
 



 -  innholdsfortegnelse  -  

 i

Forord 
 
 
 
Det var med sommerfugler i magen at jeg møtte rektor på den første skolen og presenterte 

prosjektet – ville jeg få innpass?  

Det kunne ha vært vanskelig å komme i kontakt med spesialskoler, lærere og 

ungdommene – i stedet møtte jeg både hos skolene som formidlere, og hos ungdommene, en 

positiv vilje til å dele sine opplevelser med meg. Uten denne generøsiteten, ville det ikke vært 

mulig å skrive oppgaven! De ni ungdommene jeg har intervjuet, står i sentrum. Deres stemme 

bærer oppgaven og inviterer leseren inn i et nytt forståelsesrom, deres verden. Jeg håper at 

ungdommenes erfaringer og opplevelse av seg selv, kan ha betydning også utenfor deres 

kontekst.  

I arbeidet med å spesifisere prosjektet, var jeg i kontakt med mange. Takk til hver og 

en av dere, som tok dere tid til å lese de første prosjektutkastene og komme med spennende 

innspill. Det var med stor glede jeg fant veiledere, Katrine Fangen og Hilde Lidèn, som senere 

har vært til uvurderlig støtte! Til sammen har dere hjulpet meg til å finne en egen akademisk 

stemme og åpnet øynene mine når jeg har vært blind for det jeg har skrevet. Det samme må 

sies om kollokviegruppen som, fordi vi har vært i samme båt, uten blygsel har kunnet gi 

kritikk så ørene har flagret. For ikke å forglemme min trofaste korrekturleser og andre 

interesserte. Takk for at dere har stimulert tankearbeidet! - Og takk Pål, for at du har revet 

meg ut av min teoretiske verden, til farger, smaker, lyd og lukt når det har vært nødvendig!  

Men det er ungdommene som har gitt av seg selv, og som åpnet sin verden for meg: 

tusen takk for at dere har gitt av dere selv i intervjus form, for ikke å glemme gruppen som i 

fellesskap var enige om å invitere meg med på tur. Alle disse møtene har jeg hatt stor glede av 

– både som erfaring til oppgaven, og som personlige opplevelser!   

 

 

 

Petronelle 
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Sammendrag 
 

 

Som hos andre ungdommer, er selvoppfatningen til fjortenåringene vi møter her, tuftet på 

gode opplevelser, på vanskeligheter de har vært i gjennom og på erfaringer de bærer med seg. 

Vi kunne ha møtt ”spesialskoleelever” og latt dette trekket overskygge andre egenskaper. I 

stedet retter fokuset seg mot både de gode og de vonde sidene av ungdommenes hverdag. Slik 

får vi et multidimensjonalt bilde av dem, på veien for å forstå hva som gir dem motstandskraft 

mot vonde opplevelser og legger grunnlaget for en positiv selvoppfatning. 

Gjennom oppgaven møter vi ni unge mennesker. Ved hjelp av deres erfaringer får vi 

innblikk i hvordan det er å være ungdom på ulike arenaer; i skole, hjelpeapparat, hjem og 

fritid.  

I møte med barnevernet som utreder og i prosessen knyttet til skolebyttet, forteller 

ungdommene at de ikke opplevde at de hadde påvirkningsmulighet. Denne følelsen av å ikke 

være aktør i eget liv, påvirker selvoppfatningen negativt. Ungdommenes opplevelse av å ikke 

bli hørt, forteller at mye må gjøres på det praktiske plan etter inkorporeringen av FNs 

barnekonvensjon i norsk lov 1.oktober 2003, hvor barn og unges rett til selvbestemmelse 

styrkes. 

Skoleopplevelsene til de unge, har vært vanskelige. I hjemskolen har de ”mislykkes” i 

elevrollen. Spesialskolenes alternative innfallsvinkler gjør at ungdommene opplever at de 

fungerer bedre i skolehverdagen enn de tidligere har erfart. De forteller at de oppfører seg 

annerledes og at det gjør det lettere å konsentrere seg og å lære noe. I bakhodet ligger likevel 

årene hvor de ikke levde opp til forventningene. Det tar lang tid før ungdommene leser 

utfordringene de møter med tro på at de kan håndtere dem. Denne trege prosessen skyldes 

også at de ikke gir slipp på det dissonante miljøet, i og med at de fremdeles opplever en 

forankring i sitt nærmiljø. 

