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Elevintervjuer gjennomført på 5. og 6. trinn i 2021. Elevene som deltok er plukket fra 10 ulike klasser og 

fra tre ulike skoler. Det var 4 elever (gutter og jenter) tilstede i hver gruppe. Elevene hadde ikke vært 

involvert i noen spesifikke intervensjoner ved skolen – med andre ord ordinære elever i norsk skole. 

Dette er svar på spørsmålet: Hvordan reagerer du når noen har andre meninger enn deg? 

 
Irritert for at de [andre] ikke 
hører på vår mening 

 
Tenkt at det [uenighet] er dumt, 
for det å bli uenig i en klasse kan 
være vanskelig å ordne opp i.  
 

 
Vi må finne en løsning som passer 
begge 
 

 
Veldig sur 
 

 
Kan endre mening hvis det er en 
god mening 

 
Det kan være at de andre ikke har 
så mye kunnskap om …, at det er 
derfor. 
  

 
Respektere andres, men min er 
bedre 
 

 
Si at en ikke er enig 
 

 
 
Det kan være at jeg begynner å 
snakke litt i munnen på dem, blir 
litt sånn irriterende, og prøver 
bare å få dem til å slutte å snakke 
 
 

 
 
Man kan stemme hvem som ikke 
vil og hvem som vil, men 
problemet blir at begge valgene 
blir jo gale uansett. 
 



 
Møtes på midten slik at alle blir 
fornøyde 

 
Da ville jeg tatt en 
demonstrasjon, hvis … så deltar 
jeg ikke, ville ha kjempet.  
 

 
Sier imot, men ikke frekt 
 

 
Flertallet bestemmer 
 

 
Sier tilbake, begrunner hva som 
er bra 
 

 
Blir veldig irritert 
 

 
Sint inni meg, men vil heller 
diskutere om det. 
 

 
Greit, for man må jo få mene det 
man selv vil 

 
Lytter til de andre, har de andre 
meninger må vi respektere det 
 

 
Skjerp deg og bruk hjernen din 

 
Prøver å overbevise den andre 
 

 
Er litt usikker egentlig 

 
Føler sånn «OK, det er din 
mening» 
 
 

 
Litt sur fordi jeg har lyst å… Så har 
de andre, andre meninger og da 
blir jeg sur.  
 

 
Finner på noe som ingen mener 
(vil) 
 
 

 
Hvis de lytter til meg kan jeg lytte 
til dem, hvis ikke lytter jeg ikke. 
 



 
Jeg lytter kanskje, men samtidig 
kan jeg bli litt sånn at det er jo 
ikke riktig. 

 
Irriterende, og da kan det hende 
at jeg blir irriterende mot dem 
også. 
 

 
Det spørs hvem jeg er uenig med. 
Hvis det er venner eller familie da 
lytter jeg til dem, hvis det er noen 
jeg ikke liker da bare: ok nå vil jeg 
ikke høre mer. 
 

 
Er vel ikke lov å krangle om noe, 
men jeg prøver å finne måter om 
jeg krangler med søsteren min for 
å få det til å bli likt, sånn som 
stein saks og papir. 
 

 
Viser respekt ved å høre og se på 
dem 
 

 
Det er jo slik at det kan jo hende 
at, det spørs på situasjonen da. 

 
Det har hendt at jeg har skiftet 
mening hvis jeg tror jeg skjønner 
noe men ikke gjorde det likevel 

 
Det kan jo hende at du ble enig 
med den personen istedenfor. Og 
så ombestemmer du deg da.  
 

 
La dem snakke ferdig først og så si 
dem imot.  

 
Jeg tenker at dem går sin vei og 
jeg går min vei. De har sin mening 
og jeg kan ikke bestemme hva de 
skal mene.  
 

  
Når noen mener det motsatte av 
meg sier jeg imot dem helt til de 
mener det samme som meg. 

 


