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• Naturlig reaksjon og følelser knyttet til tap
• Å være berørt av et plutselig dødsfall i 

ungdomsgruppen eller sorg over en du kjente godt og 
var glad i

• Når er sorgen verst?
• Når kan sorgen trigges?
• Pendle ut og inn av sorg

Hva er sorg?



• Sorg varer lenge, men blir mindre vond etter hvert
• Savnet og minnene vil være der hele livet
• Når ungdom har blitt bedt om å beskrive sorgen sin,
har de ofte delt den inn i perioder

Hvor lenge varer sorg?



Det tar tid før du fullt ut forstår at den døde ikke kommer 
tilbake. 
Det kan ta tre uker, tre måneder eller kanskje ett år før 
du virkelig begynner å reagere eller tenke over tapet på 
en mer dyptgripende måte.

Periode 1: Den uvirkelige sorgen



Den offentlige sorgen er når alle rundt deg gir 
oppmerksomhet og støtte. Denne perioden kan variere 
avhengig av hva som har hendt. 
Hvis en ungdom dør, kan mange være oppmerksomme 
i lang tid, og sorgen får mer plass i hverdagen.

Periode 2: Den offentlige sorgen



Det er når du går og grubler selv, tenker mye på den 
som er død, eller det du har mistet, kanskje plages med 
skyldfølelse eller skamfølelse. 
Det kan være vanskelig å konsentrere seg på skolen, 
du kan lett bli irritert eller lei deg, og noen opplever at 
de blir litt annerledes enn vennene sine. Dette er ofte 
den tyngste og lengste tida.

Periode 3: Alenesorgen



Gradvis blir det lettere, og mange finner ut at de har lært 
utrolig mye av all grublingen. Noen synes de kommer ut 
av sorgen som sterkere mennesker. De vet hva som er 
viktig i livet, og de har lært mye om seg selv og andre. 
Det betyr ikke at de ikke savner det de har mistet. Å 
komme dit kan ta lang tid for noen, men heldigvis er det 
ikke like vondt hele tida. 

Periode 4: Mening i sorgen?



• Påtrengende minner/grubling rundt dødsfallet
• Stadige anklager for hva kunne vært gjort, tenkt eller 

sagt annerledes
• Redsel for at det skal skje igjen
• Ikke i stand til å fungere i hverdagslivet
• Bitterhet og sinne
• Tap av mening i livet

Komplisert sorg



Å få vite om et plutselig dødsfall til en klassevenn oppleves 
som et sjokk for de fleste. Det er ikke uvanlig at følelser av 
uvirkelighetsfølelse eller nummenhet varer over tid. Dette 
er en psykologisk forsvarsmekanisme som gjør oss i stand til 
å fungerer og ta inn det smertefulle gradvis over tid. Det gjør 
også at det for noen kan ta tid før reksjonen kommer mens 
andre reagerer med en gang. Vi reagerer altså til ulik tid og 
noen reagerer i liten grad.

Vanlige reaksjoner når en venn dør brått



Et slikt sjokk setter oss i en kroppslig beredskapstilstand og vi 
kan kjenne sterke fysiske reaksjoner som skjelving og frysing. 
Det er også vanlig å føle seg kroppslig sliten av 
påkjenningene.

Fysiologiske reaksjoner



Det er vanlig at sterke følelser og mye tanker kommer, og 
mange opplever seg overveldet av disse. De kommer til ulike 
tider og kan oppleves som vanskelige å kontrollere.

Mange kjenner på følelse av skyld og har tanker om hva en 
kunne ha sagt, gjort etc. 

Mange sliter særlig i forbindelse med innsovning og 
søvnvansker er vanlig.

Tankekjør og søvnvansker



Det er vanlig med gråt, 
fortvilelse, forlatthetsfølelse, 
frustrasjon, men også sinne
mot den som har forlatt en. 

Overveldende følelser



• Det er mange som opplever at det er vanskelig å 
konsentrere seg om skolearbeidet i denne perioden, men 
det er også de som finner trygghet i å vende raskt tilbake 
til hverdagens struktur. Noen vil kanskje synes at nå er det 
nok fokus på dette. Det er viktig med raushet for ulike 
reaksjoner og behov i denne perioden.

Konsentrasjon og fokus



• Noen elever kan reaktiveres på egne temaer i livet i møtet 
med dette. Det kan være lurt å spørre om dette har 
vekket noe fra eget liv i dem. Vurder sammen med eleven 
om det du skal ta kontakt med foresatte om det er noe de 
bør vite.

Reaktivering





• Venner er viktig, men foresatte er like viktig
• Bidra til positive aktiviteter
• Anerkjenn både positive og negative følelser
• Tilbake til hverdagslivet
• Bidra så godt du kan for grunnleggende behov, mat 

og drikke, søvn og hvile, fysisk aktivitet, sosial støtte
• Noen å snakke med

Råd til foresatte



• Respekter ungdommens måte å håndtere sorgen på
• Ved bekymring: Prinsippet om «Watchful waiting»
• Ungdom har et behov for å støtte familien, men 

strever ofte med å vite hvordan de skal gjøre det.

• Vær bærer av håp og tro på at det vil gå bra. Dere 
har erfaring med sorg

• Det er fint for venner å delta i begravelsen og gjøre 
noe der. 

Råd til foresatte



• Skolens Elevtjeneste 33 01 61 00
• Helsetjenesten/ helsesykepleier på skolene
• PP-tjenesten i Vestfold fylkeskommune 33 34 40 60
• PP-tjenesten i Tønsberg for grunnskolen
• Familiehuset i Tønsberg
• Mental helses hjelpetelefon 116 123 (døgnåpen)
• Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen)
• Legevakt ved akutt 

Hvem kan foresatte og ungdom snakke 
med ved behov?