Størst frihet og følelse av å være en aktiv deltaker i eget liv, opplever ungdommene i 

samvær med venner og i fritida. Vennene er selvvalgte. De går ikke i spesialskole og bidrar 

dermed til at de unge kan unnlate å integrere en forståelse av seg selv som ”spesialskoleelev”. 

Mange av aktivitetene de unge forteller om som viktige for deres oppfatning av seg selv, har 

symbolsk verdi. Aktivitetene er ikke bare viktige i kraft av sin egenverdi, men knytter bånd til 

både venner og andre jevnaldrende.   
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Slik jeg leser ungdommene, er deres selvoppfatning en skjør konstruksjon. Om vektskåla 

vipper mot det positive eller negative, er situasjonsbetinget. Hvis vi veier skoleopplevelsene 

mot erfaringer med familie, venner og egne ressurser, bygger likevel en hovedvekt av deres 

erfaringer på at de opplever en viss grad av påvirkningsmulighet. Dette styrker ungdommenes 

oppfatning av seg selv, og gir grobunn for troen på at de kan ta aktivt grep om sitt eget liv. 
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Kapittel 1 – På vei til å forstå 
 

 

I barnehagen var Mikael og jeg bestevenner. Da vi begynte på hver vår barneskole, forsvant 

han ut i periferien. I 7.klasse begynte jeg på skole inne i byen. Der møttes vi igjen, vi kom i 

samme klasse, i samme gruppe. Den første oppgaven gruppen fikk, var å utforske vår bydel. 

Vi hadde ikke lyst til å utforske rådhusets arkitektur eller det høykulturelle Nationaltheatret. 

Vi utfordret vår nyvunne frihet og valgte oss Blitzhuset. Målet var å få kjøpt ”Smørsyra”. 

Dagen kom da oppdraget skulle utføres. Av gruppen på fire, var det en som ikke 

dukket opp. Når vi sto utenfor det nedtaggede huset, mistet den andre jenta motet og gjemte 

seg i kiosken over gaten. For Mikael og meg var det ingen vei tilbake, sammen gikk vi inn i 

fiendens gap. Hva ville skje? Trappetrinnene opp i 2.etage var uendelige, musikken var høy – 

trappen knirket alarmerende, og jeg var sikker på at min hjertebank overdøvet det hele. Vel 

oppe ga jeg slipp på en svett tikroning, og vi fikk kjøpt avisen. Jeg vet ikke hvordan han så ut, 

blitzeren.. Når jeg igjen kom til bevissthet, var vi allerede på vei ut; ned den skranglete 

trappen, ut på gaten og over i den trygge kiosken. Verken drept eller lemlestet kom vi 

triumferende tilbake til skolen.  

Gjennom skoleåret var Mikael endel borte fra skolen, kanskje var han syk, kanskje 

skulket han. Jeg kan ikke huske at jeg tenkte noe videre over det, før den dagen da han ble tatt 

for å ha røykt hasj på en av doene på skolen. I samme periode spilte politiet sin musikal ”fra 

hasj og til helvete”. Jeg ble redd, Mikael hadde røykt hasj. Betød det at det ikke var noe håp 

for ham? De første ukene av sommeren jeg fylte fjorten, kunne jeg ikke tenke på noe annet, 

kanskje var vannet varmt og jordbærene modne – men jeg tenkte på hasj og Mikael, Mikael 

og hasj. Da jeg kom tilbake etter ferien, gikk ikke Mikael i klassen lenger. Han hadde blitt 

flyttet til Sollerudstranda skole.  

Samme høst, da 8.klasse var godt i gang, så jeg bilde av ham i avisen – i full sving ved 

en av laksetrappene i Lysakerelven, i Sollerudstrandas regi. Han så ut som seg selv, noe som 

ga meg tro på at han ville klare seg - jeg kunne slippe ham ut av tankene. I dragsuget gikk 

både frykten for spesialskoler og troen på politiets rockemantra ”fra hasj og til hælvete, det 

kan gå fryktelig fort”. 

