sørgeforløpet hos studenter som har opplevd brå dødsfall blant sine nærmeste. Anvendt 
instrument for måling av ”sense-making” (standardiserte spørreskjema) er videreutviklet av 
disse forskerne. Deres resultater tilsier at sense-making er en helt avgjørende faktor for en 
sunn/gunstig sorgutvikling. I artikkelens konklusjon oppfordres det like fullt til et videre 
arbeid med nyansering av hva som egentlig måles under overskriften ”sense-making”. 
Kvalitativ forskning innen sorgfeltet er nå svært opptatt av å raffinere forståelsen av hva 
”sense-making” egentlig innebærer (jmf. Gillies & Neimeyer , 2006; Neimeyer, Prigerson & 
Davies, 2002). 
 
Studien fokuserer det spesifikke ved å være student og erfare sorg. Den unge voksne livsfasen 
har vært relativt lite fokusert i kvalitativ sorgforskning. Det er en mer omfattende forskning 
som tar for seg ungdom i tenåringsfasen og sorg. Denne adolecense-forskningen er opptatt av 
sorgopplevelsenes innvirkning på ungdom i ulike utviklingsfaser. Engelbrekt (2005a, 2005b) 
har særskilt analysert unges reaksjoner i møte med foreldres livstruende sykdom og død. 
Dyregrov & Dyregrov (2005) har fokusert etterlatte søsken etter suicid.  
 
Aldersspennet i adolescence-forskningen i forhold til sorg er etter hvert blitt utvidet, slik at 
Balk & Corr (2001) i oversiktsartikkelen Bereavement during adolescence opererer med 
betegnelsen ”later adolescence” på aldersgruppen 18-22 år. Balk (2001) har også skrevet en 
artikkel om universitets-systemenes møte med studenter som opplever sorg, med bakgrunn i 
amerikanske college-studenters erfaringer. Han er spesielt opptatt av at universitetene bør 
bedre sitt tilbud til denne gruppen studenter. Studenter som lever med sorg etter dødsfall i 
familie eller blant venner, viser seg på amerikanske universiteter å være langt flere i antall enn 
sorgforskere tidligere har trodd. Balk refererer til undersøkelser som anslår at på enkelte 
amerikanske universiteter er mellom 35-48% av studentene berørt av sorg etter å ha mistet et 
familiemedlem eller en venn i løpet av de siste to år. Her sies ikke noe om alder til de avdøde, 
eksakt slektskapsforhold og type relasjon.  
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I. 2. TEORETISKE PERSPEKTIV 
 
Hannah Arendt – handlingsbegrepet og menneskets pluralitet 

 
Arendt betoner det perspektiv som knytter seg til menneskets særegne evne til å handle, forstått som 
evnen til å starte på nytt. Hun ser evnen til å begynne på nytt som et vesenstrekk ved mennesket. Det 
er her tale om en opprinnelighet, en evne til i tanke, ord og gjerning å skape noe uforutsett og nytt, 
en overskridende kvalitet som definerer vår menneskelighet. (Lundstøl: 1999, s. 112) 

 
I Vita Activa uvikler Arendt (1958/1996) sitt syn på handlingens unike rolle i det å være 
menneske. Den handlende investerer seg selv - sin eksistens - i handlingen. Handling er å 
avdekke sitt eget bilde. Det skjer i med-delelser, helt grunnleggende i talehandlinger. I vår 
sammenheng betyr dette at det å fortelle om sin erfaring kan være en genuin handling. 
Handling er å skape noe nytt. 
 
Jeg vil se Arendts handlingsbegrep i sammenheng med hvordan Harvey (2002) utlegger 
prosessen mennnesker ofte går gjennom etter tap og død, som en ”Story-action-model” ( se 
III.4.). Ved å fortelle sin historie, slik at den blir stadfestet i et menneskelig fellesskap, 
oppdager en muligheter for forandring og ny handling. Det skapes altså noe genuint nytt hos 
den sørgende. 
 
Det karakteristiske i menneskets grunnvilkår kan, ifølge Arendt, betegnes som pluralitet, dets 
mangfold. I menneskets grunnvilkår - the human condition – ligger både likhet og ulikhet 
(Arendt, 1958/1996). Dette innebærer at alle mennesker er tilstrekkelig like til å kunne 
kommunisere, men likevel forskjellige nok til at ikke noe menneske kan reduseres til et annet. 
”I menneskets grunnvilkår inngår også en fundamental individualitet i opplevelsen av verden. 
Det betyr at menneskets syn på den virkelighet som omgir ham eller henne, aldri helt ut faller 
sammen med et annet menneskes oppfatning” (Hagtvedt, 1993, s.351). 
 
I vår sammenheng, der vi forsøker å komme fram til en dypere forståelse av studenters 
sorgerfaringer, setter Arendts tenkning to viktige premisser: 
1. Forståelse er mulig, i kraft av menneskets likhet. 
2. Å meddele fortellingen om studentens individuelle erfaring av sorg er avgjørende, på grunn 
av menneskets ulikhet.  
 
Grunnvilkår 
Også Vetlesen (2004) er opptatt av menneskets grunnvilkår. Han viser at samfunnsinteresser 
og sosiale belønningssystemer ofte ikke anerkjenner de begrensningene grunnvilkårene 
avhengighet, sårbarhet, dødelighet, relasjoners skjørhet og eksistensiell ensomhet setter for 
menneskelivet. Vi lever i et opsjonssamfunn, der overskudd av muligheter øver et 
samfunnsskapt trykk mot våre egentlige forutsetninger. Enkeltmennesker må bære 
omkostningene. Dette perspektivet anvendes for meningstolkning av studenters sorgerfaringer 
(se III.4). 
 
I Den samfunnsskapte virkelighet betoner Berger & Luckmann (1966/2004) at mennesker 
fortolker sin tilværelse i symbolske univers - det er gjennom disse erfaringen får mening. 
Døden er den aller viktigste av den menneskelige erfarings marginalsituasjoner. Den 
betydningsgivende kapasiteten til symbolske univers i møte med død blir altså særlig 
understreket (Ibid, s.106 og 110).  
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Mening og livspåkjenninger 
Antonovsky utviklet en helhetsorientert forståelse av helse i møte med livspåkjenninger. 
Mening er en grunnkategori i Antonovskys teori. Han utviklet den salutogene modellen som 
fokuserte hva som fremmer helse, i motsetning til den etablerte medisinske modellen som 
fokuserte årsaker til sykdom (patogenese). I den salutogene modellen ser en personens 
ressurser – i linje med humanistisk tradisjon – som vesentlige for å fremme helse. Når en skal 
forstå og forklare hva som former en persons utvikling mot helse, blir sammenheng – SOC 
(Sense of Coherence) – selve nøkkelbegrepet (Antonovsky, 1996). SOC er knyttet til hvordan 
personen møter livspåkjenninger. Forståelighet, håndterbarhet og mening blir nøkkelbegreper 
i denne prosessen. SOCs styrke kan formes av livserfaringer som innebærer at en opplever 
konsistens og balanse. Dessuten styrkes en persons opplevelse av sammenheng ved å delta i å 
ta sosialt verdsatte beslutninger. 
   
Evnen til å håndtere sorgerfaringer vil ut fra Antonovskys teori være sterkt forbundet med 
meningsdimensjonen. Håndterbarhet, mening og handling blir knyttet sammen i denne 
tankegangen. Gillies & Neimeyer  (2006) regner ”sense-making” som et nødvendig ledd i 
rekonstruksjon av mening etter tapsopplevelser. Det synes rimelig å knytte ”sense-making” til 
Antonovskys  ”forståelighet” (comprehensibility). Jeg vil se disse teoretiske perspektivene i 
sammenheng med det særpregede ved studenters sorgerfaring, slik den trer fram i studiens 
empiriske materiale. 
 
Mening og forståelse i hermeneutisk tradisjon 
Studien vil hvile på noen vitenskapsteoretiske forutsetninger fra den hermeneutiske 
tradisjonen, slik Gadamer har preget den. I teksten Det hermeneutiske problems universalitet 
utfoldes en grunnleggende felles forståelse. ”Det er ikke misforståelsen eller fremmedheten 
som er det primære. Like lite som det er vår primære oppgave å unngå misforståelsen. Til 
grunn ligger tvert imot det fortrolige og det vi kan enes om” (Gadamer, 1966/2003, s. 66). 
 
I møte med sorgerfaringer fordres innforståtthet og fortrolighet. Det er ikke tilstrekkelig å 
unngå misforståelse. Forståelsen i det felles menneskelige er forut for misforståelsen. Å 
handle med denne fortroligheten for øye åpner interessen for den andres erfaring som noe 
gjenkjennelig. ”Vi er innfelt i noe, og nettopp gjennom det som inntar oss, er vi åpne for det 
nye, det andre, det sanne” (Gadamer, 1996/2003, s. 59). Men her ligger også utfordringen til å 
anerkjenne den andre i sin annerledeshet. Det krever at ens egne fordommer settes på spill. 
Hvis ikke er det bare seg selv man forstår. Ekte forståelse innebærer hos Gadamer alltid en 
bevegelse ut av seg selv, en risiko.  
 
Molander (1996) ser i dialogen en grunnform for menneskelig eksistens og forståelse. Han 
stiller seg slik i en tradisjon fra den filosofiske hemeneutikken (Heidegger og Gadamer). 
Dialog utlegges som en bevegelse i forståelse og identitet. I forlengelse av dette er Molander 
opptatt av den kunnskapen som utøves og utformes i handling. 
 
Sted, romlighet og praksiser 
En bevegelse ut av sitt eget, en vilje til å risikere sitt eget sted i møtet med den andre, er et 
tydelig fokus hos den franske kulturteoretikeren de Certeau. Et av hans livsprosjekt ble å 
utvikle en heterologi, en lære om annethet. Han fikk aldri fullført prosjektet, men var i hele 
sitt forfatterskap genuint opptatt av hvordan mennesker i sine ulike praksiser forholder seg til 
det/den andre (de Certeau, 1982/1992; Buchanan, 2000). De Certeau er opptatt av hvordan 
folk i praksis handler og finner muligheter midt i de etablerte maktfeltene hvor hverdagsliv 
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finner sted. I studien vil jeg særlig anvende de Certeaus (1984) teoretiske perspektiv på 
hvordan hverdagslivets praksiser utøves i rom, i fortelling og i tid (se IV.1).  
 
Augé bestemmer et sted (place), i pregnant forstand, ved dets kapasitet til å huse identiteter, 
uttrykke relasjoner og meddele en historie (Augé, 2004, s. 547). Dette perspektivet anvender 
jeg for å drøfte universitet og høyskoler som kontekst for studenters sorgerfaringer (se IV.1).    
I studiens metodiske tilrettelegging har jeg også brukt Augés begrep ”elementær hendelse” 
(utlagt i Campana Wadman, 1997) for å få tilgang til studentenes autentiske fortelling om 
dødsfallets følger (se II.2). 
 
Interpretativ/hermeneutisk fenomenologi 
Fenomenologi som teoretisk perspektiv vil innebære en bestrebelse på å vende tilbake til 
verden som virkelig erfaring. ”Oppgaven er å gjenoppdage fenomenene, eller de lag av levd 
erfaring som menneskene og tingene gir seg til kjenne gjennom” (Hellemo, 2005, s.14f.). En 
troverdig beskrivelse av fenomenene forankres i persepsjon, ikke primært i den menneskelige 
fornuft, noe som motiverer en grunnleggende empirisk og erfaringsbasert innretning i studien.  
 
Van Manen (1997a) understreker like fullt at i interpretativ/hermeneutisk fenomenologi 
forståes all menneskelig erfaring som allerede tolket – derfor uttrykket levd erfaring. Van 
Manen utlegger den levde erfaringens eksistensialer i levd rom, levd tid, levd kropp og levd 
relasjon (lived other/relation) (van Manen, 1997a, s. 101ff.). Disse inngangene til studenters 
levde sorgerfaring søker jeg å utnytte i intervjuguidens utforming (se vedlegg 1) og i analyse 
av datamaterialet. Jeg forsøker også gjennom studien å virkeliggjøre van Manens (1997 b, 
1999, 2002) ideal om kunnskapsdannelse og skriftlig framstilling som er kongruent med 
fenomenene som utforskes. Resonans og pathisk kunnskap (pathisk av pathos – et element av 
lidelse, lidenskap, omsorg) blir ut fra dette viktige begreper i studien (se særlig III.1 og IV.2). 
 
Plassering i MCC-studiets teoretisk ramme 
Jeg plasserer også studien i rammen av teoretiske perspektiv fra MCC-studiet. Jeg har forsøkt 
å få til en deltakerorientert kunnskapsutvikling gjennom master-arbeidet. Studien forholder 
seg til en gruppe som i den bestemte livssituasjonen (ved dødsfall i nær familie) er utsatt i 
rammen av sin kontekst, universitets- og høyskolesektoren. Dette kommer tydelig fram i 
resultatdelen (III). Samtidig er det viktig at studentene ikke blir sykeliggjort, men snarere får 
rom til å utnytte sine iboende ressurser. Studien er ikke intervenerende, men tar mål av seg til 
å danne et fundert kunnskapsgrunnlag for siden å kunne innrette tiltak og praktisk omsorg på 
best mulig måte. Studien sikter mot å fremme helse ved å utvikle en type kunnskap om levd 
liv som er kongruent med sorgerfaringen som fenomen og som setter studenter i stand til (jmf. 
Seedhouse, 1996, ”Health as enableing”) konstruktiv handlig ut fra bevissthet om sine 
ressurser.   
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I. 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLING 
 
Formål 
Studiens formål er å utvikle dypere forståelse for hva det innebærer i studenters daglige liv å 
erfare sorg. Siktet er altså å la levd sorgerfaring komme til syne og fortolkes. Undersøkelsens 
metode søker å få fram et empirisk grunnlag – studenters kontekstuelle beskrivelse av sine 
sorgerfaringer – som lar seg tolke etter formålet. Jeg vil forsøke å finne ord og begreper som 
får fram studentenes erfaring, og som tydeliggjør den i forhold til foreliggende litteratur og 
forskning. Jeg håper at det gjennom studien kan dannes kunnskap som i neste omgang vil 
kunne hjelpe studiemiljøet i Trondheim til å øke kvaliteten og treffsikkerheten i tilbud for 
studenter som opplever sorg.  
 
Problemstilling 
Studiens grunnleggende problemstilling er fenomenologisk inspirert og ganske åpen:  
 
Hva innebærer det i studenters daglige liv å erfare sorg? 
 
Oppgaven blir altså å forstå, tolke og framstille fenomenet studenters sorgerfaring. For å få 
tak i hva sorgerfaringen innebærer, ønsker jeg eksplisitt å undersøke studenters opplevde rom 
for handling på studiestedene. Jeg ønsker å finne ut hvilke praksiser som viser seg i studenters 
sorgerfaringer. I innledningen over har jeg søkt å begrunne at handling er et nøkkelbegrep i 
denne studien.   
 
Mening er, som vist i innledningen, et sentralt begrep i nyere sorgforskning. Jeg vil, i lys av 
denne forskningslitteraturen, undersøke hvordan studenter rekonstruerer mening etter dødsfall 
i nær familie. Er det noe ved nettopp studenters situasjon som gjør at denne prosessen med å 
gjenskape mening får et bestemt preg? 
 
Studiens hovedproblemstilling er altså: 
 
Hva innebærer det i studenters daglige liv å erfare sorg? 
 
For å danne spor til studiens grunnleggende problemstilling utformes to presiserende 
problemstillinger: 
 
A. Hva slags rom for handling erfarer studenter etter dødsfall i nær familie? 
 
B. Hvordan rekonstruerer studenter mening etter dødsfall i nær familie? 
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II. METODE 
 
Jeg benytter en hermeneutisk-fenomenologisk metode i studien. Fenomenologiens sikte er at 
selve fenomenet skal tre fram og komme i tale, ikke den tankemessige konstruksjonen av 
fenomenet. Oppgaven blir å la studenters sorgerfaringer (fenomenet) tre fram og komme i tale 
som levd liv. Samtidig er det å tolke fenomenet som trer fram, vesentlig i en hermeneutisk-
fenomenologisk studie. Den hermeneutisk-fenomenologiske tradisjonen framholder at det 
ikke finnes utolkede fenomener, den levde erfaringens data bærer allerede mening i seg (jmf. 
van Manen, 1997a, s. 180-181). 
 
Den praktiske framgangsmåten Kvale (1997/2001) gjør rede for i Det kvalitative 
forskningsintervju, bygger på mange av de samme teoretiske forutsetningene. Studiens 
vitenskapsteoretiske forankring, metodikk og praktiske framgangsmåte bygger i stor grad på 
tilganger fra Kvale (1997/2001) og van Manen (1997a). Den praktiske framgangsmåten har 
bestått av datainnsamling og analyse gjennom kvalitative forskningsintervju, i tråd med 
metoder Kvale anbefaler for å utføre kvalitative intervju-undersøkelser, samt forsøk på 
begrepsutvikling på dette grunnlaget.     
 
Gjennom de kvalitative forskningsintervjuene i studien, har jeg prøvd å være spesielt 
oppmerksom på narrativer og gjerne stille oppfølgingsspørsmål, slik at sorgerfaringene får tre 
fram i fortellingens form. Det å vektlegge fortellingene er et bevisst metodisk grep i 
intervjuingen og analysen. Jeg antar at det å rette oppmerksomhet mot fortellingsaspektet i 
intervjupersonenes beskrivelser vil kunne tydeliggjøre strukturer i studenters sorgerfaring. En 
slik framgangsmåte synes også interessant i lys av nyere kvalitativ og narrativ forskning på 
menneskelig erfaring (Sparkes, 2005; Czarniawska, 2004; Walter, 1996, 1999). 
 
Hovedsiktet med studien er å forstå det meningsbærende i studenters sorgerfaring. Jeg mener 
at dette ikke står i motsetning til at samtalene - og fortellingene som utformes i samtalene - er 
orientert mot å utvikle konstruktive måter å handle og gjenskape mening på etter dødsfallet. 
Samtalene er holdt i en tone der begge parter er orientert mot noe fruktbart. Intervjupersonene 
vet at de snakker med en prest, og en viss forforståelse av at det er ønskelig om samtalen kan 
gi hjelp, ligger nok latent hos begge parter.  
 
 
II. 1. UTVALG OG RESPONDENTER 
 
Utvalget har skjedd strategisk og blant registrerte studenter ved de utdanningsinstitusjonene 
som er formelt tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Inklusjonskriterium har 
vært at respondentene har opplevd dødsfall blant sine nærmeste, at de selv erfarer sorg i sitt 
hverdagsliv, er i alderen 19-35 år og til daglig er studenter i Trondheim.  
 
Seks respondenter har deltatt i studien, tre kvinner og tre menn i aldersspennet 22-30 år. Fire 
av respondentene har mistet foreldre: Tre fedre og én mor. To av respondentene har mistet 
søsken, begge brødre. De avdøde var mellom 25 og 60 år. Dødsfallene fant sted fra seks 
måneder til åtte år før første intervjusamtale. 
 
Studentprestene driver, i samarbeid med SiT, oppfølgingsarbeid i forhold til studenter som har 
opplevd sorg. Dette innebærer arbeid med sorggrupper for studenter, individuelle samtaler og 
beredskapsarbeid i forbindelse med dødsfall i studiemiljøet. Rekrutteringen av respondenter 
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har skjedd ved åpen invitasjon til studenter som på en eller annen måte har hatt kontakt med 
dette arbeidet.  
 