 

Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg jobbet med å finne ut hvorfor ungdom i spesialskole 

fascinerer meg sosiologisk, hvor nysgjerrigheten og vinklingen kommer fra. Mikaels 
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opplevelser, er mitt første møte med spesialskolen. Han hjalp meg, uten å vite det, med å ta 

knekken på noen fordommer. Når jeg velger å skrive om hvordan unge i spesialskole 

oppfatter seg selv med fokus på ressurser, gjenspeiler det min forståelse av verden. 

 

 

Oppgavens tema 
 

Å være ungdom og fjorten år, er i utgangspunktet en periode for store endringer og 

følelsesmessig tautrekking. Oslo-ungdommene vi skal møte, går i tillegg ikke i sine respektive 

hjemskoler, men på spesialskole, og de har vært i kontakt med ulike former for offentlige 

hjelpetjenester. Jeg ønsker å få et bilde av hvordan de oppfatter seg selv, og hvordan de 

opplever å bevege seg på de ulike områdene som til sammen utgjør deres verden.  

 I denne prosessen har jeg sirklet mellom ulike måter å nærme meg ungdommene på. 

Først ved å få deres opplevelse – gjennom observasjon, intervju og lange feltarbeid. Deretter 

gjennom å lese det de forteller – med ulike teorier og nye vinklinger.   

 Når jeg møtte ungdommene, ønsket jeg å forstå deres opplevelser, men spesielt de 

sidene som ikke tegnet det stereotype bildet av et problembarn eller en spesialskoleelev. Jeg 

ønsket å møte ungdommene bak slike definisjoner og se på hvordan de klarte å beholde lysten 

til å leve og hvilke ressurser de tok i bruk i denne prosessen. Forskere jeg snakket med i den 

tidlige utformingsprosessen, mente at jeg lett kunne komme til å rosemale ungdommenes 

situasjon. For å unngå det, har de unge fortalt om mange forskjellige deler av sin hverdag – og 

intervjuene har blitt formet av hva de selv vektla. De har fortalt om sitt forhold til 

spesialskolen og hjemskolen. De har fortalt om mor, far og søsken, om uenigheter hjemme og 

hva de synes om de ulike begrensningene de lever under. De har fortalt om barnevernet og sin 

følelse av påvirkningsmulighet. De har fortalt om venner og fritid generelt. De har kort sagt 

tegnet et bilde for meg av sider ved livet som er viktige for dem – både gjennom ressurser og 

gjennom vanskelige opplevelser.   
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Hva gjør temaet aktuelt? 
 

Barn og unges rettigheter 

 

1.oktober 2003 ble FN’s barnekonvensjon inkorporert i norsk lov. I barnevernloven, paragraf 

6-3 heter det: 

 

”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i 

sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med 

barnets alder og modenhet” 

 

Gjennom denne lovendringen styrkes barn og unges rett til selvbestemmelse. Fokus på barns 

individuelle rettigheter skiller seg fra en forståelse som er utbredt i vårt samfunn, hvor barnet 

sidestilles med familien (Vis 2004:8). 

 Barnevernet har blitt kritisert for ikke å la barn og unge komme til orde i saker som 

angår dem (bl.a. Clausen og Tiller 1997). Dette er alvorlig, fordi det kan gi barn og unge en 

opplevelse av håpløshet, fordi de ikke har tro på at de har mulighet til å påvirke sin egen 

situasjon.  

Ungdommene vi skal møte gjennom denne oppgaven er, eller har vært, i kontakt med 

BUP (barne og ungdomspsykiatrien), PP-tjenesten eller Barnevernstjenesten. Deres 

fortellinger om sin opplevelse av barnevernet som henholdsvis maktutøver og hjelper, kan 

bidra til å tydeliggjøre barn og unges posisjon. Å gjøre en gruppes opplevelser tydelige på 

denne måten, er samtidig med på å synliggjøre eksistensen av undertrykkende mekanismer 

(Scott 1992:25). 

 

 

Å lytte til ungdommenes stemmer 

 

Ungdommene jeg har møtt har det til felles at de har blitt opplevd som ”problembarn”. Slike 

avviksdefinisjoner overdøver andre trekk ved et menneske. Psykolog Mette Bengtson og 

hennes medforfattere med bakgrunn fra Alternativ til Vold sier at ”å være noe annet enn det 

man gjør, er å være menneske” (Bengtson, Steinsvåg og Terland 2004). Derfor er det viktig å 
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gå nærmere inn på ungdommene for å få deres forståelse av seg selv. Gjennom kvalitative 

forskningsintervjuer får ungdommene en mulighet til å vise og fortelle om flere dimensjoner 

ved seg selv.  