Respondentene har fått brev der jeg gjør rede for formål med studien, rammene for intervjuet 
og hvordan studien skal dokumenteres (se vedlegg 2: brev til respondent). Intervjupersonene 
fikk ytterligere muntlig informasjon før skriftlig samtykkeerklæring ble undertegnet. 
Respondentene har hele veien blitt orientert om at de når som helst og uten begrunnelse kan 
trekke seg fra samarbeidet (jmf. vedlegg 2 og 3), at deres beskrivelser vil behandles 
konfidensielt, og at intervjumaterialet vil bli anvendt utelukkende i studien. Respondentene 
har fått opplysninger om hvem som er ansvarlig for studien. 
 
 
II. 2 DATAINNSAMLINGSMETODE 
 
Det er valgt en kvalitativ intervjumetode for å innhente rike og nyanserte beskrivelser av hva 
det innbærer i studenters daglige liv å erfare sorg. Datainnsamlingen skjedde ved kvalitative 
forskningsintervjuer av om lag 60 minutters varighet for hver samtale, andre gangs samtale i 
gjennomsnitt noe kortere. Intervjuene ble altså gjennomført i to omganger med hver 
respondent, med om lag fire måneders mellomrom. Intervjusted ble avtalt med respondentene 
på forhånd. To av førstegangsintervjuene ble utført på egnede rom som studentene selv hadde 
tilgang til ved utdanningsinstitusjonene. For de øvrige ti samtalene foretrakk respondentene 
studentprestenes kontorlokaler som sted for intervjuet. Disse er gode samtalerom, innbydende 
og lyse, samtidig som de er skjermet. Det var et bevisst valg å ikke foreta intervjuene hjemme 
hos studentene, både fordi selve studiekonteksten i utgangspunktet var så fokusert som 
innfallsvinkel i undersøkelsen, og ettersom bosituasjonen for studenter er svært varierende når 
det gjelder avskjerming og hjemlighet, for eksempel kollektive boformer, trange hybler 
m/fellesrom eller egne hjemlig etablerte leiligheter. Lydopptak av intervjuene ble spilt inn 
digitalt, opptakene ble transkribert i tilretteleggingen for analyse.  
 
Jeg har forsøkt å utnytte forskningsintervjuene som samtaler. Intervjuene er halvstrukturerte, 
med ganske åpne spørsmål. De er basert på muligheten for å følge opp uforutsette tråder fra 
intervjupersonen. Både beskrivelse og tolkning av sorgerfaringene i studentenes livsverden 
har kommet til uttrykk i intervjuesamtalene – det er et kontinuum mellom beskrivelse og 
tolkning i en slik intervjuform (Kvale, 1997/2001, s.121). En av utfordringene som intervjuer 
har ligget i å klare å fortette, styrke narrativer, tolke og følge opp underveis, uten å bli for 
styrende i intervjusamtalen. Under diskusjon, IV.3., drøftes i hvilken grad dette har lykkes.   
 
Intervjuguidens design  
Ved utforming av intervjuguiden tok jeg utgangspunkt i Augés begrep elementær hendelse 
(Campana Wadman, 1997). Formålet med å forstå dødsfallet som elementær hendelse var å 
frigjøre intervjusamtalen fra ord og begreper som kunne bære på forhåndstolket mening. 
Dette begrunnes i et fenomenologisk perspektiv, der intervjuet søkte utgangspunkt i sorgens 
framtredelsesformer. I intervjuet ber jeg først respondenten fortelle om dødsfallet. Det var 
viktig at fortellingen skulle komme først, før intervjuerens styrende spørsmål. Det var et mål å 
komme bak det ”ferdig fortolkede”, inn til det autentiske i opplevelsen. Derfra ville jeg følge 
opp respondentens beskrivelser. I enkelte intervjuer måtte jeg ”spare” en del av de mer 
strukturerte spesifikke spørsmålene til andre gangs intervju, fordi vi ble værende i 
fortellingen. Jeg hadde en beredskap på å spørre om levd kropp, levd rom, levd tid og levd 
relasjon (van Manen 1997a). Elementene vises i intervjuguiden, men ble forsøkt improvisert 
ettersom hvor det passet i forhold til respondentens utforming av sin fortelling. 
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Studien har altså gjort bruk av semistrukturert forskningsintervju for datainnsamlingen. 
Åpenheten i intervjuformen har ligget i forsøket på å innby til og følge opp respondentenes 
fortellinger. Hovedpoenget med det strukturerte elementet i intervjuformen har vært å danne 
spor for analysen. Det spørres direkte etter studentenes handlingsliv på studiestedet og rutiner 
som student i Trondheim, for eksempel om respondenten har fortalt om dødsfallet i 
studiemiljøet, eventuelt til hvem (ansatte, medstudenter).  
 
Det ble foretatt gjenintervjuing av respondentene +/- fire måneder etter de første. I og med at 
sorg som regel er i bevegelse, har det i andre gangs intervju vært av interesse å undersøke 
mulig endring eller utvikling ved ulike sider av sorgerfaringen. Slik kommer en del av de 
prosessuelle karakteristika ved sorg som levd erfaring fram i intervjumaterialet. Ved andre 
gangs intervju satte min oppsummering i større grad fokus. I etterkant ser jeg at jeg med 
fordel kunne vært tydeligere i å ta ansvar for å utvikle temaer på det tidspunktet. Andre gangs 
intervjusamtaler er mer betraktende enn de første. Startpunktet i respondentens frie fortelling 
mangler. Intervjuer blir mer styrende for samtalen. Målet var en deltakerorientert 
kunnskapsutvikling gjennom tolkninger som utvikles åpent i andre gangs intervju. De 
styrende spørsmålene har klar referanse i respondentenes utsagn og fortellinger i første 
intervju. Og en utdyping av erfaringer finner sted. Spørsmål til handlingsmønstre blir stilt og 
besvart; samtalen har i større grad karakter av et intervju der respondent svarer på spørsmål 
enn det første. 
 
Det er også en del av studiens metodiske bevissthet å drøfte forskerens rolle som instrument i 
datainnsamlingen (Fog, 2004). Her inngår forholdet mellom forskerens forforståelse og 
studiens resultater: Hvorvidt resultatet overrasker eller endrer forhåndsantakelser. Et kritisk 
blikk på eventuell styring av resultater hører også med i utviklingen av metodisk bevissthet. 
Perspektivet blir tatt opp igjen til drøfting under IV.3. 
 
 
II. 3. DATABEARBEIDING OG ANALYSE 
 
Det første trinnet i databearbeidingen har innebåret lytting og gjenlytting. I lydfilene har jeg 
merket ut slående formuleringer og temaer i respondentenes fortellinger og beskrivelse. Jeg 
har transkribert intervjuene fra tale til tekst. Her har jeg skrevet ut intervjumaterialet ordrett, 
med noe anmerkninger om pauser, latter og lignende. I struktureringen av teksten for analyse 
har jeg forandret identifiserende personopplysninger (for eksempel navn og geografiske 
steder) slik at materialet anonymiseres. Målet har vært en lojal skriftlig transkripsjon av 
intervjupersonens muntlige uttalelser. I analyseprosessen har jeg videre forsøkt å fokusere 
vesentlige tekstenheter som kan gi innsikt som svarer til undersøkelsens formål og 
problemstillinger. En slik utvelgelsesprosess har vært nødvendig for at datamaterialets 
omfang skal bli håndterbart for den egentlige analysen (Kvale 1997/2001,s.123), der 
intervjuenes mening utvikles. 
 
I analysen av materialet forsøker jeg å få fram de bærende betydningselementene i 
studentenes levde erfaring, slik de har utlagt den gjennom sine fortellinger i intervju-
materialet. I analyseprosessen har jeg anvendt van Manens (1997a) eksistensialer: Levd rom, 
levd kropp, levd tid og levd relasjon. Min antakelse er at disse eksistensialene er egnet til 
nettopp å tydeliggjøre det betydningsbærende i sorgerfaringen. Intervjuguiden var også på 
forhånd designet slik at jeg forsøkte å stille spørsmål underveis i samtalene som skulle få fram 
disse dimensjonene ved sorgerfaringen. I analysering av intervjumaterialet har jeg brukt 
matriser der jeg har ført inn karakteristiske utsagn fra studentene som uttrykker sorgerfaringen 
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romlig, kroppslig, relasjonelt eller i tidsfølelse. Jeg har også brukt matriser for å kartlegge 
intervjumaterialet i forhold til hvilke handlinger studentene utfører når de erfarer sorg (for 
eksempel hvor og til hvem de har fortalt om dødsfallet, daglige rutiner som student, når de har 
sosialt samvær og når de er alene, praksis i forhold til familie). For det tredje har jeg anvendt 
matriser for å nærme meg det karakteristiske ved studentenes rekonstruksjon av mening etter 
dødsfallet. Jeg ville her undersøke anvendbarheten av Gillies & Neimeyer (2006) sin modell 
på studiens datamateriale ved å strukturere betydningsbærende respondentutsagn i rubrikker 
for ”sense making”, ”benefit finding” og ”identity change”. En slik bruk av matriser kunne 
innebære en fare for å presse respondentenes utsagn inn i eksisterende teorier eller modeller. 
Det har jeg bevisst søkt å unngå. 
 
I meningsanalysen av tekstmaterialet har jeg forsøkt å benytte analysemetodene 
meningsfortetting og narrativ strukturering (Kvale, 1997/2001, s.121ff.). I studiens 
tolkningsmetodikk er det en grunnleggende forutsetning at den tekstlige meningsanalysen på 
dette trinnet ikke er et isolert stadium. Fortetting, tolkningsforslag og validering av tolkninger 
er (som beskrevet ovenfor) også en viktig bestanddel av selve intervjusamtalen – analysen av 
det transkriberte intervjuet utvikler og presiserer tolkningen videre. Gjenintervjuing bidrar til 
å styrke og utdype tolkninger fra første gangs intervju. I studien sees tolkningsoppgaven også 
i et spesifikt hermeneutisk perspektiv. Jeg har forsøkt å utarbeide strukturer og 
meningsrelasjoner som ikke umiddelbart er synlige i teksten. Resultatet av dette arbeidet 
presenteres dels under avsnittet: tema (III.2) og dels under fortolkning av mening (III.4). Her 
er det et mål at uttalelsene i intervjuene bli rekontekstualisert. Kvale kaller dette 
meningstolkning, inspirert av den hermeneutiske filosofien (Kvale, 1997/2001, s. 133).  
 
Jeg vil, som antydet i introduksjonen, benytte teoretiske perspektiver med henblikk på 
meningstolkning. Men like viktig i meningsdannelsen blir det å sette ord på ”det selvsagte” 
ved studenters sorgerfaringer i vår kontekst. I studentenes beskrivelser av sorgerfaringene kan 
det kanskje finnes innforståtte sider ved fenomenene som er styrende, nettopp i kraft av at 
ingen stiller spørsmål om deres betydning. 
 
I konklusjonen utmyntes studiens resultater som svar til problemstillingen: ”Hva innebærer 
det i studenters daglige liv å erfare sorg?”, og de presiserende/utdypende problemstillingene 
”Hva slags rom for handling erfarer studenter etter dødsfall i nær familie? og ”Hvordan 
rekonstruerer studenter mening etter dødsfall i nær familie?” Gjennom tolkningen forsøker 
jeg å få til en type begrepsutvikling som uttrykker karakteristiske sider ved fenomenet 
studenters sorgerfaringer. Det er altså et mål at gyldig og karakteristisk kunnskap kan springe 
ut av studentenes livserfaring slik den blir tilgjengelig gjennom studien.  
 
 
II. 4. VALIDERING OG RAPPORTERING 
 
I valideringsprosessen i intervjustudien vil disse tre aspektene være vesentlige: 1) den 
gjennomgående håndverksmessig kvaliteten i undersøkelsen 2) den skriftlige 
kommunikasjonen gjennom studiens sluttrapport og 3) kunnskapsdannelsens åpenhet mot 
handling/praksis (Kvale, 1997/2001). I den håndverksmessige kvaliteten inngår forskningens 
krav om etterrettelighet og forskningstradisjonenes faglige standarder. 
 
I rammen av MCC-programmet ønsker jeg også å belyse validitetsspørsmålet relatert til 
kunnskapens anvendelse. Hva er gyldig kunnskap? For forskning som vil generere kunnskap 
fra erfaring, blir praksis kunnskapens egentlige valideringssted. Vitenskapelig kunnskap blir 



 

 13

gyldiggjort ved god tilbakeføring av ny kunnskap til det stedet der den kan tas i bruk. 
Lundstøl skriver: ”Utfordringen blir å skrive på en slik måte at man hele tiden kan se 
sammenhengen til den umiddelbare situasjonen” (Lundstøl 1999, s.49). Det er en viktig side 
ved valideringen at det stilles kommunikative kvalitetskrav til forskningens 
kunnskapspresentasjon. Kvale er opptatt av å forbedre intervjurapporter (Kvale, 1997/2001, 
s.178ff.). Resultatenes troverdighet avhenger av formidlingen. Derfor anbefaler han gjennom 
hele forskningsprosessen å ha en gjennomgripende bevissthet på å skrive for leserne. 
Treffende bruk av metaforer, narrativer eller visualisering kan berike intervjurapportene og 
øke deres lesbarhet. Van Manen (1997a) snakker om skriving og omskriving som en 
kjerneaktivitet i det å produsere fenomenologisk kunnskap, en umistelig bestanddel i 
fenomenologisk metodikk. Han hevder at skrivingen er refleksjonens viktigste sted. Gjennom 
skriveprosessen utmåles og dannes ”thoughtfullness”(van Manen, 1997a, s. 127ff.) som 
danner grunnlag for fordypet kunnskap om den levde erfaringens fenomener. Jeg forsøker å 
virkeliggjøre disse idealene for troverdig undersøkelse, skriving og formidling. 
 
Holloway (2005) og Frank (2004) er også opptatt av kvalitet i framstillingen av forskning. 
Dersom forskning skal få betydning, må den framstilles i skriftlig form slik at den 
kommuniserer. Det blir da viktig – som en del av forskningens troverdighet – hvordan 
forskningsartikler skrives. 
 
For de Witt & Ploeg (2006) er det svært viktig hvordan forskningens kvalitet og soliditet 
bestemmes. Det danner betingelser for hvorvidt forskningen kan være koherent med de 
fenomener og praksiser den undersøker. I bestrebelse på virkelig å ta levd erfaring på alvor 
mener forfatterne at det er nødvendig å revidere kriteriene for soliditet (rigour) i 
omsorgsforskningen. I artikkelen Critical appraisal of rigour in interpretive 
phenomenological nursing research imøtegår de etablerte kriterier for soliditet i kvalitativ 
forskning (bl.a. Sandelowski, 1986) ut fra begrunnelsen om at disse etablerte kriteriene 
bygger på et kunnskapssyn som ikke fullt ut kan anerkjenne det karakteristiske i den 
informasjon den levde erfaringen gir til teoridannelse og kunnskapsutvikling. I stedet for 
kriterier snakker de Witt og Ploeg om at framstillingen kan gi uttrykk (expressions) for 
soliditet. De foreslår at kvalitativ forskning i omsorgsfagene tilstreber følgende uttrykk for 
soliditet: Balansert integrasjon, åpenhet, konkrethet, resonans og aktualisering (de Witt & 
Ploeg, 2006, s. 223-224). Etter min mening peker artikkelen på noe vesentlig for forskning på 
og framstilling av levd erfaring. Jeg har forsøkt å gi studien en form som svarer til disse 
uttrykkene for kvalitet.  
 
 
II. 5. ETISKE OVERVEIELSER 
 
Etisk kunnskapsdannelse  
Sårbarhetsfaktoren er høy når en har med død og sorg å gjøre. Derfor er det særskilt viktig at 
kunnskapsutviklingen i studien blir deltakerorientert, at kunnskapsproduksjonen får en 
grunnleggende demokratisk innretning. Den viktigste forutsetningen for dette blir at 
intervjupersonene genuint kommer til orde med sin livserfaring. Gjenintervjuing bidrar til 
deltakerbasert kunnskapsutvikling også på tolkningsnivået. 
 
Det er et mål at intervjupersonene gjennom forskningsintervjuet får en opplevelse av å fortelle 
sin autentiske historie, at den relateres til den spesifikke konteksten der studentene lever med 
sin sorgerfaring (primært studiemiljøet og familiekonteksten), og at deres livserfaring blir tatt 
på alvor og gitt betydning nettopp her. I løpet av studiet har det trådt stadig klarere fram at 



 

 14

respondentenes familiekontekst har vært helt vesentlig for måten de opplever sorgen på, også 
mens de studerer. En anerkjennelse av disse studentenes levde erfaring i spenningen mellom 
familiekontekst og studiekontekst synes vesentlig for en gyldig kunnskapsdannelse i studien. 
Jeg er klar over at intervjuene i varierende grad kan oppleves fruktbare for intervjupersonene. 
Jeg har likevel holdt fast på ambisjonen om at intervjupersonene skal erfare det konstruktivt å 
delta i studien.  
 
Forskningsetiske spørsmål  
Jeg arbeider til daglig som studentprest i Trondheim. Studentprest-tjenesten regnes som en del 
av velferdstilbudet til Trondheims ca. 29 000 studenter. Formell arbeidsgiver er Den norske 
kirke (Dnk) ved Nidaros biskop. Det foreligger gjensidig forpliktende samarbeidsavtale 
mellom ledelsen ved NTNU, HiST og SiT på den ene side, og Dnk/studentprestene på den 
andre side. Dette innebærer at studentene som ble rekruttert til studien av den grunn nok 
oppfatter meg som studentprest vel så mye som mastergradsstudent.  
 
Det er ikke rekruttert intervjupersoner til studien som har et klientpreget forhold til meg av en 
slik art at opplevde lojalitets- eller avhengighetsforhold skulle kunne skape unødige 
belastninger for intervjupersonene eller legge føringer for studiens resultater. Utvalgskriterier 
og trekking av intervjupersoner med hensyn til de forskningsetiske overveielsene som er gjort 
ovenfor, er mitt ansvar som mastergradsstudent. Aspekter som har å gjøre med forskning på 
egen arbeidsplass, tar jeg opp i drøftingen under IV.3. 
 
PM for Studien er innrapportert og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 
Personopplysninger og datamateriale behandles konfidensielt og oppbevares forsvarlig. Ved 
prosjektslutt makuleres de transkriberte intervjuutskriftene, og lydopptak av intervjuene 
slettes ved at bånd avmagnetiseres. De transkriberte intervjuutskriftene er bearbeidet slik at 
navn og en del andre mulig identifiserende personopplysninger er endret. Respondentene har 
fått referansebokstaver A-F og koblingsnøkkel oppbevares innelåst og adskilt fra det øvrige 
datamaterialet. Kun prosjektansvarlig mastergradsstudent har tilgang til koblingsnøkkelen. 
Intervjuutskriftene er ikke tilgjengelige for andre enn mastergradsstudenten og veilederen. 
Sluttrapporten presenteres slik at utsagn og materiale ikke kan spores tilbake til bestemte 
respondenter eller gi identifiserbare opplysninger om tredjeperson. I framstillingsformen har 
jeg søkt å få fram respondentenes fortellinger samtidig som materialet gis en del fiktive 
opplysninger for å unngå identifiserbarhet med respondentene.  
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III. RESULTAT 
 
Studiens resultat presenteres i det følgende som fortellinger (III.1), tema (III.2), rom for 
handling (III.3) og meningsfortolkning (III.4). 
 
III. 1. FORTELLINGER 
 
Opptakt 
I fortellingene A-F forsøker jeg å framstille materialet i narrativ form. Jeg mener at disse seks 
fortellingene også svarer til studiens hovedproblemstilling: Hva innebærer det i studenters 
daglige liv å erfare sorg? De gir resonans (van Manen 1997b, de Witt & Ploeg, 2006). 
Nettopp gjennom det spesifikke i hver av fortellingene uttrykkes noe gjenkjennbart, noe 
allment menneskelig. I intervjusamtalene har jeg forsøkt å innby studentene til å fortelle. 
Tolkninger og fortetninger som jeg presenterer i disse historiene er utprøvd i 
intervjuesamtalene og videreutviklet i komposisjonen av fortellingene. Gjennom utvalg og 
sammenstilling forsøker jeg å presentere det karakteristiske i historiene og å ta ansvar for hva 
som uttrykker essensen i den enkelte fortellingen.  
 
 

A. - Arne 
 

Bakgrunnsbildet mitt på PC’en hjemme i leiligheten er et bilde fra vi var på sykkeltur – Jeg har ikke 
fått til å ta det vekk! Sånn uten å si det høyt, så tenker jeg vel: ”Hei!” Men jeg har tenkt på at det er 
jo kanskje litt dumt… han skulle hatt en mer hedersplass, på en måte, i stedet for et sånt bilde på 
PC’en der du sitter og roter og kanskje tenker stygge ting når det ikke virker og sånn (latter)[…]. 
Eller for å si det på en annen måte: Han burde hatt en hedersplass også! Men jeg vil på en måte ha 
han med på disse herre hverdagslige tingene… Altså, sånn hedersplass, da tenker du litt mer sånn: 
Da er det mer til pynt… da er det en avstand, da er det ærbødighet – Mens å ha han med meg der 
når jeg sitter og svetter og skal skrive oppgave - ja… 

 
Sitatet er betegnende for hvordan Arne erfarer sorgen etter at broren hans døde. Arne sier han 
har mistet en alliert. Intervjuet vitner både om tungt alvor og om glimt i øyet. 
 
Torbjørns død kom helt overraskende. Arne forteller om hvordan hans far ringte og nølende 
sa at de ikke kunne finne Torbjørn, at han var redd han ”hadde gjort noe dumt”. 
Arbeidskolleger hadde funnet et avskjedsbrev. Familien mobiliserte alle krefter i håp om at 
det ennå ikke var for seint å avverge et tragisk utfall. Men etter sporing og søk ble Torbjørn til 
slutt funnet død. Familien ba politiet bringe Torbjørn til hjembyen, selv om det var langt 
unna. Beslutningen ble tatt spontant, men i ettertid tenker Arne at det lå noe under: ”Vi måtte 
få han i trygge hender, altså få han til en litt mer kjent plass… Ja, sånn at han ikke skulle 
havne hos fremmede, eller hva jeg skal si”. 
 
Noe av det tyngste for Arne er opplevelsen av at han ikke fikk anledning til å hjelpe. ”At det 
ble en sånn ensom kamp som ingen kunne hjelpe ham med, at han på en måte skulle være 
alene når han hadde det som tyngst, det er tungt å tenke på.”  
 
Etter dødsfallet har Arne tatt beslutninger som forandrer hverdagene hans. Han har forlatt en 
god jobb og blitt student for andre gang. Han ser det som en direkte oppfølging av samtaler og 
drømmer som han og Torbjørn hadde hatt sammen - å ”fortsette der han slapp”. I 
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studiemiljøet har Arne blitt gående mye alene. Han beskriver en slags vegring for å knytte 
vennskapsbånd: 
 

Jeg har så mye ballast på en måte… jeg vil ikke helt legge det på noen, for å si det sånn. Kanskje jeg 
vil skåne noen for å plutselig bli satt inn i en sånn vanskelig og trist og… litt sånn skremmende 
historie. (…) Det er jo kanskje et symptom på at jeg føler meg litt merka. At jeg er ikke bare Arne 
lenger, jeg er ”Arne, han som mistet bror sin”. At jeg har fått et sånt stempel, nesten. (…) Det har 
blitt en del av identiteten, på en måte, det er liksom så stort at det ikke helt går an å legge til sides. 
Det henger godt fast. 

 
I vår andre samtale (ca 4 mnd seinere) opplever jeg en klar bevegelse i Arnes historie, han 
forteller om lunsjsamtaler med studievenner og en ny åpenhet mot andre folk: 
 

Det som jeg merker best i hverdagen, er at jeg er i ferd med å komme litt ut av den her isolasjonen 
min. At jeg på en måte har oppdaga litt andre mennesker. Av natur så er jeg… Ja, jeg liker andre 
folk, for å si det sånn. Men jeg hadde satt opp litt sånn murer rundt meg første året, må en vel si, 
etter at Torbjørn døde. Det at jeg på en måte har sluppet andre inn, det har vært en sånn… 
oppdagelse. Ja, det største skrittet i riktig retning. Det at jeg ikke er så redd for folk lenger. 

 
Arne er fremdeles opptatt av å ikke strø ut historien om sin brors død over en kaffekopp til 
hvem som helst. ”Det skal bety noe!”, fastslår han. Erfaringene han har gjort etter sin brors 
død, har lært ham noe: ”Er du redd for noen, så spør om de har det bra…”. Arne tror han har 
utviklet en større evne til å lese mellom linjene, en kan kanskje kalle det en større årvåkenhet. 
 
 
 

B. - Beate 
 
Jeg lever jo mitt eget liv. Så jeg var jo ikke avhengig av å snakke med han på telefonen hver dag, 
akkurat som jeg ikke er avhengig av å snakke med mamma hver dag. Men på mange måter så er du 
avhengig av han på andre måter, sant – sjøl om jeg har jo andre folk jeg kan snakke med. Men det 
blir jo aldri det samme. Det blir en sånn… erstatningsting. 

 
Etter at Beates far døde, har det blitt viktig for henne å ta vare på både sitt eget voksne liv i 
byen og familie og barndomshjem på bygda. Nettopp vekslingen føles nødvendig. Hun 
snakker om ”mitt område: I byen, liksom. Bygrensa... der er min plass. Så det er jo greit at det 
er sånn.” Hele huset og hagen på Såland er for Beate sterkt knyttet til pappa. Han var akkurat 
ferdig med å pusse opp, og det var han veldig stolt av. ”Når jeg sitter ute og ser i hagen, så 
merker jeg at alt som er rundt meg, er jo ting som han har vært med og laga og utvikla.” 
Beates far døde av kreft ca. et halvt år før vår første samtale. ”Når jeg tenker på han, så tenker 
jeg mest på enkeltøyeblikk på sykehuset som bare har prenta seg helt fast.” Slik forteller 
Beate om ett av disse: 
 

Jeg snakker med ham, mens mamma var der. Og han var helt borte. Og da hadde jeg liksom fortalt 
han at jeg hadde hatt det bra sammen med han, at han hadde vært en fin far. Jeg følte at hvis han 
skal dø nå, så skal han i hvert fall få vite det. Og da var han liksom helt klar! Kan huske mamma 
reagerte sånn på det … for at hun hadde prøvd å få kontakt med han kjempelenge og få et eller 
annet vettugt - ha en normal samtale med ham før han døde… Og så fikk jeg det, liksom. Ja, jeg var 
letta da jeg kom ut, husker jeg. (…) Da hadde jeg faktisk sagt det, og han skjønte hva jeg sa liksom, 
ja han skjønte absolutt hva jeg sa! Jeg tror faktisk jeg er den eneste som fikk akkurat det øyeblikket. 
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Beate har ikke ønsket å gjøre noe nummer ut av dødsfallet i studiesituasjonen. Hun vil ikke 
”være en som folk går rundt og syns synd på”. Det er greit at folk vet at hun mistet sin far. 
Hun har en spesielt nær venninne i klassen og regner med at de andre vet det gjennom henne. 
Men Beate vil først og fremst ha studiet som et fristed fra sorgen. Likevel beskriver hun en 
slags dobbelthet. Hun er generelt mer sliten enn før, og sliter med motivasjonen. Eksamnene 
har ikke gått så bra som tidligere. Men Beate er bestemt på at hun ikke vil bruke det at faren 
døde som en unnskyldning. Hun tenker også at det ville ikke pappa ha likt. Beate opplever 
sterkt at de er få i familien. Hun ser at hun sjøl går inn i en del av farens roller og opplever at 
relasjonene i den lille familien blir sårbare. Nå er de tre; hun har sin mor og sin søster.  

 
Jeg skal leve livet mitt, sånn som det var meninga at jeg skulle gjøre, men det er jo liksom ting som 
jeg har planlagt, da, som ikke kommer til å skje nå… Sånn som for eksempel når jeg skal gifte meg, 
så er det naturlig at han skal liksom følge meg opp – det kommer ikke til å skje, sant. Det er faktisk 
noe som jeg har tenkt masse på. Og hvem skal gjøre det da? – siden jeg ikke har brødre og sånne 
ting heller. Jeg har sagt til kjæresten min at da får vi ta en sånn Mette-Marit og Håkon-stil på det. 
Det er rart at jeg tenker på det – og det var ganske tidlig, en av de første tankene jeg fikk – før det 
med barnebarn og sånne ting óg. Jeg føler at det er sårt at han ikke skal få oppleve sånne ting. 

 
Den andre gangen vi snakker sammen (over 4.mnd seinere) opplever Beate en enda mer 
intens smerte i savnet etter sin far. ”Når det endelig liksom treffer meg at det faktisk har 
skjedd. Det er som lyn som slår ned, og så forsvinner det igjen.” Beate sier hun må vende seg 
til å leve med at disse lynene av sorg faktisk vil dukke opp. Hun kan ikke styre det, men må ta 
imot det, for så å gå videre etterpå: Veksle. 
 
Beate er blitt mer opptatt av hvordan faren preger henne gjennom det at hun rent fysisk ligner 
ham. Hun har oppdaget at det betyr mye for henne når folk sier: ”Du har øynene hans”. Hun 
kjenner: ”Så det er vel sånn … det har jeg jo bestandig.” 

 
 

C. - Christian 
 
Christian betegner øyeblikket da han fikk vite at broren, Yngve, var død, som sitt livs 
vendepunkt. Der og da ble han bare liggende. Han følte en sterk smerte. I tankene han har 
gjort seg etterpå, står det stadig klart at fra dette punktet måtte han gå videre alene. Christian 
var i Lefjord da han fikk beskjeden. 
 

Yngve hadde vært på besøk hos meg på det stedet. I Lefjord, et idyllisk sted på Vestlandet. Der er det 
noen sånne utsiktspunkter til isbreen, som jeg fikk Yngve til å dra til mens jeg var på jobb. Og da 
stod det for meg som viktig å oppsøke de to stedene. Det var veldig spesielt. Har du sett en sånn 
isbre som på en måte… kalver, eller? Altså, hvor det brekker over en… så er det veldig mye 
sprekkdannelser og ras og veldig følelse av kaos. Det er veldig lite idyllisk, egentlig. Og når jeg 
tenker på det nå, så var det veldig flott å se – jeg tok et bilde på hvert sted, og tenkte vel som så, at 
her hadde også Yngve stått. (…) 
Masse, som is er – det er på en måte sånn awe-inspiring, på engelsk da, man får en sånn veldig 
følelse av  – ja, avmektighet. Og det passet jo godt med den følelsen jeg hadde der, rett og slett. 

 
I Christians historie trer isbreen ganske tydelig fram som en meningsbærende metafor. 
Christian forteller også at han til tider ”har lengtet etter en tyngre sorg”. Han opplever en viss 
ambivalens i forhold til sine sosiale sammenhenger. Det gjør seg gjeldende i studiemiljøet. 
Christian setter stor pris på sine gode venner, men opplever også at det sosiale livet vender 
ham bort fra sorgen. Christian sier han har vært i en dialog med Yngve siden like etter 
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dødsfallet: ”Jeg har snakka høyt til han mange ganger. Når jeg sitter i bilen og kjører… eller 
hjemme alene. Noen ganger kan det være veldig optimistisk, at jeg forteller hva jeg gjør nå – 
det blir halvt som en dialog med meg sjøl og halvt som en dialog med Yngve.”  
 
I vår andre samtale forteller Christian igjen om Lefjord – om kveldene han har hatt der nå 
siste sommeren. ”Det var veldig mye han jeg hadde fokus på de kveldene.” Christian kan 
skimte isbreen fra kaia når han sitter der alene og ”sola liksom blir stående på fjellene mens 
det er mørkere nede i dalen.” 
 

Det var noen sånne niser ute i fjorden, og de lager en veldig spesiell lyd – det var den eneste lyden i 
området. Og jeg tror nok den stillheten er veldig viktig… for da er man helt blotta for 
distraksjoner… og da: En sånn utrolig spesiell følelse av å føle seg sjøl og verden i ett, på en måte. 
(…) Og så blir man sittende der i litt sånn stille kontemplasjon og røke, da – og de øyeblikka der er 
veldig viktige, syns jeg. Da åpner det seg på en måte et slags rom. 

 
Christian skildrer naturen med omhu når han forteller om sin sorgerfaring. Det er 
gjennomgående i intervjumaterialet. Selv sier han: ”Det perspektivet med å se tingene 
gjennom naturen, det har ikke noen forventninger i seg (…) Det var det som var frigjørende 
med å se den isbreen, at da slipper man alt det sosiale som hører til en sorgprosess rundt et 
dødsfall. Jeg har nok vært prega av at jeg syns at jeg bør vise en sorg, men når man møter et 
sånt syn, så blir man helt frikobla fra det, man er ikke nødt til å føle noe som helst.”  
 
Christian opplever fortsatt en dyp ensomhet etter Yngves død: ”Vi delte den samme byrden. 
(…) Det er egentlig veldig rart i forhold til familien. Rart å være den eneste der. (…) Det er 
tross alt noe eksistensielt i det at man er flere i familien, tenker jeg. Uansett om man har et så 
veldig godt forhold eller ikke – så er man i hvert fall en del av det samme – samme genene. 
Og det gir en viss tilhørighet. Og det mister jeg en stor del av, føler jeg”. Christian finner 
samtidig at han har fått en ny innsikt gjennom sine erfaringer: ”Det fordyper jo – du fordyper 
deg, på en måte. Du ser dypere inn i livet, egentlig.” 

 
 
 

D. - Dorthe 
 

Av og til så drømmer jeg at jeg snakker med han, eller jeg våkner opp med følelsen av (…) at hjertet 
dunker fortere eller noe sånt, jeg vet ikke. At jeg er bare helt rar. Og så husker jeg at jeg har drømt 
et eller annet om han – at jeg har snakka med han, eller noe sånn. Så er det helt godt, og så - går 
dagen videre. (…) 
Første gangen så var han så glad. Det bare lyste av hele han. Og jeg fikk den gode klemmen – og så 
våkna jeg jo midt i klemmen. Jeg har tolka det sjøl sånn at han sa til meg at han hadde det bra nå, 
da. (…) Så jeg tror at han blir nok ikke borte. Det er et eller annet i meg som holder fast ved det – at 
jeg drømmer om han, og snakker med han der, på en måte.  

 
Dorthe mistet sin far for åtte år siden. Han døde av hjertesvikt da hun var 16 år gammel. Når 
vi snakker sammen kan hun ennå beskrive i detalj hendelsene og forestillingene hun hadde 
den kvelden de ble tilkalt til sykehuset og hvordan hun fikk beskjeden om at hennes far var 
død. Dorthes foreldre var skilt, hun var den eldste av fire søsken og fikk ansvar for eiendeler, 
hus og gjeld etter sin far. Fars hus ble kjøpt av en slektning – det er viktig for Dorthe at det 
ble i familien. 
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Dorthe lever et aktivt liv, tar flere studiefag enn hun strengt tatt trenger og har jobb ved siden 
av. Hun tenker praktisk, også i forhold til død og sorg. Hennes erfaring dreier seg om ”å gjøre 
det beste ut av det”. I studiemiljøet har hun sjelden snakket om sin fars død, men når det har 
skjedd, har hun opplevd å måtte roe ned medstudenter som ikke vet hvordan de skal te seg 
eller hva de skal si. Dorthe fører en dialog med sin far. ”Han er jo alltid en del av meg”, sier 
hun. Kjæresten skjønner ikke disse tankene og følelsene for faren, men mener hun bør komme 
over sorgen sin. Hun tenker at de som ikke har opplevd å miste noen selv, ikke kan skjønne 
hva det dreier seg om. Derfor har hun til tider følt seg ensom med sin sorg. Hun har nå deltatt 
i en sorggruppe for studenter. Der har hun erfart både å bli forstått og å kjenne seg igjen:   
 

Særlig når han ene som mista pappaen sin (…) – når han sa at hvis jeg forteller noen av de tingene 
som jeg tenker, så blir jeg lagt inn! Så kjente jeg: ”Ja! - Du har skjønt det. Yes! Endelig noen som 
skjønner det!” Og det var så bra, når jeg kom hjem den kvelden, jeg var så … det bare var så bra! 
Nei, det var helt sinnssykt! 

 
Selv om Dorthe bærer minnene og kontakten med sin far med seg i hverdagene, er hun også 
opptatt av smerten ved å glemme hvordan han så ut. Noen ganger blir hun redd for at han skal 
bli borte. ”Jeg vil jo ikke glemme ham. Jeg har jo ikke samvittighet til det!” Det hender hun 
plutselig ser sin far i en forbipasserende mann og i et kort glimt får håp om at det virkelig er 
faren. Med tanke på framtida sier hun: 
 

Det er det som blir litt vanskelig når jeg skal gifte meg og vi får barn og sånne ting. Har tenkt veldig 
mye på hvem som skal – hvis jeg gifter meg i kirken da – hvem som skal gå oppover golvet sammen 
med meg. Mamma er jo gift på nytt da, om dét blir mormor og morfar eller om det blir mormor og 
Kåre. Eller om han blir morfar som døde før de ble født. Jeg vet ikke – når det eventuelt kommer 
barn inn i bildet, så er jeg litt redd for at han blir borte. Jeg merka at han ble jo litt borte allerede 
når jeg ble sammen med han som jeg bor sammen med nå. Fordi han aldri har møtt ham.   

 
Dorthe forteller at hennes far var så naturlig, det var liksom ingenting som var flaut eller som 
en måtte skjemmes over når en var sammen med ham. Han fikk folk til å slappe av. Hun 
beundrer ham for det. Den egenskapen vil hun gjerne føre videre. 
 

 
E. - Even 

 
Even mistet sin far helt uten forvarsel ett år før vår første samtale. Faren trente regelmessig. 
Han hadde gjennomført et terrengløp samme dag og var godt fornøyd med resultatet. Han falt 
om og døde på en rolig joggetur fra målområdet og hjemover. Even hadde snakket med sin far 
på mobilen rett før start. De hadde hatt en skikkelig ”pep-talk” i god kameratslig tone. 
Dødsfallet skjedde midt i Evens eksamensforberedelser. Han reiste straks hjem for å være 
sammen med familien, til begravelse og praktisk ansvar for hus og hjem.  
 

Akkurat den sykkelveien hjem igjen fra skolen, den dagen det skjedde, der en plass opp ifra Enga 
liksom, der jeg skjønte at det var han som var død, da… Akkurat den plassen - jeg har ikke noe lyst 
til å være der igjen. Hvis det er en hel kameratgjeng og vi skal gå den veien, så gjør det ikke noe om 
vi går der, men når jeg er alene så tar jeg helst ikke den veien, da. 