 Forsker ved barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge Svein Arild Vis skriver at 

mye av det man vet om barn og unge som klienter, kommer fra forskning om psykopatologi, 

lærevansker og kriminalitet (2004:11). I denne oppgaven ønsker jeg å gi ungdommene en 

mulighet til å snakke ut over definisjoner som å være klient, problembarn og 

spesialskoleungdom.  

 Som grunnlag for intervjuene ligger en oppfatning om at alle mennesker har positive 

opplevelser og sider ved seg selv som de vektlegger. I møte med ungdommene har jeg derfor 

ønsket å få fram deres opplevelse av hverdager og livshistorie – både på godt og vondt.  

 

  

Valg av posisjon 
 

Jeg har valgt å forske på ungdom, men ikke på ungdom generelt. De jeg har møtt går i 

spesialskole og har vært i kontakt med barnevernet. Kritikken mot en slik framgangsmåte er at 

jeg tydeliggjør en gruppe, uten å ha et sammenlikningsgrunnlag – noe som kan føre til videre 

stigmatisering. Dette er en viktig innvendig. Psykolog Terje Ogden i tilknytning til ”Prosjekt 

oppvekstnettverk” har studert kompetanse og selvoppfatning hos 10- og 13-åringer i et 

normalutvalg, og får dermed et bilde av helheten (Ogden 1995). Når jeg har valgt en liten 

gruppe av ungdom generelt, snevrer bildet seg inn. Samtidig opplever jeg at det er viktig at 

stemmer fra ungdom som har gått en litt annen sti enn flertallet, blir hørt.  

På dette området mangler det forskning i Norge. Stortingsmelding nr. 40 (2001/2002 – 

kap.10.5) understreker at det må gjennomføres empiriske undersøkelser av unges opplevelser 

i barnevernet i forhold til bl.a. medbestemmelse og skoleopplevelse. 

 Det er ulike måter å nærme seg ungdoms selvoppfatning på. Jeg har ønsket et dypdykk 

i noen ungdommers opplevelse. Dette gir meg ikke mulighet til å generalisere resultatene til å 

gjelde store grupper av ungdom i samme situasjon. Derimot gir det et mer konsistent og 

fragmentert bilde av hver enkelt. Slik kan disse unge være med på å røske opp i fordommer 

og forventninger til noe vi utenfra forstår som en gruppe.  

Å møte ungdommene så nært gjør det lettere for meg som forsker å ikke være, som 

Skjervheim advarer mot, en tilskuer (Skjervheim 1963). Psykolog og barneforsker Per Olav 
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Tiller følger et slikt resonnement når han vektlegger at en forsker på barn og unge trenger å ha 

sin egen barndom og ungdom tilgjengelig for ikke å fjerne seg fra de man møter (Tiller 

1988:69). Min evne til formidling og dermed mine lesere, blir påvirket av om jeg har forsert 

disse barrierene.  

 Jeg fulgte ungdommene en kort stund av deres liv. Det materialet jeg sitter med kan 

ikke predikere hvordan hver og en av dem har det om fem år. Ogden mener at sosial 

kompetanse, som de har målt i sitt studie, kan gi en viss grad av forutsigbarhet. Til tross for et 

slikt mål er det vanskelig å si noe sikkert, livet tar sine krumspring som ikke kan forutsees. 

Det hadde vært spennende å følge de unge som forteller om seg selv gjennom disse kapitlene, 

over lengre tid. Det ville gitt innblikk i hvordan livene deres utvikler seg. Dette krever 

derimot både tid og ressurser, to krav som ikke passer inn i rammen for en hovedoppgave. 
 

 

Hver sin ”virkelighet” 

 

Når jeg skal fortolke det ungdommene har fortalt meg, og de opplevelsene jeg har fra 

feltarbeidet, tar jeg utgangspunkt i at hva de unge forstår som sin verden, er en konstruksjon. 