 
Even ringte faglærer samme dag som dødsfallet og møtte forståelse for å kutte eksamen og 
være sammen med sine. Men de videre møtene med lærere og rådgiver med tanke på hvordan 
han best mulig kan fortsette studiene med sin sorgerfaring, har vært problematiske. 
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Det virker nesten som at han ikke husker meg, for å si det sånn. Jeg var jo på skolen igjen og 
snakket med han om… å få noe spesielt opplegg, på grunn av at jeg mistet jo fire eksamener – om 
det var noe spesiell oppfølging på noen måte da. I det hele tatt, om jeg kunne få noe hjelp på noen 
måte. Jeg grudde meg til å dra opp igjen hit, og alt mulig sånt. Så jeg prata jo med han om det – så 
han har både snakka med meg på telefonen og sett meg personlig, så da vet han jo. Så han bør jo 
huske meg fra det da, for å si det sånn. Men nå når jeg møter han i gangen så er det liksom… så … 
jeg må si hei, og… ikke han. (…) Jeg husker den siste samtalen. Da ble jeg så sint at jeg bare gikk 
igjen. En jobber og jobber og er sliten… så jeg begynte rett og slett å grine når han prata… og det 
var jo da han ga meg telefonnummeret opp til studentprestene da…  

 
Evens gjennomgående erfaring er at det ikke blir tilrettelagt faglig og administrativt for å 
fortsette å være i studier med redusert arbeidskapasitet og konsentrasjon. Rådgiver har gitt 
tilbud om permisjon. ”Men det vil jeg jo ikke gjøre, for da kommer jeg jo etter faglig, og jeg 
kommer jo etter de jeg kjenner i klassen min – og da må jeg få nye venner, for å si det sånn, i 
den neste klassen som begynner på igjen. (…) Og så sa han at han kjente mange som hadde 
mista foreldra sine, og alle de hadde klart seg bra, så… det var bare å jobbe med det, så kom 
du videre.” Det er enten alt eller ingenting. Evens sorgerfaringer blir ikke anerkjent, en kan si 
at han er krenket.  
 
Even får del i mors bekymringer etter at faren er borte. Han føler ansvar for å overta en del av 
farens oppgaver med å holde hus og eiendom i stand. Faren var omhyggelig med vedlikehold, 
men det er langt hjem. Even vet at ikke alt kan gjøres like skikkelig som før. Noen steder er 
særlig ladede i forhold til minnet om faren. Aller mest gjelder det verkstedet hjemme:  
 

Jeg har vært med han veldig mye. Det er han som har lært meg alt jeg kan. (…) Jeg tenker med meg 
sjøl hvis jeg gjør noe praktisk, at: ”Hvordan var det han gjorde dette?” Sånn at jeg på en måte spør 
han hvordan vi skal gjøre det. (…) Svaret har jeg jo egentlig i meg sjøl da, for å si det sånn. For det 
er jo noe han har lært meg, det meste. 

 
En kan si at fars væremåte og hans praktiske kunnskap nærmest er innpodet i Even. Faren 
lever på en måte videre i ham. Even er fortrolig med å uttrykke det sånn. Han ligner på sin far. 
Ikke sånn å forstå at Even har påtatt seg dette som en livsoppgave. Det er heller noe som 
faktisk skjer: ”Det blir nok ført mye videre”.  

 
 

F. - Frida 
 
Frida sin mor døde etter et halvt års kreftsykdom. Mor-datter-forholdet hadde vært preget av 
spenninger. Frida opplevde sin mor som dominerende. Frida er nå i begynnelsen av tjueårene. 
Hun forteller om de siste nettene hjemme: ”Det var veldig vanskelig … at det var snudd opp 
ned – det var vanskelig for meg å ha omsorgsrolle, da.” Hun beskriver hvordan mor hadde 
overgitt seg helt: 
 

Så hun var... som en liten jente, på en måte… Det var veldig rart å se. Jeg var oppe og hjalp, eller 
hun ringte i en sånn bjelle om natta, så jeg var oppe og hentet pappa. Og da var hun på en måte helt 
hjelpeløs. Hun var veldig liten… nesten som et slags barn. Så det var veldig, veldig spesielt.   

 
Store deler av samtalen vår dreier seg om Frida sine erfaringer i månedene før selve 
dødsfallet, hvordan sorgen på mange måter var verst da – og mest ensom. Frida skjønte at mor 
måtte dø, mens de andre i familien ikke var klare for den erkjennelsen: ”Det var ikke noen 
grunn til å grine, liksom. For det var ingen som skulle dø der!” 
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I studiemiljøet forteller Frida verken om mors sykdom eller død. Hun velger å ikke si noe 
fordi hun er sjenert og ville opplevd det som svært vanskelig å bli følelsesmessig berørt 
sammen med medstudenter eller ansatte. Hun vil helst ha litt avstand. Men det indre kaoset 
Frida opplever i forbindelse med mors livstruende sykdom, får sine konsekvenser for arbeidet 
med et krevende studium: 
 

Det var vel ikke så mye konsentrasjon som jeg fikk til, da. Og det var veldig mye som skulle leveres 
hele tiden. Jeg prøvde å gjøre det, samtidig med at jeg prøvde å reise på besøk, og alt det der da. 
Sånn at det ble veldig… krise, og det var da jeg tok kontakt med de der nede på SiT.   

 
Frida opplever krisen ganske konkret på kroppen, som pusteproblemer. Etter samtale finner 
hun ut at det er mulig for henne å ”gi seg selv et halvår” med færre og interessante fag, og der 
hun utnytter kurstilbud av ulike slag i studiemiljøet. Hun tar fag nok til å beholde stipend fra 
Lånekassa og får svært gode karakterer.  
 
Frida reflekterer over at hun opplever en større frihetsfølelse nå etter morens død. Hun har 
opplevd våren og sommeren sterkere. ”Fargene og lukter og blomster og alt det der. Jeg har 
fått en sterkere opplevelse av det enn jeg har hatt tidligere. (…) Ting føles mer levende, på en 
måte.” 
 
I vår andre samtale forteller Frida at hun i hverdagene sine stadig opplever synsinntrykk og 
episoder som hun assosierer med sin mor. Men nå er det også positive minner om mor som 
dukker opp i større grad enn før. Hun gir et eksempel:  
 

Mamma var glad i å danse… ja, og hun lærte meg og ei venninne en dans… litt sånne små artige 
ting som hun gjorde, liksom. (…) 
Før, hvis jeg så en eldre dame, så minnet det meg om mamma… Mens nå i de seinere ukene og 
månedene, så har jeg på en måte sett henne i yngre damer, da. At hun på en måte glir litt tilbake til 
sånn som hun var før. 

 
Frida erfarer nå at hun kan regulere sorgopplevelsene og studiene på en bedre måte enn før. 
Det føles tryggere. Hun er i stand til å fortelle noe, uten å måtte engste seg for å bryte 
sammen. De siste ukene har hun fortalt litt mer om det hun har opplevd til en venninne. Hun 
har funnet en brukbar rytme i studiene, slik at hun både får gjort ting og får tatt seg fri.  
 
 
 
III. 2. TEMA 
 
Opptakt 
Et tema i van Manens forstand (1997a, s. 87) får fram et aspekt av den levde erfaringens 
struktur. Et tema gir erfaringen form og fokus. I det følgende presenteres tema som har trådt 
fram i analysen av materialet. I framstillingen av tema forsøker jeg å fange betydnings-
bærende elementer i den sorgerfaringen som respondentene har meddelt.    
 
Det er åtte tema som har utkrystallisert seg gjennom analysen av studentenes skildring av sin 
levde sorgerfaringer: Å være merket (1), Sårbarhet (2), Fravær (3), ”Det som har skjedd, er en 
del av meg” (4), Å føre noe videre (5), Dødsfall kan komplisere nære relasjoner (6), Lengsel 
etter den reine sorgen (7), Å holde kontakt (8). 
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Presentasjon av tema: 
 
Å være merket (1) 
Jeg er ikke bare Arne lenger, jeg er ’Arne, han som mistet bror sin’. 
Studenter kan bli merket både i egne og andres øyne. Tanken på at alle kan se det – på 
ansiktet, på bevegelsene, gjør at en mister den gamle tryggheten ute blant folk. Det å være 
student og miste søsken eller foreldre gir følelsen av å ha for nær befatning med død altfor 
tidlig. Det passer liksom ikke inn. En føler seg nærmest som et symbol på noe som studenter 
skal skånes for, noe en ikke vil legge på andre. Å være merket innebærer å oppleve et sosialt 
påført stempel.  
 
Den som opplever sorg på denne måten, kjemper for sin verdighet. ”Det er viktig å falle i en 
litt annen kategori enn en som en syns synd på, da. For ofte så er det jo den reaksjonen jeg får, 
og det er ikke det jeg er ute etter.” Flere av respondentene understreker at de ikke ønsker at 
folk skal synes synd på dem. De reflekterer over at de ønsker å sta fram med sin styrke, at det 
nettopp i sorgen blir viktig å få til noe. ”Ord som stolthet og verdighet har blitt viktigere.” 
 
 
Sårbarhet (2)  
Å erfare sorg innebærer å være sliten. En blir rent fysisk utmattet – av søvnløshet eller av 
kroppens forsterkede sårbarhet. Studenten har selv sett at sykdom kan bryte ned et menneske, 
at døden kan komme uten forvarsel eller at en som stod nær, gav opp livet. På kroppen 
kjennes byrden av et for stort ansvar. ”Det var vel ikke så mye konsentrasjon som jeg fikk til, 
da. Og det var veldig mye som skulle leveres hele tiden. Jeg prøvde å gjøre det, samtidig med 
at jeg prøvde å reise på besøk og alt det der, da.” 
 
Studenten kan også kjenne redselen for selv å dø eller å miste flere. Hjertet slår tungt i brystet 
selv om legen forsikrer at ingenting er i veien. Den fysiske/genetiske arven påfører skjebne og 
opplevelse av å leve med risiko. Skal en teste seg for arvelige disposisjoner? 
 
Studenten opplever at alt går så mye seinere enn før. Hun orker lite, sliter med motivasjonen 
og klarer ikke være engasjert til stede. Husker hvordan hun kunne mestre med letthet før – da 
var det mange baller i luften. Ting ble gjort, og de ble gjort godt. Vil hun noen gang komme 
dit igjen? Hun opplever en større sårbarhet i nære relasjoner, men også en ny åpenhet. Utad 
blir hun mer lukket. Hun som før var motor for sosiale sammenkomster, går nå alene i 
skogen. 
 
 
Fravær (3) 
Nå er vi bare tre igjen. 
Fraværet er ikke noe ordrikt tema. Det er tomheten. Det å være for få. ”Det er bittert å være 
eneste sønn.” I fraværet er en forlatt; redd for å gå videre alene. Et sted i fraværet ligger en 
lengsel etter å bli sett og forstått, en lengsel etter at noen endelig skulle skjønne. 
 
 
Det som har skjedd, er en del av meg (4)  
Når en av de nærmeste dør, er det noe ved hele tilværelsen som endres. Måten studenten ser 
verden på, blir grunnleggende forandret. Det er som å måtte lære å se alt fra et helt nytt sted i 
landskapet. Hun er påført et nytt perspektiv å se verden i – hun er på en måte tvangsflyttet fra 
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det trygge og vante. Det tar tid å tilvende seg. Men etter hvert lærer hun å se og å engasjere 
seg i verden ut fra dette nye stedet.  
 
Når det er gått et drøyt år, sier en av intervjupersonene: ”Jeg stod på pause en lang stund. Det 
er først nå jeg har begynt på igjen - nå jeg begynner å oppdage livet.” Men når han igjen blir 
engasjert - av aktiviteter, interesser og andre mennesker, - så bærer han med seg erfaringer og 
minner som gir flere nyanser. Han har ikke mistet alt han hadde før. Personlighet, humor og 
ferdigheter er med videre. Livsfortellingen er likevel endret. Han forteller sitt liv fra det nye 
stedet i landskapet, og oppdager også sin framtid derfra.    
 
 
Å føre noe videre (5) 
Svaret har jeg jo egentlig i meg – det er han som har lært meg alt jeg kan. 
 
Holdninger og væremåter – drømmer og forpliktelser. Det er mye å føre videre. ”Jeg fortsetter 
der han slapp.” Et felles livsprosjekt kan føres videre, eller en ser at egne prioriteringer må 
forandres. Minnet om den døde holdes levende i fortellinger – det blir en oppgave. ”Du har 
øynene hans.” Det blir betydningsfullt å ligne på. Det er det ingen som kan ta bort. 
 
Å ta ansvar er å føre noe videre. Ting og relasjoner som den døde hadde investert seg selv i, 
må holdes ved like. I enkelte situasjoner må en ta ansvar på en måte som også kan innebære 
ubehag for andre. ”Nå skal du være med uansett!” Dødsfallet har satt en ny standard for hva 
som er viktig. Ansvaret kan være krevende. ”Jeg måtte bare ta meg sammen, kjøre på og få 
ting unnagjort. Det var noe herk”. ”Jeg føler at jeg nettopp har lært å ta ansvar for meg sjøl og 
mitt eget liv. Det er et for stort ansvar som blir lagt på meg. Jeg må ordne opp i mors 
bekymringer, må ta vare på alle tingene.” Ansvar kan også innebære at en i sorgerfaringen 
lærer hva som er viktig. En kan lære å ta ansvar på de viktige stedene, både for seg selv og 
andre. En kan balansere prestasjonskrav – i det ligger det frihet. 
 
 
Dødsfall kan komplisere nære relasjoner (6) 
Dødsfallet forvansker følelsesmessige relasjoner studenten står i til andre mennesker. 
Konflikter oppleves påtrengende i forbindelse med død. Det familiekulturen ikke klarte å løse 
opp i, eller skjøv under teppet, gjør seg gjeldende. Familiemedlemmer blir på godt og ondt 
både ekstra avhengige av hverandre, og de blir utlevert til hverandre. Kjærester og samboere 
kan oppleve lojalitetskonflikter mellom idealer og væremåter som par og de 
handlingsmønstrene og lojalitetsforventningen som gjør seg gjeldende i kjernefamilien der 
dødsfallet skjer. Studenters sorgerfaring preges av lojalitetsbånd i flere retninger samtidig.  
 
Etter dødsfallet er det for seint å hjelpe den som en sørger over. Ved dødsfallet blir noe 
ugjenkallelig. Det en aldri fikk gjort eller aldri gjort opp. Nødvendige oppgjør som aldri ble 
tatt, feigheten som ble stående igjen. Det er lett å rette bebreidelser mot seg selv og mot andre. 
 
Studenten opplever både egne og andres forventninger om at nå, om noen gang, må familien 
stå sammen. Men familien har ikke opparbeidet andre mønstre for å være sammen enn de som 
var etablert før dødsfallet. I tillegg er en av dem som holdt familien sammen, borte. Alle er 
slitne. En av studentene sier: ”Det som ikke fungerte bra før dødsfallet, blir i hvert fall ikke 
bedre av at noen dør.” 
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Lengsel etter den reine sorgen (7) 
Den som har sett en av sine nærmeste gradvis bli nedbrutt av sykdom, kan ha vansker med å 
kalle fram det gode bildet av personen som stod nær. Minnene er så gjennomsyret av 
sykdomsprosessen og de sterke sanseinntrykkene – av en personlighet som forvandlet seg, av 
ubehagelige syn og lukter. Når skal en endelig få huske en far eller mor, uten først å måtte 
kjenne lukten av sykehus? Uten først å måtte se for seg de utmattede restene av menneskets 
styrke? Når skal en nå fram til det reine savnet etter far? 
 
Studenten som opplever sorg, vil alltid befinne seg i et sosialt rom. Hun må hele tiden svare 
forventninger, ta stilling og treffe valg. Hun må være sorgens ansikt overfor noen - ta imot 
kondolanser og unnskyldninger. Hun lever i relasjoner der følelser lar seg såre. Eiendeler og 
arv skal fordeles. Relasjoner skal holdes ved like der den som bandt en sammen gjennom 
kjærlighet eller felles bekymringer, er borte.  
 
Studenten tar sin sorg til naturen. Lar kroppen gå, bli utmattet, helt til tanken blir kropp, pust 
og rytme – bare rytme. Går til han møter det mektige synet, havet, skogene, det store mørket. 
En verden som han lukkes inn i, men som likevel ikke krever gjensvar. Han trenger ikke vise 
fram verken gråt eller vennlighet. For der er ingen som krever et uttrykksfullt ansikt. Bare 
skogsstier, årstider, isbreer. 
 
 
Å holde kontakt (8) 
Jeg tror at han blir nok ikke borte. Det er et eller annet i meg som holder fast ved det. 
 
Når andre dør, er en vant til å tenke at de er borte. Men nå er det annerledes. Den som nå er 
død ”har tatt så stor bolig”. Ting som den døde har brukt, kan holde minnene levende og 
opprettholde en kontakt. Ei jakke hun brukte, en PC. Noen snakker høyt eller har en indre 
dialog. Musikk som han likte eller ladede steder kan skape en form for forbindelse, eller 
inntone stemningen som framkaller minnene. Fortellinger, anekdoter og humor – gjennom et 
levende minne blir fellesskapet og de opprinnelige båndene stadfestet.  
 
Behovet for å holde kontakten kan også følges av redsel for å glemme den døde. Hvordan så 
han egentlig ut? Det kan være vanskelig å ikke klare å kalle fram bildet av ham, hvordan han 
så ut i ansiktet. ”Hvis jeg slutter å tenke på ham, så blir han jo kanskje borte.” 
 
 
III. 3. ROM FOR HANDLING   
 
Opptakt 
I denne delen vil jeg presentere studiens resultat i forhold til den utdypende/presiserende 
problemstillingen: Hva slags rom for handling erfarer studenter etter dødsfall i nær familie? 
Jeg har undersøkt hva slags rom for handling studentene opplever i studiemiljøet og hvilke 
praksiser som viser seg i studenters sorgerfaringer. 
 
En av studiens interesser har vært å undersøke hvordan respondentene faktisk handler. Hva 
forteller de for eksempel i studiemiljøet, og til hvem? Hvilke begrensninger og hvilket 
frihetsrom erfarer de i møte med studiemiljøet? Ønsker de å meddele seg om sin sorgerfaring 
i studiemiljøet, eller har de behov for å holde noe skjult? Hvilke engstelser er det som 
eventuelt begrenser deres rom for handling? Hva er det ved kulturen i læringsmiljøet som 
avviser eller tar imot dem som studenter med erfaringer av sorg? Blir deres sorgerfaring 
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anerkjent, oversett eller krenket i studiemiljøet? Ønsker studentene å fortelle om sine 
nærmestes død eller vil de at den fortellingen skal høre hjemme i andre rom?  
 
Hva gjør studenter i sitt hverdagsliv etter et dødsfall i nær familie? Det kan innebære mange 
typer praksiser, alt fra vaner hjemme i leilighet/på hybel, hvordan de pleier kontakt med 
venner og familie til hva som faktisk skjer en vanlig studiedag eller studieuke.  
 
Gjennom intervjuingen har jeg forsøkt å danne noen spor for beskrivelse av studentenes 
handlingsliv som siden kunne følges i analysen. Jeg spurte først åpent om hvilke følger 
dødsfallet har fått, deretter om praksis – langs spesifikke spor som har med studenttilværelsen 
her i Trondheim å gjøre. Har du fortalt lærere eller ansatte om dødsfallet? - medstudenter? 
Fortell om en vanlig studiedag og en vanlig studieuke. For å analysere fram resultatet har jeg 
gransket datamaterialet i lys av spørsmålet: Hvilke praksiser viser seg i studenters 
sorgerfaringer? 
 

Presentasjon av resultater: 
 
A. Fortalt / ikke fortalt 
Intervjumaterialet viser at det er to av respondentene som direkte har fortalt om dødsfallet til 
lærere eller ansatte på studiestedet. De meldte fra om situasjonen fordi det straks ble klart for 
dem at dødsfallet måtte få betydning for studieprogresjonen deres – at de i en eller annen 
forstand måtte utsette levering av studiearbeid eller eksamener. De har formidlet ønske til 
ansatte om at studieordninger for en periode kunne tilpasses deres livssituasjon og reduserte 
arbeidskapasitet.  
 
I tillegg er det en av respondentene som regner med at dødsfallet og situasjonen er kjent for 
lærere og ansatte via medstudenter og synes det er greit nok at folk vet om det. I det siste 
tilfellet ønsker studenten ikke spesielle tilpasninger i studieopplegget fra lærestedets side.  
 
Fire av de seks studentene har selv ikke fortalt om dødsfallet til lærere eller ansatte i 
studiemiljøet. 
 
Respondentene har i hovedsak forholdt seg på samme måte til medstudentene som til lærere 
og ansatte når det gjelder å fortelle/ikke fortelle. To av de fire som ikke har fortalt til ansatte 
har overfor medstudent en sjelden gang nevnt at de har mistet, men da fordi det ble naturlig i 
sammenhengen og mer som en saksopplysning enn som å fortelle om sin sorgerfaring.  
 
 
B. Studielivets praksiser 
I intervjuene ble studentene spurt om hva de gjør en vanlig studiedag og en vanlig studieuke. 
Det kommer fram av datamaterialet at fire av respondentene etter dødsfallet har tilbrakt 
vesentlig mindre tid på studiestedet enn de ellers ville gjort. Både deltakelse i sosiale 
aktiviteter (f eks å spise sammen eller delta i samtaler) og eget studiearbeid på lærestedet har 
vært redusert. To av studentene gir uttrykk for at situasjonen etter hvert har endret seg slik at 
de nå deltar mer i studiemiljøet.  
 
To av respondentene beskriver at de tilbringer mye tid på studiestedet. Begge legger 
hovedvekt på lærestedet som arbeidsplass der de jobber med studieoppgavene sine, og ikke 
primært som sted for sosiale relasjoner. To av respondentene er engasjert i aktiviteter på 
kveldstid som er initiert av studentdrevne organisasjoner og slik sett kan sees som en del av 



 

 26

studiemiljøet i stort. Studentene disse treffer på kveldstid, er bare i liten grad de samme som 
de møter i det daglige studiearbeidet på lærestedene. 
 
For én av studentene er hjemmesituasjonen det klart foretrukne stedet å studere – mest mulig 
av studiearbeidet blir gjort hjemmefra. Friheten fra de sosiale sammenhengene på lærestedet 
beskrives som en klar fordel for å oppnå konsentrasjon og arbeide godt på egne premisser.  
Helt motsatt betegner en av de andre respondentene hjemmesituasjonen som sted for fritid, 
helt frakoblet alt som har med studier og jobb å gjøre. De øvrige fire vektlegger ikke på 
samme måte et bestemt forhold mellom hjemmesituasjon og lærested som viktig for 
studieaktiviteten. Én av respondentene beskriver belastningen i en situasjon der mye 
studiearbeid som før ble gjort ferdig på lærestedet, nå må taes med hjem som kveldsarbeid 
fordi arbeidstempo og konsentrasjon er så nedsatt etter dødsfallet.  
 
På master-nivået synes det som at det opplevde rommet for handling er større. Studentene er i 
større grad involvert i beslutninger som angår eget arbeid og situasjon. Det er ofte en mer 
etablert sosial setting og et gjensidig mer personlig forhold til lærer/veileder. Likevel er selve 
studiearbeidet et desto mer ensomt og konsentrasjonskrevende prosjekt. ”En har ingen ting å 
falle tilbake på” sier en av masterstudentene i undersøkelsen.  
 
Mange av studentene holder sin opplevelse av sorg skjult for studiemiljøet. Materialet viser en 
kompleksitet i sorgerfaringen i forholdet mellom det som holdes skjult, og det som legges 
åpent fram. Handlinger finner sted i spennet mellom skjulthet og åpne uttrykk. Kraften i det 
som blir fortalt ligger i at det sagte settes i relieff. Det springer fram fra en bakgrunn av det 
som holdes skjult.  
 
Studentene opplever et ganske velbegrunnet behov for å beskytte seg. De utvikler en evne til å 
tilpasse seg de rom som bys. I praksis betyr det at slik studiestedene faktisk framstår, er 
studentene tjent med å holde noe skjult. ”Det skal bety noe” – det er for viktig til å deles over 
en kaffekopp i en overfylt kantine. Det er en gjennomgående tendens at studiestedet ikke 
innbyr til rom for sorgerfaringen. Hvis den meddeles, sitter respondentene igjen med at det 
fortalte ikke fikk den status – det rom og den betydning - det fortjente. Sorgen ble redusert til 
noe forvaltningsmessig. Lærestedene er primært innrettet på noe annet. Aktiviteten der går 
ganske ufortrødent videre. Og den som meddelte seg sitter igjen med ”opplevelsen av at noe 
som satte deg sjøl totalt ut av spill, … at du ser at det ikke berører andre”. De som fortalte i 
studiemiljøet har opplevd slike skuffelser, men slett ikke bare det. De beskriver også gode og 
betydningsfulle opplevelser av hvordan medstudenter har stilt opp og vist praktisk omtanke 
og på andre måter har husket på og vist personlig oppmerksomhet. En gang iblant kan til og 
med slikt sies om en lærer. 
 
 
C. Familiepraksiser 
Intervjumaterialet avdekker på mange måter at familien utgjør det etablerte rommet å forholde 
seg til erfaringer av død i. Når vi i intervjuene snakket om opplevelsen av å studere i 
Trondheim etter dødsfallet, fikk respondentene spørsmålene: ”Hva gjør du en vanlig 
studieuke?”, ”Hvor finner sorgerfaringene dine sted; når og hvor får sorgen rom?” og ”Husker 
du situasjoner der noen har forstått deg og erfaringene dine, eller situasjoner der du ikke ble 
forstått?” Respondentene fulgte ofte opp med å fortelle om relasjoner til de nærmeste i 
familien, til kjæreste eller til hjemstedet der de vokste opp. Studiestedene kom helt tydelig i 
andre rekke, det var steder som respondentene ikke umiddelbart forbandt med erfaring av 
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sorg. Ansvar og relasjoner i familiesammenhengen kom straks i forgrunnen – erfaringene som 
kom fram var komplekse - båndene er sterke både på godt og på ondt.  
 
Den delen av sorgprosessen som har med å holde fram minner å gjøre, ble tydelig 
opprettholdt i familiesammenhengen. Det kan dreie seg om å se på bilder sammen, fortelle 
anekdoter, dele gråt og latter. Humor står fram som viktig og befriende.  
 
Noen av intervjusamtalene viser at respondenter har markert seg sterkere innad i familien i 
forbindelse med dødsfallet. De har stått tydeligere fram med sin personlighet. Dels er det 
snakk om å ta sin plass i et tomrom som skal fylles etter den døde – et ansvar som venter. 
Dels dreier det seg om å hevde seg i forbindelse med uenighet. Noen av studentene ser at de 
går inn i slike roller. De tar oppgjørene som de vet at den døde ville ha tatt; tar ansvar for å 
føre videre en vilje. ”For det vet jeg, at hvis pappa hadde vært hjemme da, så hadde han hatt 
akkurat den samme diskusjonen. Den diskusjonen skal jeg ta.” Også for praktiske gjøremål er 
dette tydelig.  
 
Et behov for å markere sin frihet og sitt voksne liv samtidig som studentene opplever styrken i 
slektsbåndene, har kommet tydelig fram. Situasjonen krever beslutninger – et familiemønster 
som opplevdes ganske fastlagt er brutt opp ved dødsfallet. I bruddflatene må noen handle, 
forme noe nytt. En sterkere frihetsfølelse og selvstendighet er beskrevet som et av resultatene 
som har vokst ut av en slik prosess. En frihet som gjør at respondentene tryggere kan betrakte 
og oppleve sine omgivelser, mer enn å tenke på hva alle andre synes.  
 
Men selvstendighet kan også føles truet av et ansvar som stadig næres av bekymringer. Noen 
av studentene erfarer at familien blir ”satt tilbake” til handlingsmønstre som en hadde trodd 
og håpt en var ferdige med. En opplever seg nærmest overvåket, tilværelsen blir preget av en 
ny og klam engstelse. Dødsfallet har utløst bekymringer og en opplever at problematiske 
mønstre som lå latente i familien får fornyet kraft. 
 
Familiepraksiser som viser seg i materialet er altså både av konstruktiv og av mer dys-
funksjonell karakter. Mønstrene er på ingen måte entydige, men likevel er en ting klart: Selv 
om de fleste studentene bor langt unna barndomshjemmet, er samtlige i hverdagslivet dypt 
engasjert i forhandlinger og praksiser som utspiller seg i familien som den avdøde var del av. 
 
 
D. Venner 
Flere studenter beskriver venner som en av de viktigste forutsetningene for å klare seg i 
sorgerfaringen. Ut fra materialet synes det særlig betydningsfullt at venner gir mulighet til en 
veksling mellom å være i sorgen og det å gjøre helt andre ting. Å bli engasjert i ”gode gamle” 
væremåter som en ”kan” fra før, oppleves befriende. De fleste har vennemiljøer ved siden av 
studiekonteksten. Alle regner venner som viktige, særlig det å ha noen få gode venner. Men 
det er også ganske entydig at det å selv ta initiativ til sosiale aktiviteter oppleves som et ork – 
en håper at andre skal invitere.  
 
Respondentene beskriver en veksling mellom kjente handlingsmønstre som de utfører 
sammen med venner, og mer direkte konfrontasjon med sorgerfaringen i familiekonteksten.  
En slik veksling svarer til Stroebe & Schut (1999, 2001) sitt begrep ”oscilliering” som viktig 
komponent i et sunt sorgforløp. 
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III. 4. FORTOLKNING OG REKONSTRUKSJON AV MENING 
 
Opptakt 
I denne delen vil jeg vil forsøke a utnytte resultatene i III, 1-3 (fortellinger, tema og 
studentenes praksiser) i en fortolkning av mening. Her prøver jeg å utnytte teori og 
sorgforskning slik at de betydningsbærende elementene i studentenes sorgerfaringer kan 
perspektiveres og gi mening ut over det å oppsummere data. Hermeneutisk fenomenologi 
hevder at en slik menings-tolkning er avgjørende for å kunne bevege seg ut over data 
(Rapport, 2005). 
 
I denne delen vil jeg spesielt forholde meg til problemstillingen: Hvordan rekonstruerer 
studenter mening etter dødsfall i nær familie? 
 
A. Studenters sorgerfaring i lys av symbolsk univers og menneskets grunnvilkår 
Gillies & Neimeyer (2006) skriver at rekonstruksjon av mening hos den sørgende skjer 
gjennom å involveres i tre aktiviterer: Sense making, benefit finding og identity change.  De 
hevder at det kan finnes brukbare skjemaer fra før i personens symbolske univers, som er i 
stand til å integrere hendelsen som meningsfull. Da vil ”sense making” være mulig innenfor 
rammen av et allerede etablert meningsunivers/symbolsk univers. Berger & Luckmann ( 
1966/2004) understreker det symbolske univers betydningsgivende kapasitet. I dette er 
forholdet til døden essensielt: 
 

Alle legitimeringer av døden må oppfylle den samme viktige oppgaven – de må gjøre individet i 
stand til å leve videre i samfunnet etter at signifikante andre er døde, og å foregripe ens egen død 
med en frykt som i det minste er moderert tilstrekkelig til at hverdagens rutiner kan fortsette uten å 
lammes. Det er klart at en slik legitimering er vanskelig å oppnå hvis ikke dødens fenomen 
integreres i et symbolsk univers. (Berger & Luckmann, 1966/2004, s. 110-111)  

 
Studenter flest lever i en fase av livet der slektskonteksten av fødsel og død er lite fokusert. 
Studentene befinner seg i opptakten til den forventet mest produktive livsfasen: Et voksent 
ansvarlig arbeidsliv. Universiteter og høyskoler blir i økende grad forstått som arenaer der 
tjenlige produsenter settes i stand til økonomisk og samfunnsmessig innsats. Døden som 
fenomen er i liten grad integrert i denne forståelsen. 
 
På lærestedene produseres muligheter til karriere, til sosial verdsetting og til samfunnsnytte. 
Individet realiserer sitt potensiale til å skaffe seg et mangfold av handlingsalternativer. Som 
en sentral arena i produksjon av muligheter for arbeidslivet blir lærestedene viktige 
institusjoner i det Vetlesen (2004) kaller et opsjonssamfunn – et samfunn preget av 
muligheter, men også av valgtvang. De valgene individet tar, må det selv ta konsekvensene 
av. Dersom systemskapte påkjenninger rammer enkeltmennesket, vil opsjonssamfunnets 
logikk være at den som rammes, har seg selv å takke. Han har ikke foretatt de riktige valg på 
taktisk gunstige tidspunkter. Han har ikke sørget for å skaffe seg et tilstrekkelig reservoar av 
handlingsmuligheter (for eksempel utdannelse eller økonomi). Opsjonssamfunnet frambyr et 
overskudd av muligheter som i neste omgang påfører individet belastninger. Verst går det ut 
over omsorgsevnen slik den arter seg i individets selvforhold: Personer stiller krav til seg selv 
i form av å gjøre valg som vitner om mestring og vellykkethet, og må betale prisen disse 
valgene får i form av behov som blir avvist eller fortrengt. I lys av respondentenes 
beskrivelser av levd sorgerfaring kan det synes som at lærestedene bærer trekk av 
opsjonssamfunnet. Trekk som gjør at bevisstheten om gitte menneskelige grunnvilkår 
fortrenges på studiestedet. Vetlesen utlegger sitt begrep grunnvilkår slik: 
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Å være menneske vil si å leve sitt liv i ly av bestemte grunnvilkår som er gitt oss, og som gjør seg 
gjeldende i alle historiske epoker og i alle kulturer. Det er tale om fem slike grunnvilkår: avhengig-
het, sårbarhet, dødelighet, relasjoners skjørhet og eksistensiell ensomhet. (Vetlesen, 2004, s. 18.) 

 
Datamaterialet til studien viser ganske tydelig at respondentene erfarer at dødsfall og 
livstruende sykdom setter deres livsopplevelse i kontakt med disse grunnvilkårene på en langt 
mer intens måte enn de tidligere har erfart. Hvordan studentene møter og håndterer at livet er 
rammet inn av disse vilkårene, er individuelt. I den enkeltes historie viser studiens materiale 
at møtet med dødsfallet kan endre personers handlingsmønstre, selvforståelse og måte å 
betrakte verden på. Dødsfallet som elementær hendelse aktiverer opplevd avhengighet, 
sårbarhet, dødelighet, relasjoners skjørhet og eksistensiell ensomhet.  
 
Det er en tendens at respondentene umiddelbart opplever at studiestedene ikke har kapasitet 
til å romme deres fortellinger om død og usminkede møter med disse grunnvilkårene. 
Lærestedet befinner seg i en forskånet posisjon i forhold til å ta grunnvilkårene inn over seg. 
Ut fra studentenes erfaring synes det rimelig å slutte at studiekulturen spiller på et annet 
repertoar av ferdigheter og ressurser enn det som aktiveres hos studentene ved dødsfallet. Det 
synes som studentene erfarer en viss grad av avstand og fremmedhet mellom sorgerfaring og 
studievirkelighet. En av respondentene sier at det finnes rom for sorgen hjemme i leiligheten, 
men på studiestedet er sorgen kun forstyrrende - et fremmedelement. 
 

Også kulturen individet tilhører og sosialiseres innen, spiller en rolle for hvilke strategier det gjør 
bruk av vis-à-vis livsvilkårene. Kultur henspiller her på hvilke ressurser – især symbolske – et gitt 
samfunn i en gitt epoke utruster sine medlemmer med når det gjelder å erkjenne, tolke og mestre 
grunnvilkårene og deres betydning. (Vetlesen, 2004, s.18.)  

 
For studentene foregår det en sosialisering i studiemiljøet. Berger og Luckmann (1966/2004) 
ville kalle dette en sekundær sosialisering. Den grunnleggende, primære sosialiseringen har 
skjedd i tidlig barndom i forhold til foreldre og familiesetting. Primærsosialisering og 
sekundærsosialisering kan illustreres ved forskjellen mellom lærer og foreldre. ”Kort sagt er 
det nødvendig å elske sin mor, men ikke sin lærer” (Berger & Luckmann, 1996/2004, s. 145). 
 
Når studentene erfarer dødsfall i nær familie, oppstår en akutt situasjon der ressurser fra det 
symbolske univers mobiliseres nettopp for å erkjenne, tolke og mestre grunnvilkårene og 
deres betydning. Studiens datamateriale viser at primærsosialiseringens symbolske univers 
umiddelbart gjør seg gjeldende for respondentene i møte med døden og at studiestedenes 
verdsatte kultur – sekundærsosialiseringens symbolske ressurser – i stor grad blir fortrengt. 
Dette skyldes dels at den primære sosialiseringen har preget respondentene på en slik måte at 
de intuitivt tyr til opprinnelige symbolunivers i en kritisk livssituasjon. Derfor blir familiens 
relasjoner og steder betydningsbærende. Intervjusamtalene viser imidlertid at det også finnes 
relasjoner og sammenhenger som har oppstått i en mer voksen livsfase (altså som sekundære 
sosialiseringsprosesser), som får større ressursmobilisernede betydning for respondentene enn 
hva studiemiljøet synes å ha. Respondentene har beskrevet forhold til en kjæreste, en 
leilighet/hybel der en føler seg hjemme og visse miljøer for sosialt samvær og aktiviteter som 
slike betydningsfulle sammenhenger. Derimot tyder respondentenes beskrivelser på at 
studiestedenes kultur rett og slett har lite å tilby overfor de menneskelige grunnvilkår som 
respondenten konfronteres med etter dødsfallet. 
 
 
 
 



 

 30

B. Studiestedenes og respondentenes verdsettingsmønstre 
Bordieu dannet begrepet ”sosial kapital” som betegnelse på det som gjenkjennes som 
verdifullt og tilkjennes verdi av sosiale grupper (Bordieu, 1990; Lundstøl, 2006). Sosial 
kapital er til en viss grad kontekstuelt betinget. Universitets- og høyskolemiljøet kan sees som 
et felt i Bordieus forstand – et relativt autonomt område med en egen spesifikk logikk, som 
dermed også vil ha særmerkede verdsettingsmønstre som grunnlag for sosial kapital. Nå synes 
det som respondentene i studien kjemper for sin verdighet på studiestedene. De føler seg 
merket og fremmede/ambivalente overfor studiestedenes verdsettingsmønstre. Det som i deres 
situasjon uvegerlig melder seg som det viktigste i livet, utgjør et erfaringsfelt som framstår 
som irrelevant på studiestedet. Kontekstens verdsettingsmønstre gjør sorgerfaringen til en 
sosial byrde, ut over den personlige livspåkjenningen. Respondentene søker i denne 
situasjonen tilbake til for dem mer primære/opprinnelige handlingsmønstre. Flere av 
respondentene viser god bedømmelse i situasjonen når de velger å oppføre seg mer ut fra sine 
tidligere vaner og vurderinger - de som gjør seg gjeldende i familiekulturen – snarere enn de 
handlingsmønstre som får mest anerkjennelse på studiestedet. De utviser hva Bordieu vil kalle 
en praktisk sans/fornuft (Bordieu, 1990). De finner rom for handling som de opplever seg 
hjemme i, som er i samsvar med deres habitus (Bordieus begrep) – den væremåten og 
tankegangen som opp gjennom livet er risset inn i deres kropper og sinn (Lundstøl, 2006). 
Dette innebærer kanskje at de trekker seg tilbake fra en del av studiestedets arenaer – eller at 
de holder sine fortellinger om dødsfall og sorgerfaringer skjult. De vil ha noen som er 
interessert i å høre og ta del i deres erfaring: ”Det skal bety noe!”. En forteller ikke om de 
viktigste tingene i livet til hvem som helst over en lunken kaffe i kantina. 
 
Den fortrengningen av menneskelige grunnvilkår som i praksis kjennetegner studiestedene 
sett ut fra levd sorgerfaring, slik den framkommer i denne studien, vil ikke stemme overens 
med høyere utdannings offisielle idealer. Sett i et bordieusk perspektiv gjør dette situasjonen 
desto mer interessant. Bordieus teoretiske og metodiske nøkkel er å skille mellom det 
eksplisitte og det implisitte nivået i det sosiale livet (Brekke, Høstaker & Sirnes, 2003). De 
virkelig styrende prinsippene er oftest ikke de uttalte. Logikkene som skaper praksiser er 
snarere fordekte, men nettopp derfor mer virksomme. De er ubehagelige å erkjenne, en får 
sjelden øye på dem og de blir derfor heller ikke gjenstand for kritikk. 
 
Respondentene i studien utviser et aktørskap – handler i situasjonen ved å bruke sitt 
opparbeidede repertoar (habitus). Kanskje handler de ganske forutsigbart, men likevel relativt 
fornuftig og tjenlig ut fra de muligheter og ressurser de har til disposisjon i situasjonen. 
Intervjusamtalene søkte et utgangspunkt i studentenes fortellinger. Forbindelsen mellom 
sorgerfaringens fortellingsstoff og erfaringer i studiemiljøet syntes mer krevende å etablere 
for respondentene enn det jeg på forhånd hadde forventet. Mye kan tyde på at studentene fant 
sine rom for å fortelle andre steder. Rommet for genuin handling i arendsk forstand har ikke 
vært lett tilgjengelig på lærestedene. Likevel utviser respondentene den genuint menneskelige 
egenskap å begynne på nytt, å handle, hver på sin komplekse og unike måte. 
Intervjusamtalene har vært ett sted å meddele seg gjennom fortelling og refleksjon som har 
pekt videre mot å oppdage nye rom for handling. 
 
C. Fortelling, handling og bevegelse i mening  
Harvey ser det å fortelle som en nøkkel i tilnærming til alvorlige tap. Han presenterer en 
”story – action model” (Harvey, 2002, s. 260) som beskriver et forløp der tap kan bli til 
vinning. La oss si at en 25 år gammel jente har mistet sin far. Harveys modell vil da bestå i at 
hun (1) utvikler en historie om tapet. Implisitt innebærer det å forme en forståelse av tapet. Så 
er det nødvendig (2) å fortelle historien om tapet, slik at historien blir stadfestet. Ved at 
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historien på denne måten får feste i et sosialt rom, kan jenta få øye på muligheter til 
forandring. Derpå følger (3) handling som adresserer tapet på en konstruktiv måte. Handling 
er her adferd som reflekterer hennes overbevisninger og verdier slik de har vist seg ut fra 
hennes fortelling om tap og sorg. 
 
Hele Harveys bok har en orientering mot det å tyde. Eksemplarisk blir spørsmålet hvordan jeg 
kan tyde dette dødsfallet som hendelse i min livssammenheng. Mening blir altså ikke 
fatalistisk forstått. Her ligger snarere en konstruksjonistisk orientering. Å finne mening har 
hos Harvey alltid en handlingsdimensjon, noe som transformerer den opprinnelige 
tapssituasjonen og åpner nye livsmuligheter.  
 
Harveys perspektiv byr på en vesentlig innsikt. Den gjenkjennes i levd erfaring som et sant 
menneskelig potensiale: Å finne mening er å tyde i fortelling og å handle. Fortellinger gjør 
bruk av mulighetene som byr seg (se IV, 1, de Certeaus perspektiv). I menneskelige møter er 
fortellingene i bevegelse. De kan utvikle seg. Fortellingene er bestanddeler i genuine 
handlinger der det skapes noe nytt. De har en dialogisk karakter.  
 
Studiens intervjusamtaler hadde sitt startpunkt i fortellingen utfoldet fra døden som elementær 
hendelse. Respondentene ble først av alt spurt om å fortelle om dødsfallet. Fortellingen 
utfoldet seg deretter i samtalen, med sine presiseringer, avbrytelser og fordypninger. 
Fortellingene ble derfor ikke nøyaktige kopier av en historie studenten hadde fortalt før, men 
snarere ble de en del av et uavsluttbart fortellingsprosjekt som stadig utfolder forståelse. En 
handling der den fortellende igjen avdekker sitt eget bilde, investerer sin eksistens (jmf. 
Arendt, 1958/1996); der noe uforutsett og nytt kan skapes.   
 
Molander skriver:    
 

Den filosofiska hermeneutiken, med Heidegger och framför alt Gadamer som de stora namnen, ser i 
dialogen en grundform för mänsklig existens och förståelse. Det gäller inte bara förståelse mellan 
två (eller flera) människor utan även förståelse av texter, konstverk och andra kulturelle eller 
meningsbärande föremål. (…) En viktig sida av dialogen är att det sagda – och kanske ochså det 
osagda – alltid är öppet för en fortsättning, för ytterligare repliker. En dialog, kan man säga, är ett 
oavslutbart projekt. Detta visar en öppenhet i mänsklig förståelse och kunskap – och i mänskligt liv. 
(Molander: 1996, s. 84) 

 
I dialogen står jeg på spill. Dialog er en bevegelse i forståelse og identitet. Dialogen er åpen. I 
genuin dialog er det alltid en genuin usikkerhet. 
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IV. DISKUSJON 
 
I denne delen av oppgaven sees resultatet av arbeidet med problemstillingen i lys av en videre 
spørsmålsstilling. Det gjelder særlig perspektiver på romlighet. Hva preger den romlige 
konteksten studenter i utgangspunktet har til disposisjon for handling? Det har å gjøre med 
den sosiale praksisens geografi (Simonsen, 2001), hva studiestedene innbyr til og hvordan en 
”gjør” student i disse rommene. Hvordan finner sorgerfaringen sted i dette landskapet?   
 
 
IV. 1. LÆRESTEDENES KARAKTER – ROM FOR SORGERFARING? 
 
A. Marc Augés stedsbegrep og lærestedenes kapasitet 
Augé bestemmer et sted (place) ved dets kapasitet til å huse identiteter, uttrykke relasjoner og 
meddele en historie (Auge, 2004, s.547). Det er altså de sosiale praksisene som tilegnes 
stedet, som definerer det som sted. Steder som ikke blir meningsbærende gjennom slike 
praksiser, kaller Augé for ikke-steder (non-place).  
 
Jeg synes det er interessant å betrakte våre universiteter og høyskoler, både som romlige 
bygninger og som virksomheter, ut fra Augés perspektiv. Er de genuine steder? Bærer de 
symbolsk betydning for enkeltmennesker og samfunn? Innbyr de til at mennesker kan 
investere livserfaringer, innsikter, vennskap og fortellinger i deres midte? Eller er de områder 
dominert av koder, forsknings- og utdanningsprogrammer som er uvedkommende for 
personer og samfunn bortsett fra rent økonomiske og karrieremessige kalkyler? Er livene som 
leves innenfor utdanningsinstitusjonene disiplinert på en slik måte at stedets evne til å 
meddele historier, huse identiteter og nære relasjoner har gått tapt? Hvordan vitner 
virksomheten om hvilke fortellinger som kan rommes på en høyskole eller et universitet? 
Lever den gamle fortellingen om dannelse? Kan studiet forståes som forberedelse til en 
livsgjerning? Har studentene som personer betydning for fortellingen om virksomheten – ut 
over det at de utgjør grunnlaget for antallet uteksaminerte og karaktergjennomsnittet? Har 
forskernes produksjon av artikler betydning ut over det renoméet de gir institusjonen? Blir 
kunnskapen som utvikles, del av fortellinger om menneskers liv i samfunnet for øvrig? 
 
Spørsmålene vedkommer faktisk en studie om studenters sorgerfaringer. Det er av betydning 
hvorvidt studiestedene er i stand til å være arnesteder der fortellinger om sorg, mening og 
handling etter dødsfall kan meddeles og utvikles.  
 
Universiteter og høyskoler deltar i vår tid i et globalt kommunikasjonsnettverk mettet med 
informasjon og kunnskap. Dette gir oss inntrykk av at vi deltar i en verden med overflod av 
mening. Men hele informasjonsflommen refererer ofte tilbake til seg selv, påpeker Augé 
(2004). Vi får inntrykk av at det er livsviktig å være oppdatert, men i virkeligheten påtvinges 
vi bevis for det vi allerede kjenner, ”evidence of the present”.  
 
Vitenskapens opprinnelige logikk bygger imidlertid på ideen om det ukjente. Forskning skulle 
flytte grenser, utforske det vi ikke kjenner. Styrt av markedsøkonomi og teknologisk 
ekspansjon tjener vitenskapen derimot en standardisering av det særpregede og stedegne ved 
våre omgivelser. Standardiseringen gjør seg også gjeldende i høyere utdanning, ofte som et 
effektivitetskrav som bidrar til å uniformere utdanningsløp. I den globaliserte verden har den 
vanskelige oppgaven blitt å få fatt i det lokale - å finne plasser som innbyr til utfoldelse av det 
spesifikke, - der møter med det andre kan finne sted. Mye tyder på at det kontingente og den 
andre stadig forvises lenger bort fra de offentlige møtestedene. 
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B. Michel de Certeau: Hverdagslivets praksiser i rom og tid  
I The practice of everyday life understreker de Certeau (1984) at mennesker alltid er aktører. 
De handler. I hverdagslivets praksiser gjør folk bruk av ting, av anledninger, av list. Dette 
gjør at selv om folk befinner seg i dominerte posisjoner, gjør de bruk av de dominerende 
systemene på en slik måte at det ofte kommer ut til egen fordel. Slik får systemene aldri helt 
kontroll over den praksisen som utøves i alle mellomrommene der dominansen glipper. 
Denne type hverdagshandlinger kaller de Certeau taktikker – manøvreringer ”innenfor 
fiendens synsfelt”. Det oppdages kanskje tydeligst ved å se på populærkultur eller 
subkulturer, men de Certeau mener at slike nærmest organiske og uforutsigelige 
handlingsbaner gjennomsyrer alt menneskelig samkvem, alle sosiale settinger og 
samfunnsformer. Hverdagens praksiser blir på mange måter til som kreativ tilpasning. 
 
Strategier er derimot praksiser som både uttenkes og utøves med feste i et eget sted, et proper. 
Strategier gjennomføres på eget territorium. Strategen beveger seg og handler ut fra et 
kalkulerende blikk, en forhåndsdefinert logikk. Romlighet (space/spaciality) er i det hele tatt 
et sentralt begrep hos de Certeau. Jeg har funnet tenkningen relevant i vår sammenheng fordi 
studiestedene på mange måter har vært og er designet og definert ut fra en formålslogikk – 
med tanke på kunnskapsproduksjon. I bunn og grunn er den selvforståelsen som dyrkes fram 
på lærestedene, rettet mot produksjon av kunnskap. Synet på hva kunnskap og 
kunnskapsdannelse er, blir dermed også bestemmende for hvilke sider ved levd menneskelig 
erfaring som får rom til å utfolde seg på lærestedene.  
 
For studien blir det kritiske spørsmålet hvorvidt studenter som er merket av et møte med 
døden, finner rom for denne erfaringen i læringsmiljøene. Eller blir denne type erfaring rett og 
slett forvist fra lærestedene? Hvilke steder finner eventuelt disse studentene som kan romme 
deres levde erfaring? Og: De studentene som lever med sorg på sine læresteder – enten de 
forteller det til medstudenter og ansatte eller ikke – hva slags rom for handling opplever de? 
Med handling tenker jeg her ikke bare på det som spesifikt retter seg mot sorgen, men snarere 
deres opplevelse av å bli engasjert i noe som handlende, for eksempel gjennom sitt faglige 
studiearbeid, gjennom sosiale praksiser i studiemiljøet eller ved å snakke med andre studenter.   
 
De Certeau betoner fortellingenes rolle. Fortellinger er tidens inntrengning på rommets 
doméne (de Certeau, 1984). De bryter opp det forutsigbare (romlige) kartet, fortellingen setter 
ting i bevegelse. Den skaper nye konstellasjoner, er oppfinnsom mens den utvikler seg. Det 
skjer noe vesentlig idet en går fra et romlig kartleggingsblikk til et fortellerblikk. Det åpner 
for uforutsette øyeblikk – identiteter og posisjoner kommer i bevegelse. Billedlig er det som å 
havne nede i bygatene, i improvisasjonens landskap. Mulighetene som byr seg, må gripes 
eller forlates. Det er nå eller aldri - manøvreringen blir et spørsmål om timing. I fortellinger 
kan dominerende maktfelt brytes opp; fastfrosne forståelser kan utfordres. Fortellinger skaper 
bevegelse og kreativ handling. 
 
C. Anerkjennelse og effektivitetskrav  
Harveys (2002) ”story-action model” (se. III. 4) betoner betydningen av å fortelle i 
forbindelse med tap. Gjennom fortelling kan det som i utgangspunket fortoner seg håpløst, 
åpne seg for nye muligheter. En innvending mot Harvey kan være at det han skriver likner på 
en lettvint bruk av positiv psykologi. Han kan stå i fare for å framstille genuint vanskelige 
livserfaringer som utfordringer som kan mestres, bare motivasjonen og innstillingen er riktig. 
En slik (paternalistisk) anvendelse av modellen vil være etisk uforsvarlig. For mennesker som 
opplever håpløshet, kan det å få seg foreskrevet idealiserte ”tenk positivt” - modeller legge 
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byrder til en allerede vanskelig livssituasjon. I ethvert menneskelig møte er respekt for den 
andres annethet en etisk oppgave, enten en er forsker eller profesjonell hjelper. 
 
Når anerkjennelsen for den andres urørlighetssone (Løgstrups begrep, i Wyller, 2001) preger 
praksis, mener jeg at Harveys modell bærer i seg en vesentlig innsikt, noe vi kan gjenkjenne i 
levd erfaring (resonans) som et sant menneskelig potensiale: Å finne mening er å tyde i 
fortelling og å handle. 
 
Studien viser (jmf. III. 4) at respondenter faktisk har vært tjent med å opprettholde en del av 
sine tilvante handlingsmåter. Familiekulturen viser seg i vår sammenheng å være vesentlig og 
meningsbærende, selv om handlinger og væremåter som er forankret i den ikke nødvendigvis 
verdsettes (gis status) på lærestedet. Den tillærte habitus gir studenten et rom for handling, et 
kjent terreng. Det er like fullt et viktig poeng at habitus ikke determinerer enhver handling. 
Forandring kan oppstå, studentene investerer og risikerer sine tidligere ståsteder og sin 
identitet i fortellinger som beveger seg inn i ukjente rom, i en åpen dialogisk form – et 
uavsluttbart prosjekt.   
 
Studenter befinner seg i én forstand i en midlertidig livssituasjon: En forberedelsesfase til 
yrkesliv, en livsfase der en er flyttet hjemmefra, men egentlig ikke har bosatt seg og gjort 
sosiale investeringer i et lokalsamfunn. I studiemiljøet har en nok gjort visse investeringer, 
men for de fleste er miljøet preget av stor valgfrihet og mindre grad av forpliktelse. 
Kvalitetsreformen fokuserer et effektivt og målrettet utdanningsløp ut fra et helhetlig 
samfunnsperspektiv. Reformen har tatt mål av seg til å bedre oppfølgingen av hver student. I 
møte med dødsfall i nær familie erfarer respondentene i studien kvalitetsreformen først og 
fremst som en skjerping av krav. Innleveringskravene og jaget for å klare å henge med 
overskygger en personlig oppfølging i mer positiv forstand (for eksempel som oppmuntring, 
faglig hjelp eller følelsen av å bli sett).  
 
Tenkningen bak Inkluderende arbeidsliv (IA) virker fremmed for studentenes tilværelse. 
Resultatet synes å bli at enten er du med, eller du må droppe ut. Studiestedene har ikke rom 
for en ”aktiv sykemelding”- posisjon, der studenter i møte med en påkjenning i livet kan delta 
i et sosialt system og yte noe i forhold til studieprestasjoner, men samtidig ta høyde for en helt 
reell reduksjon av arbeidskapasitet. Studenter som ikke klarer å gjennomføre alt som før etter 
dødsfall i nær familie, får tilbud om permisjon, men ikke tilrettelegging med sikte på å kunne 
delta i studiemiljøet, opprettholde vennskap og nettverk, og prestere noe faglig, uten å 
gjennomføre alt. Det opplevde valget studenter står overfor etter dødsfallet, blir mellom å bite 
tennene sammen og skyve det problematiske bort eller å kutte ut studiene (og dermed 
studiemiljøet) for en periode.   
 
 
IV. 2. KUNNSKAP OM SORGERFARING – HVA SLAGS KUNNSKAP? 
 
A. Kunnskapens pathiske karakter   
En troverdig undersøkelse og beskrivelse av et fenomen er avhengig av å utformes med et 
språk og med metoder som er inntonet mot og har kongruente trekk med fenomenet. Van 
Manen (1999) utformer i kapitlet The pathic nature of inquiry and nursing begrepet om en 
pathisk tenkning og praksis (pathisk av pathos – et element av lidese, lidenskap, omsorg).  
Denne blir satt i relieff til en gnostisk tenkning og praksis, en kunnskapsorientert, 
instrumentell og dia-gnostisk måte å forholde seg til levd erfaring. Den gnostiske tenkningen 
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lokaliserer det sykelige for så å fjerne det. Slik får pasienten hjelp ved at det sykelige blir 
separert fra personen. 
 
Det som derimot særpreger den pathiske praksis, er at tenkningen vender seg umiddelbart og  
direkte mot personen selv. En pathisk relasjon er alltid spesifikk og unik. Den pathiske praksis 
berører pasienten for å gjenforene henne med sin kropp. 
 
Nå hevder van Manen (1999) at levde fenomener gjennom forskningens språk og metodikk 
ofte blir underlagt en gnostisk forståelsesform. Råmaterialet av levd erfaring blir systematisert 
og utlagt gjennom på forhånd fastlagte distinksjoner og begreper, men vår erfaring tvinger 
fram en opplevelse av at personen som er bærer av dia-gnosis aldri helt passer inn i 
foreskrevne kategorier. Det som skjer med personen faller ikke helt sammen med prognosene, 
fenomenet trer alltid fram i en helt spesifikk personlig form. Levd erfaring unndrar seg det 
gnostisk foreskrevne sammenfall mellom person og kategori. 
 
Den levde erfaring berøres og betvinges av den gnostiske praksis og tanke på en vesentlig 
annerledes måte enn av den pathiske. Den gnostiske kunnskapsdannende praksis skaper 
separasjon mellom person og kropp. Den pathiske kunnskapsdannelses formål er å gjenforene 
personen med sin kropp. Van Manen er ute etter å utvikle et forskningsspråk og en innretning 
for studier av levd erfaring som svarer til den pathiske erfarings karaktertrekk - en 
kunnskapsdannende praksis som ikke gjør vold mot fenomenene som beskrives.   
 
Et gnostisk blikk på sorgerfaringen kan få øye på stressorer, påpeke og fjerne uheldige 
psykologiske mekanismer. Men dette blikket ser ikke det i sorgerfaringen som søker å føre 
videre det spesifikke ved personen som er død eller at ”det som har skjedd, er en del av meg”. 
Lengselen etter den reine sorgen unndrar seg det gnostiske blikket. Disse sidene ved 
sorgerfaringen er nemlig betydningsbærende nettopp i kraft av at de forener personen med sin 
kropp i sorgerfaringen. 
 
Van Manen understreker at i møte med enhver menneskelig byrde, vil den andres fordring på 
meg gjøre seg gjeldende. For forskning på omsorgsfeltets levde erfaring gjelder det at nettopp 
denne personen i sin singularitet påkaller meg i min singularitet (van Manen 2002, s. 278). 
Dersom forskningen skal få inngang til det særpregede ved studentens sorgerfaring i pathisk 
forstand, kan ikke denne personlige involveringen unngås. Forskeren blir engasjert som 
person, som redskap til å utforme kunnskap sammen med den som opplever fenomenet på 
kroppen (jmf Fog, 2004). 
 
B. Erfaringsbasert og fenomenologisk kunnskapsutvikling  
For å utforme erfaringsbasert kunnskap på vårt felt blir oppgaven å utmeisle erfaringens 
tydning av hva det innebærer i studenters daglige liv å erfare sorg. Levd erfaring og teoretisk 
kunnskap må prøves mot hverandre for å gi kunnskapen kraft og betydning. Et slikt arbeid vil 
kunne videreutvikles i forlengelse av studien. De Witt og Ploeg (2006) har skrevet en viktig 
artikkel der målet er å finne uttrykk for soliditet (rigour) som er filosofisk og metodologisk 
koherente og passende i interpretative fenomenologiske studier. De vil stimulere videre debatt 
om hvilken type kunnskapsbase forskning på levd liv skal utvikle for å kunne orientere 
praksis, utdannelse og forskning. Å legge grunnlag for en kunnskapsdannelse som er 
kongruent med fenomenene som forskes på, blir da avgjørende. Forfatterne foreslår at 
vitenskapelige arbeider i omsorgsfagene for å kunne kalles solid må uttrykke: Balansert 
integrasjon, åpenhet, konkrethet, resonans og aktualisering. 
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C. Et sinn for læring – praksis og akademiske kunnskapsidealer 
Det er både et etisk og et forskningsmetodisk spørsmål hvordan kunnskap utvikles i 
spenningen mellom praksis og akademias gyldiggjorte former for kunnskapsproduksjon. Det 
har med kunnskapsutviklingens demokratiske karakter å gjøre. Etter min mening plasserer 
hele MCC-studiet seg midt i dette spenningsfeltet. Gjennom MCC-studiet løftes praktikeres 
erfaringskunnskap inn i det akademiske, der et ønskelig målbart utfall er kunnskaps-
produksjon som svarer til feltets metodiske gyldighetsstandarder. Prosjektet MCC kan i beste 
fall føre til en fruktbar refleksiv bevissthet, både hos den videreutdannede praktikeren og hos 
aktører som forvalter den akademiske kunnskapen gjennom sine vitenskapelige stillinger. En 
slik vinn-vinn-situasjon betinger at de metodiske gyldighetskriteriene (som akademia 
forvalter) blir utformet slik at de er genuint åpne mot praksisfeltet. Både praktikernes 
erfaringskunnskap og utsatte gruppers levde erfaring må kunne gripes, fortolkes og 
gyldiggjøres gjennom begrepsutvikling og teoridannelse som verdsettes i akademia og 
samtidig genuint svarer til levd erfaring. I denne sammenhengen er de Witt og Ploegs artikkel 
(2006) vesentlig, fordi den både trekker anerkjente gyldighetskriterier i tvil og videreutvikler 
andre måter å oppfatte akademisk gyldighet på.  
 
Marthinsen har foreslått konseptet et sinn for læring/a mind for learning for å bestemme en 
gunstig posisjon for kunnskapsutvikling (Marthinsen 2004a). Et av hans mål er at praktikere 
skal kunne være i en levende dialog med forskningens kunnskapsutvikling på en slik måte at 
vitenskapelig kunnskapsdannelse og praktisk handling i feltet lar seg informere gjensidig.   
Nettopp der gyldighetskriteriene for forskningen settes, er det vesentlig å komme fram til en 
forståelse av praksis som ikke gjør praktikeren til slave under vitenskapen.  
 
Når akademisk anerkjent kunnskap utvikles i omsorgsfagene, involverer det en utforskning av 
utsatte gruppers levde erfaring. Forskningen har lett for å utvikle et kartleggende og 
objektiverende blikk, ikke minst i vår samtid. Kravene til evidensbasert kunnskapsutvikling 
har fått fornyet kraft i akademia generelt og – med alle de økonomiske interessene som er 
involvert – i helseforskningen spesielt. Marthinsen problematiserer kunnskapssynet som 
ligger til grunn for forestillingen om evidensbasert kunnskap om menneskelig erfaring. I 
denne situasjonen minner Marthinsen (2004b) om betydningen av å anerkjenne menneskets 
agentskap – også i arbeid som angår utsatte grupper. Han påpeker at en av 1900-tallets mest 
verdifulle innsikter fra sosiologien er knyttet til forståelsen av agentskap: Det er alltid et 
element av formende handling i subjektets forhold til seg selv og strukturene det lever under. 
”Med andre ord er vår tilværelse preget av en vedvarende skapende situasjon, påvirket av 
rekontekstualisering og rekonstruksjon.” (Marthinsen 2004b, s. 297). 
 

 
IV. 3. STUDIENS KUNNSKAPSDANNELSE – PROSESSEN 
 
A. Intervjusamtalene – datamaterialets tilkomsthistorie  
Jeg vil her gi et eksempel som illustrerer noen av dilemmaene jeg har opplevd i prosessen 
med å få tak i og framstille studenters sorgerfaring i denne studien. 
 
Ved andre gangs intervjuing tenkte jeg at jeg ville teste ut overfor respondentene det som jeg 
hadde bitt meg merke i som slående og vesentlig i deres fortellinger, slik de kom fram i første 
intervju. Dette som ledd i å validere tolkningen og et forsøk på å få til en deltakerorientert 
kunnskapsutvikling gjennom studien. Jeg ville for det første spørre om respondentene 
oppfattet det jeg hadde trukket fram, som vesentlig. For det andre ville jeg undersøke om jeg 
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hadde forstått dem riktig. For det tredje ønsket jeg å åpne for utdyping av temaer fra første 
intervju samt en fortsettelse av refleksjoner og fortellinger.  
 
Nå ble tidsavstanden mellom første og andre intervju om lag fire måneder. Opprinnelig hadde 
jeg tenkt den på 3-5 uker. Ulike omstendigheter lå bak. Tidsavstanden var i en forstand en 
gevinst, ettersom den gav materialet en ny kvalitet ved å kunne se bevegelse i sorgerfaringen 
over tid. Denne fordelen var jeg bevisst på ved andre gangs intervjuing, og jeg forsøkte å 
utnytte den. Men hovedpoenget for mitt eksempel her er at jeg ikke i tilstrekkelig grad hadde 
tenkt gjennom at sammenhengen mellom første og andre intervju ble vanskelig å etablere for 
respondentene, uten at jeg i markant grad først satte dem på sporet. Sommerferien lå mellom 
og respondentene husket rett og slett ikke hva de hadde sagt sist. Stemningen husket de, og de 
kom på sporet, men situasjonen gjorde at jeg nok ble mer styrende i intervjuet enn jeg hadde 
forutsett. Utgangspunktet lå i min oppsummering og min framdrift ved spørsmål mer enn i 
deres fortelling. 
 
Fra en av de første intervjusamtalene ville jeg teste ut videre betydningen av utsagnet: ”Har 
tenkt veldig mye på hvem som skal – hvis jeg gifter meg i kirken da – hvem som skal gå 
oppover golvet sammen med meg.” Da det i andre gangs samtale viste seg at intervjupersonen 
knapt husket dette som noe problem, dukket spørsmålet opp hos meg: ”Er det fordi jeg er 
prest at du kom på det?” Kanskje avbrøt jeg med spørsmålet en fortellingsflyt i samtalen og 
ble mer opptatt av min rolle enn av hennes historie. I hvert fall reiser episoden relevante 
spørsmål til hvordan roller og gjensidige forventninger innvirker på studiens 
kunnskapsdannelse. I kvalitative forskningsintervju blir forskeren instrument - på godt og 
ondt (Fog, 2004; Widerberg, 2001). Det at jeg eksplisitt spør tilbake om betydningen av at jeg 
er prest, skjer kun to ganger i studiens intervjumateriale på ca. 11 timers samtaleopptak, så det 
er ikke typisk. Likevel adresserer det en situasjon som hele tiden i en viss forstand gjør seg 
gjeldende både for meg som intervjuer og for intervjupersonene: Det at jeg til daglig er 
studentprest og at respondentene dermed oppfatter meg vel så mye som prest i 
intervjusamtalene som masterstudent/forsker.  
 
B. Roller og kunnskapsdannelse 
Det reiser også spørsmålet om hvorvidt respondentene forteller til en prest på en bestemt måte 
og med et bestemt fokus. Fra hvilken subjektposisjon er det jeg kan høre studentenes 
fortelling? Hvorfor forteller de slik de forteller i nettopp våre samtaler. Her antar jeg at rollen 
som prest er av en viss betydning. Presterollen er en virkelig markant rolle i sosiologisk 
forstand, den gjør noe med respondentens forventning til hvilket symbolunivers hun forteller 
inn i (Stifoss-Hanssen, 2005). Etter min mening er dette slett ikke bare negativt. I en studie av 
sorgerfaring og mening kan det tvert imot åpne opp for at studenter utfolder 
betydningsbærende fortellinger på en rikere måte enn de ellers ville gjort.  
 
Mulige negative følger av denne situasjonen har jeg også forsøkt å være oppmerksom på. Den 
nevnte samtalesekvensen gir kanskje et eksempel på at jeg som intervjuer avbryter/devaluerer 
et interessant spor i utleggingen av sorgerfaringen nettopp fordi jeg umiddelbart opplever det 
som utlegges som for nært min egen profesjon. For måten å føre samtale på vil min egen 
praktiske erfaring i å samtale med studenter som prest selvsagt spille inn. Typisk for samtalen 
med en prest vil det være at presten får rolle som en innforstått bærer. Selv om jeg har forsøkt 
å justere samtalemåten med sikte på at tolkninger av respondentens utsagn blir eksplisert i 
intervjusamtalene, vil helt sikkert det prestelige preget være der. Dessuten er det ikke sikkert 
at de forsøkte justeringene har truffet det vesentlige – når en går bort fra det en har mest 
trening på, kan det godt hende at ferdigheter forringes.  
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Gjennom analyseprosessen har jeg sett at jeg som intevjuer, spesielt i andre gangs samtale, 
har benyttet et mer kartleggende blikk enn jeg ideelt sett skulle ønske. Styringen av intervjuet 
får et mer strategisk preg (i de Certeaus forstand) enn jeg setter pris på. Samtalen får et visst 
preg av å teste ut en kartlegging, eller rubrisering, av utsagn og fortellinger fra første intervju. 
Fortellingene fra første samtale står i fare for å bli låst fast av et gnostisk (van Manen) blikk. 
Men også her gjelder det at fortellinger (i tid) ofte gjør bruk av dominerende romlige 
strategier. Fortellingsstoff og utdypinger av intervjupersonenes livsverden kommer fram, tross 
alt. Fortellingene viser igjen tidens triumf over stedet (de Certeau). 
 
Én lærdom er at jeg som intervjuer ikke helt tok fortellingens hendelseskarakter (der og da) på 
alvor idet jeg låste intervjupersonene til sine fortellinger på ett tidspunkt. Jeg har lært i større 
grad å ta på alvor at fortelling er i bevegelse og setter i bevegelse. At respondenten sier: ”Det 
har jeg ikke tenkt på på lenge”, betyr ikke at fortellingen ikke var betydningsbærende på det 
første tidspunktet. Jeg ser at i kunnskapsdannelsesprosessen og tolkningene som begynte i 
intervjusamtalene, har et kartleggende blikk noen ganger avbrutt eller låst fortellinger som 
kunne vært hjulpet fram. Intervjuingen krever at forskeren blir instrument og deltaker i 
dataproduksjonen. Respondenten må ha noen å fortelle til - ikke bare en diktafon – for at 
fortellingen skal folde seg ut. Og undersøkelsen av studentenes handlingsliv har krevd at visse 
spor er blitt fulgt i samtalene. Som intervjuer har jeg også forsøkt å fortette mening og å tolke 
underveis, i Kvales forstand (Kvale, 1997/2001), slik at tolkningen ikke begynner først i 
analyseringen av materialet. Dette har delvis lyktes, men som intervjuer har jeg også til tider 
låst fortellingene fast i et kartleggende blikk i min iver etter å sjekke ut at jeg har forstått og 
tolket respondenten riktig. Samtaleflyten har til tider blitt skadelidende. Likevel mener jeg at 
studien i sum ivaretar de viktigste beveggrunnene for å velge kvalitative forskningsintervju 
som metode, slik Fog (2004) utlegger det, ved at studien har fått tak i og framstiller aktørenes 
perspektiv, deres kognitive og følelsesmessige organisering av verden etter dødsfall i nær 
familie.   
 
Studien har benyttet en kvalitativ metode. Den stiller seg i en hermeneutisk-fenomenologisk 
og humanistisk tradisjon. Den søker å få fram en pathisk preget kunnskap om sorgerfaringen 
som fenomen – det betyr at det spesifikke ved respondentenes personlige erfaring fokuseres. I 
denne sammenhengen er ikke statistisk generaliserbarhet noe mål. På dette grunnlaget 
redegjøres det her for at noe av det som særpreger kunnskapsdannelsen i denne studien 
nettopp er at intervjueren/forfatteren er studentprest. Det er et åpent premiss for studiens 
resultat og framstilling. 
 
C. Perspektivering 
Ved startpunktet av studien (min forforståelse) hadde jeg forventninger om å få del i 
fortellinger om hvordan respondentene ble møtt med sin sorgerfaring i studiemiljøet. Jeg 
forventet historier både om ikke å bli forstått og det å møte forståelse. Jeg antok at forståelse 
ville være avhengig av de enkelte ansatte og medstudenters åpenhet og menneskelige 
kvaliteter. Ut fra min erfaring som studentprest mente jeg å vite at det ikke finnes noen 
bevisstgjort policy i universitets- og høyskolesystemet som gir orientering for hvordan en 
møter studenter som har opplevd dødsfall i nære relasjoner. Det siste momentet holdt nok 
stikk. Det som overrasket meg, var beretningene om i hvilken grad respondentene holdt 
tilbake informasjon og fortellinger om dødsfallet i studiemiljøet. Den påtakelige vegringen for 
å blottlegge seg på studiestedene og studentenes ønske om å holde skjult, beskytte og hegne 
om sine sorgerfaringer var jeg ikke forberedt på. Jeg var ikke tilstrekkelig orientert mot dette 
særpreget ved studenters sorg sammenliknet med sorgen slik den framstår i et lokalsamfunn 
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der ”alle” vet at en tjueårings far, mor eller bror er død. I studiekonteksten har studenten i 
utgangspunktet en anonymitet, sorgerfaringen blir særpreget av at hun befinner seg i en 
posisjon der hun kan og må velge hvem som skal få vite om denne elementære hendelsen i 
hennes liv. Hvis studenten ønsker å fortelle, vil hun søke rom og personer som gir 
tilstrekkelig verdighet til både seg selv som forteller og den avdøde som hun vil fortelle om. 
”Det skal bety noe!” I stedet for episoder der studenter ble forstått eller ikke forstått kom det 
fram en lengsel etter å bli forstått. Den førte ofte bort fra studiemiljøet og i retning av familie, 
barndomshjem eller andre sammenhenger i voksenlivet. 
 
Slik ble det vakt en sterkere interesse for å se studenters sorgerfaringer i sammenheng med 
teoretiske perspektiver på sted og romlighet (spatiality). Fra designet av intervjuguiden og 
utover i analyseringsprosessen har jeg forsøkt å anvende van Manens (1997a) eksistensialer 
levd rom, levd tid, levd kropp og levd relasjon for å få tak i betydningsbærende element i 
sorgerfaringen. Levd rom og levd relasjon ble særlig viktig som analytiske redskap for å 
bestemme det fokus på studenters sorgerfaringer som har ledet fram til presentasjonen av 
resultater i framstillingen av studien. Gjennom å følge Augés perspektiv på romlighet videre, 
oppdaget jeg kulturteoretikeren de Certeau og arbeidet grundig med hans tekster. Inspirert av 
de Certeaus teorier (1984) så jeg klarere hvordan studentene i undersøkelsen ofte utviste en 
kreativ tilpasning til den situasjonen de var påført ved dødsfallet. Det ble tydelig for meg 
hvordan respondentene gjennom sine fortellinger beveget seg, manøvrerte og improviserte ut 
fra de mulighetene som bød seg i familiekulturen, i studiemiljøet og i sin selvforståelse. 
Derfra har jeg forsøkt å bruke teoretiske perspektiver fra Arendt, Vetlesen, Berger & 
Luckmann og Bordieu samt kunnskap og modeller fra nyere sorgforskning for å tolke 
respondentenes rom for handling og rekonstruksjon av mening. Jeg mener denne prosessen 
har ført meg nærmere en dekkende forståelse av det særegne ved studenters sorgerfaring, hva 
som står på spill i deres livssammenheng. Slik har jeg forsøkt å perspektivere studiens 
datamateriale på en måte som kan danne grunnlag for å svare studiens hovedproblemstilling: 
Hva innebærer det i studenters daglige liv å erfare sorg?  
 
 
IV. 4. STUDIENS RESULTATER OG SORGFORSKNING  
 
Det er særskilt tre forhold der studiens resultater kommer i en interessant dialog med nyere 
sorgforskning: a) rekonstruksjon av mening, b) Continuing Bond-begrepet i sorgforskningen, 
c) læringens rolle i sorgerfaringen  
 
a) Det første gjelder å forstå hvordan studentenes erfaringer forholder seg til sorgforskningens 
begreper om mening, meningsdannelse og rekonstruksjon av mening. Gillies & Neimeyers 
artikkel (2006) er her nyttig og brukbar fordi den åpner for mangfoldet og bevegelsen i 
studentenes sorgerfaring. Forfatterne deler opp meningsdannelsen i sense making, benefit 
finding og identity change.  
 
Sense making dreier seg om å gjøre hendelsen forståelig innefor et tilegnet eller justerbart 
symbolsk univers. Benefit finding dreier seg om tilpasning. Det kan innebære å gjøre det 
beste ut av livssituasjon og omstendigheter, men også å lære av det som er skjedd. I lys av 
studiens materiale kan det dreie seg om å utvikle årvåkenhet, få blikk for andre som sliter 
eller evne til å kunne hjelpe andre. Identity change innebærer å grunnleggende bli forandret 
gjennom erfaringen av død. Det kan dreie seg om å få en ny standard, bli mer selvstendig. 
Studien viser at verdier som stolthet og verdighet har fått en ny plass i respondenters liv, men 
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også erfaringen av økt sårbarhet. Etter dødsfall i nær familie preges studentene av visshet om 
at en selv og de som betyr mye for en, kan rammes. 
 
Continuing Bonds innebærer fortsatte bånd med avdøde. Fra tilknytningsteori henter Field, 
Gao & Paderna (2006) begrepet ”betydningsfulle andre”. Den døde har ofte en slik rolle for 
sørgende også etter dødsfallet. Øvrige familiemedlemmer og nære venner vil også ha en 
viktig rolle som betydningsfulle andre etter dødsfallet. Den som erfarer sorg tyr gjerne til dem 
som trygg havn og som solid grunn i møte med vansker og motstand. Ved siden av en 
sosiologisk orientert forklaring (Bordieus og Berger & Luckmanns) gis her en mer renskåret 
psykologisk forklaring på hvorfor studenter som erfarer død søker de/det trygge og kjente 
(Field, Gao & Paderna, 2006; Müller, 1994). Disse artiklene samsvarer også med studiens 
resultater i det at en sunn sorg er i bevegelse. Det gir mening å tolke studiens erfaringsstoff 
slik at det integrerte båndet til avdøde er noe som kan vokse fram med tid. 
 
Studien finner at læring kan framstå som et viktig element i sorgerfaringen. I 
forskningsartiklene til Folkman (2001), Davis, Nolen-Hoeksema & Larson (1998) og Gillies 
& Neimeyer (2006) finnes særskilt støtte for læringens betydning i sorgforløpet. Studien viser 
at det skjer noe eksistensielt med studenter i møte med erfaringen av død. Dette eksistensielle 
gripes ikke tilstrekkelig ved å bedømme om sorgreaksjonen innebærer liten eller stor grad av 
psykisk stress. Fordypning og et mer intenst liv er mulige gode og varige utganger av det å 
gjennomleve sorg, også når intens smerte og savn er sterkt til stede i sorgforløpet. 
 
Det som særskilt savnes i den forskningsbaserte sorglitteraturen – for å forholde seg til 
studenters sorgerfaringer slik de kommer fram i denne studien - er sorgerfaringenes 
kontekstualitet. Perspektivene på levd sted, tid, rom og relasjon er dels fraværende til fordel 
for en mer indrepsykologisk orientering. Sorg i tverrkulturelt og kollektivt perspektiv er en 
del drøftet i litteraturen (f. eks. Shapiro, 2001; Vigilant & Williamson, 2003), men disse 
forfatterne forsøker i liten grad å beskrive levd erfaring i feltet, slik for eksempel van Manens 
framgangsmåte legger opp til. 
 
 
IV. 5. STUDIENS BETYDNING 
 
Under IV.4 har jeg gjort rede for noen momenter som har beveget min forståelse av studenters 
sorgerfaring i løpet av studien. Her vil jeg også forsøke å presentere noen innsikter som har 
stått tydeligere fram for meg i løpet av arbeidet med studien, og som jeg mener vil være av 
betydning for videre arbeid med studenters sorgerfaring. 
 
A. Læringens rolle i sorgerfaringen: Fordypning og habituell tilpasning 
For det første gjelder det at flere av studiens respondenter utvikler en ganske bevisst bruk av 
sorgerfaringen til læring. Det er karakteristisk at læringen for det første skjer i møte med 
smerten som sorgen innebærer, altså det som gjerne er blitt kalt stressorene i sorgerfaringen. 
Dette vil jeg kalle en fordypning, etter en av studentenes utsagn i intervjusamtaler.  
 
Både fordypning og å gjøre det beste ut av det blir viktige moment i respondentenes 
gjenskaping av mening etter møtet med død. Til sammen kan en kanskje kalle denne læringen 
en habituell tilpasning til studentenes situasjon etter dødsfallet. Vi har sett at studiestedene 
utviser en egen verdsettingslogikk som i liten grad gir respondentene ressurser til å integrere 
erfaringer i møte med død. I denne situasjonen spiller ”habituell” tilpasning på forbindelser til 
Bordieus begrep habitus – sosialiserte og innarbeidede mønstre for tanke og handling som 
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nærmest er innprentet i kroppen. Habituell tilpasning innebærer for studentene å ta i bruk 
disse opprinnelige mønstrene med praktisk sans, slik at de blir tjenlige. Habituell spiller 
språklig både på ”vanen” og det som er ”bebodd”. Tilpasning uttrykker den menneskelige 
evnen til å reorientere seg, både på et eksistensielt plan (fordypning) og på et praktisk plan (å 
gjøre det beste ut av det). Fordypningen og evnen til å gjøre det beste ut av det leder til 
handling som skaper noe nytt.  
 
Å fortelle kunne være en av veiene til å åpne rom for handling, ettersom fortellingen har evne 
til å bryte opp forhåndsdefinerte maktsrukturer og dominanser (de Certeau), men på 
lærestedene finnes det ikke alltid noen som på alvor vil engasjeres i fortellingen. Andre rom 
oppsøkes. Familiestrukturene blir vesentlige, men også andre mulige steder å finne rom for 
handling og engasjement. Å gjøre det beste ut av det innebærer å utnytte de erfaringene som 
en har gjort seg gjennom sorgen, i det praktiske liv - å se det som en kompetanse. Det er noe 
usentimentalt ved denne tilnærmingen. Enkelt, men kraftfullt. En tilpasning til situasjonen der 
det som har skjedd over tid blir en del av ens person og gir et utvidet repertoar å spille på i 
menneskelige møter. En kommer til en sikrere oppfatning om hva som er viktig i livet – en 
selvstendighet og beredskap til å ta ansvar for det mest vesentlige i konkrete livssituasjoner. 
Habituell tilpasning kan innebære å utnytte dette praktisk i mange samfunnssfærer, alt fra 
parforhold til arbeidsliv. I sin habituelle tilpasning tar studenter menneskets grunnvilkår på 
alvor: Å erkjenne avhengighet og sårbarhet kan åpne for frihet og genuin handling. 
 

 
Syn 

Det vi ikke kan velge, er det 
vi er dypest forbundet med. Det som er 
så åpent at vi ikke kan se det. Kroppen, 
hjemlandet, slektene og språket 
 
Kan vi leve uten smerte, uten den sorg 
det er å leve. I glimt av dødelig klarhet 
I forte levende glimt av lykke og sorg 
ser vi rett gjennom universet 
  (Stein Mehren: 2006, s. 53) 

 
Jeg oppfatter at Stein Mehrens dikt gir resonans for vesentlige sider ved studenters 
sorgerfaringer, slik de har kommet fram i studien. Intervjusamtalene har nettopp vist at de 
sterkeste båndene ligger i det som aldri har vært gjenstand for valg (motsatt 
opsjonssamfunnet). I møte med døden gjør de menneskelige grunnvilkårene seg gjeldende, og 
slektene, hjemlandet og ens opprinnelige språk utgjør den (habituelle) sammenhengen som 
respondentene tyr til i sine fortellinger for å formidle sin erfaring. Studiestedets verdsettings-
logikker kommer i andre rekke. Opplevelsen av egen kropp er langt mer sårbar enn før og 
respondentene har beskrevet erfaringer av et klarsyn – i slekt med Mehrens dødelige glimt av 
klarhet – som setter sorgerfaringene i relieff til omgivelsenes prioriteringer. En av 
respondentene beskriver en personlig utvikling etter dødsfallet: ”En fordyper seg – ser dypere 
inn i livet.” 
 
Vektlegging av læringsperspektivet sammenfaller med resultater fra nyere sorgforskning 
(Gillies & Neimeyer, 2006; Neimeyer, 2000; Folkmans reviderte mestringsmodell, 2001; 
Davis, Nolen-Hoeksema & Larson, 1998). Fordypning, å gjøre det beste ut av det og habituell 
tilpasning gir mulige ansatser til begrepsutvikling som kan videreutvikles fra studien. 
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B. Anerkjennelse av opprinnelige væremåter og standarder 
Studien har for min del gitt større oppmerksomhet til betydningen av å anerkjenne studenters 
familiære sammenheng som vesentlig for deres sorgerfaring også i studiemiljøet. Det dreier 
seg om å anerkjenne deres opprinnelige væremåter og standarder. Jeg mener at det her 
aksentueres et viktig område for praktisk handling og omsorg i møte med studenter som 
opplever sorg i nær familie. Oppgaven blir å formidle mellom familiefortellingen og de 
mulige rom som kan korrespondere med den i studiemiljøet. I løpet av studien har det trådt 
stadig klarere fram at respondentenes familiekontekst har vært helt vesentlig for måten de 
opplever sorgen på, også mens de studerer. En anerkjennelse av at studenters levde erfaring i 
spenningen mellom familiekontekst og studiekontekst har blitt vesentlig for en gyldig 
kunnskapsdannelse i studien. I forlengelsen av dette ligger et mulig felt for videre 
undersøkelser av det særpregede ved studenters sorgerfaring: Hvilke lojaliteter og 
verdsettingsmønstre gjør seg gjeldende i studenters sorgerfaringer i spenningen mellom 
familiekultur og studiekultur? 
 
C. Åpenhet mot praksis 
Et av studiens resultater peker også i retning av at en bør erkjenne praksis-stedets karakter. 
Det kan bety å innse begrensningene i studiestedenes kapasitet til å romme sorgerfaringer. Og 
det betyr å ta respondentenes erfaring av å være merket på alvor. En må anerkjenne 
dynamikken mellom skjulthet og åpenhet i sorgerfaringen – se studentenes rettmessige krav 
om at det de forteller skal gis betydning, at det må finnes rom som har tilstrekkelig verdighet. 
 
Etter min oppfatning bør ikke lærestedene holde seg med en kultur som i praksis fremmedgjør 
studenter som erfarer dødsfall i nær familie. Den erfarte tilstanden bør ekspliseres og 
diskuteres åpenlyst. En bør arbeide for at lærestedene kan bli steder i genuin forstand – steder 
som kan huse identiteter, uttrykke relasjoner og meddele historier. Studiestedenes kvalitet 
prøves på evnen til å romme levd erfaring, ikke kun standardiserte kunnskapsmaler. Det 
spesifikke og personlige trenger også rom. Universitetsideen innebar opprinnelig et begrep 
om en personlig omsorg, både for studenter og for kolleger forpliktet på å søke kunnskap i et 
gjensidig fellesskap. Universitetet er i sitt opphav bygd på tanken om ”community” (Balk, 
2001, s.74). Det er verd å satse på å virkeliggjøre Marthinsens idé om ”et sinn for læring” - å 
utvikle en universitets- og høyskolekultur som er i stand til å møte levd erfaring, der 
grunnleggende menneskelige vilkår ikke blir forvist fra stedenes symbolske univers. 
 
Det er et håp at studien bidrar til forståelse som setter studenters sorgerfaringer på plass i sin 
rette sammenheng, slik at: 
- innretning av tiltak overfor målgruppen faktisk treffer de opplevde behovene hos studenter 
som lever med sorgerfaringer 
- ansatte og medstudenter får et bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle kyndig og nyansert 
empati i møte med studenter som opplever sorg (til en slik anvendelse av empatibegrepet, se 
Sporre, 2004). 
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V. KONKLUSJON 
 
Studien har ført til utdypet forståelse av hva det innebærer i studenters daglige liv å erfare 
sorg. I arbeidet med studien er det ut fra hermeneutisk fenomenologisk metode analysert fram  
åtte sentrale tema i studenters sorgerfaring, tema som får fram aspekt av den levde erfaringens 
struktur. Temaene som har utkrystallisert seg er: Å være merket (1), Sårbarhet (2), Fravær (3), 
”Det som har skjedd, er en del av meg” (4), Å føre noe videre (5), Dødsfall kan komplisere 
nære relasjoner (6), Lengsel etter den reine sorgen (7), Å holde kontakt (8). 
 
I framstillingen av resultater har jeg ønsket å skape en resonans til de levde fenomenene som 
respondentene har skildret, også for studiens leser. Derfor har jeg framstilt seks fortellinger – 
en for hver av studentene som er intervjuet i undersøkelsen. Både fortellingene (III.1) og tema 
(III.2) svarer til problemstillingen: Hva innebærer det i studenters daglige liv å erfare sorg? 
 
Ut over dette har jeg også ønsket at studien skulle gi kunnskapsgrunnlag for en kontekstuell 
forståelse av studenters sorgerfaringer, at det karakteristiske ved akkurat studenters 
sorgerfaring skulle fokuseres. Derfor ble intervjuguiden utformet slik at den skulle gi spor til 
å analysere handlinger i studiemiljøet og sorgerfaringens betydningsbærende praksiser i 
hverdagslivet.  
 
En presiserende problemstilling ble reist: Hva slags rom for handling erfarer studenter etter 
dødsfall i nær familie? Etter en redegjørelse for praksiser som viser seg i datamaterialet, har 
jeg forsøkt å analysere hva som særpreger forholdet mellom studiestedenes rom og 
respondentenes sorgerfaring ved hjelp av møter mellom teoretisk perspektivering og 
respondentenes beskrivelser. Slik har det skjedd en fortolkning av mening som svar til den 
andre presiserende problemstillingen: Hvordan rekonstruerer studenter mening etter dødsfall i 
nær familie? Fortellingens rolle som grunnlag for meningsdannelse og konstruktiv handling 
viser seg avgjørende i studien. 
 
Jeg har forsøkt å få til en kunnskapsutvikling som er koherent med sorgerfaringen som 
fenomen og er åpen mot praksis. Studien har også søkt å føre fram til begrepsutvikling for 
studenters sorgerfaring. Gjennom utmeisling av tema og framstilling av studiens betydning 
har jeg gjort noen begynnende forsøk på slik begrepsutvikling. Her er det fullt mulig å gå 
videre i oppfølgingsarbeider. 
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        Vedlegg 1, seminarversjon, Einar Vegge 
 
     INTERVJUGUIDE  
 
Første intervju 
 
Først samtale som har til hensikt å gjøre intervjuer og intervjuperson trygg på situasjonen, 
understreke at studentens erfaring skal stå i sentrum, at intervjuer vil følge opp med spørsmål 
om eksempler, detaljerte beskrivelser og tolkninger som prøves ut i intervjuet. 
 
 
I. Fortell om dødsfallet… 
 

- Hvilke følger fikk dødsfallet? 
  - for deg selv / for omgivelsene 
  
  - på hvilken måte har livet ditt blitt forandret av at NN er død? 

 
- kan du si noe om din kroppslige erfaring av dødsfallet? Kjenner du følgene av NNs 
død på kroppen?  

 
 
 
II. Kan du beskrive hvordan du møter andre i studiemiljøet etter dødsfallet – og hvordan andre 
møter deg? 
 
 - har du fortalt om dødsfallet? 
  - til lærere/ansatte? 
   

- til medstudenter? 
 

- Husker du situasjoner hvor noen har forstått deg og erfaringene dine? – fortell … 
 

- Hva innebærer det for deg å bli forstått? 
 

- Hvordan oppleves det å ikke bli forstått? 
 
 
 
III. Fortell hvordan du opplever å studere her i Trondheim etter dødsfallet. 
 
 - Hvordan arter en vanlig dag seg? 
 

- Hva gjør du en vanlig studieuke?  
 
- Hvilke følelser og tanker preger deg underveis?  

 
- Hvor finner sorgerfaringene dine sted; når og hvor får sorgen rom?  

 
- Er det konkrete steder du oppsøker eller unngår med din sorg?  
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IV. Fortell om hvordan din erfaring av sorg preger ditt daglige liv nå. 
 
 - Fortell om hva minnene om ham/henne betyr for deg i din hverdag. 

 
- Hvilke følelser og forventninger har du, i din hverdag, for framtiden? 
 

 
 
 
 
 
           
 
 
Andre intervju – bygger på første intervju 
 
 
Er det noe du har tenkt på siden vi sist snakket sammen, noe du vil legge til? 
 
 
En kort sammenfatning av det første intervjuet gjøres av intervjueren. 
  
Eventuelle uklarheter klargjøres og fordypes. 
 
For øvrig følges og fordypes de samme temaene som i første intervju.  
 
 
 
 
 
 
I begge intervjuene følges respondentens beskrivelser opp og fordypes med hvordan- og 
hvaspørsmål. Intervjupersonen spørres om å gi konkrete eksempler til de erfaringene hun 
skildrer underveis i intervjuet. 
 
Intervjuer følger opp det intervjupersonen forteller med forsøk på fortetning, avklarende 
spørsmål og tolkninger underveis. Dette for å sikre at utsagnene blir forstått riktig og for å 
utdype hva beskrivelsene innebærer. 
 
Rekkefølgen på spørsmålene er ikke bundet av intervjuguiden. 
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Einar Vegge 
Riddervolds gate 19 B 
7052 Trondheim 
 
Respondent 
 
Hei ! 
 
Takk for at du har meldt din interesse for å være respondent i denne intervjuundersøkelsen. 
Formålet med studien er å utvikle en dypere forståelse for hva det innebærer i studenters 
daglige liv å erfare sorg. Det er et mål for undersøkelsen å gi kunnskap som hjelper 
studiemiljøet i Trondheim til å øke kvaliteten og treffsikkerheten i tilbud som kan gis 
studenter som opplever sorg. For å oppnå dette ser jeg det som viktig å få tilgang til din 
beskrivelse og dine fortellinger om hvordan sorgerfaringen arter seg. 
 
Jeg har gitt studien arbeidstittelen: Sorg, mening og mestring?- en kvalitativ studie av 
studenters sorgerfaringer. Studien utgjør masteroppgaven i en tverrfaglig utdanning som 
sikter på å mobilisere ressurser og omsorg i lokalsamfunn. Jeg er til daglig studentprest ved 
universitetet og høyskolene i Trondheim. 
 
I intervjuet kommer jeg til å be deg fortelle hvordan en vanlig dag arter seg for deg. Jeg vil 
også be deg fortelle om hva du gjør og opplever en vanlig uke når du studerer. Hvordan 
preger dødsfallet som du opplevde, ditt hverdagsliv her og nå? Det sentrale vil hele tiden være 
at dine fortellinger og din beskrivelse får komme fram. Jeg vil følge opp det du forteller med 
forsøk på avklarende spørsmål og tolkninger underveis. Hensikten med dette er å sikre at det 
du sier blir forstått riktig, og å utdype hva din erfaring innebærer. Jeg vil etter hvert i samtalen 
stille noen konkrete spørsmål som svarer til problemstillinger jeg har tenkt å undersøke 
spesielt i studien.  
 
Intervjuet vil antakelig vare ca. 60 min. Det legges opp til et oppfølgende, noe kortere intervju 
3-4 uker etter det første. Lydopptak av intervjuet spilles inn digitalt. 
 
Deltakelsen er frivillig og du kan når som helst avbryte din medvirkning uten å måtte oppgi 
grunn. Materialet vil bli behandlet og oppbevart konfidensielt og ingen kommer til å 
gjenkjenne deg i den oppgaven som skrives. Ingen utenforstående får tilgang til opplysninger 
som vil kunne framgå av dine beskrivelser i intervjuet. Ved prosjektslutt makuleres de 
transkriberte intervjuutskriftene og lydopptak av intervjuene slettes ved at bånd 
avmagnetiseres. 
 
Hvis du ønsker å bli kontaktet igjen for å delta i studien, ber jeg deg vennligst fylle ut 
svarslippen nederst på dette brevet. Når jeg har mottatt svaret ditt, vil jeg kontakte deg pr. 
telefon.  Av hensyn til håndterlighet og omfang av datamaterialet må jeg velge ut 6-8 personer 
å intervjue av dem som fyller ut svarslippen. Kriterier som jevn kjønnsfordeling og variasjon 
av studiested, hvilken relasjon den avdøde hadde til intervjupersonen, vil være avgjørende. 
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Er du blant de 6-8 som er prioritert for intervjuing, må samtalen vår videre sikre at du har fått 
den informasjonen du ønsker om studien, før samtykkeerklæring underskrives. Da er vi klare 
for å avtale tid og sted for intervjuet. 
           
 
Resultatet av studien kommer til å bli publisert i masteroppgave som blir tilgjengelig våren 
2006 ved bibliotekene til Høgskolen i Gjøvik og Karlstad universitet. Veileder for studien er 
professor ved Høgskolen i Gjøvik, John Lundstøl. 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Einar Vegge 
tlf: 73 59 19 80 (arbeid) 
mobil: 922 00 171 
einar.vegge@ntnu.no 
  
 
SVARSLIPP 
 
 
……………………………………………………………………………….. 
Navn  (blokkbokstaver) og alder 
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