Med det mener jeg at ungdommenes erfaringer er bundet til begreper og diskurser (bl.a Svare 

og Endsjø 2001). Dette fører til at hver enkelts ståsted i det sosiale, gitt en bestemt tid og et 

bestemt rom, påvirker den subjektive erfaringen. Hvordan den unge forstår en situasjon, vil 

skille seg fra hvordan en annen deltaker fortolker den – noen ganger litt, andre ganger mye. 

En slik konstruktivistisk forståelse sidestiller ulike opplevelser, framfor å oppheve en til å 

være mer ”virkelig” enn en annen. 

Begreper og diskurser begrenser og muliggjør hva vi opplever. Hvilke ord vi har, og 

hva vi legger i dem er det lingvistiske utgangspunktet for våre forståelsesrammer (Scott 

1992:33). Hva vi utvikler av forståelse, tar utgangspunkt i de referanserammene vi allerede 

forholder oss til (Goodman 1978). Avvik fra det normale er en slik størrelse, som er under 

stadig konstruksjon. Hva det vil si å være avvikende endrer seg både i tid, og i forhold til 

geografisk rom (Goode 2000). 
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Fremgangsmåte 
  

Jeg startet arbeidet med å nærme meg de unge  med deltakende observasjoner i ulike 

spesialskoleklasser. Dette ga meg et innblikk i ungdommenes skolehverdag, det ga meg 

mulighet til å lytte til dem og observere hvordan de brukte språk og symboler. I tillegg ga det 

dem en mulighet til å bli litt kjent med meg.  

På bakgrunn av observasjonene, ungdommenes egne ønsker og råd fra lærerne, valgte 

jeg ut ni ungdommer fra forskjellige skoler som jeg ønsket å intervjue. Vi møttes i en aktiv 

intervjuform, som til en vis grad er kjent i intervjuer med barn. Jeg ønsket å synliggjøre for de 

unge et brudd mellom forskningsintervjuet og det terapeutiske eller pedagogiske intervjuet 

som jeg antok at ungdommene hadde opplevd. Samtidig ønsket jeg å rokke ved en eventuell 

ubalanse i maktforholdet mellom meg, som voksen og forsker, og dem. Derfor ba jeg de unge 

om å velge en aktivitet som de likte å drive med som vi kunne gjøre gjennom intervjuet. På 

denne måten håpet jeg også å komme nærmere den unges fritid og lokalmiljø.  

I forlengelsen av observasjonene og dybdeintervjuene gjorde jeg noen feltarbeid med 

varighet lengre enn et døgn. Dette ga meg mulighet til å følge gruppedynamikken og se de 

ungdommene jeg intervjuet i kontekst.  

 

 

Oversikt over oppgaven 
 

Når jeg beveger meg inn på forskningsfelter som ungdom og selvoppfatning, får jeg samtidig 

med en mengde begreper og teorier som jeg må sortere fra hverandre. Dette er forskning som 

kommer fra mange forskjellige fagfelt, og som har ulike formål. I kapittel to, gjør jeg en slik 

sortering.  

 Å møte ungdommene har vært en spennende prosess, som har fordret mye metodisk 

fantasi. Hvordan skulle jeg presentere meg for dem? Hvordan kunne jeg forhindre at 

intervjuformen sto i veien for en god samtale? Etter intervjuene ble møtene tekst, og min 

arbeidsoppgave endret seg til et puslespill med intervjuer og observasjoner i god blanding. 

Med ungdommenes opplevelser og forskjellige teoretiske innfallsvinkler som brikker, bygget 

jeg det sakte sammen til et større bilde. Min opplevelse av møtene med ungdommene 

beskriver jeg nærmere i kapittel tre.  
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 I kapittel fire hører vi ungdommenes stemmer for første gang. For å forstå hvordan 

ungdommene oppfatter seg selv, må vi se hvordan de er knyttet sammen med sine sosiale 

omgivelser. De ulike feltene krever at ungdommene tar tilpassede roller, som ofte ikke 

harmoniserer med hverandre. I kapittel fire får vi et innblikk i denne kryssilden mellom ulike 

normer og forventninger. 

 Slik jeg forstår ungdommenes verden, er den preget av store motsetninger. Både 

mellom den de er i dag og den de var tidligere, men også mellom de ulike arenaene de 

beveger seg på. Dette gir dem utfordringer som de må forholde seg til. Hvordan de jobber 

med utfordringene, og hvordan de håndterer dem i forhold til sin oppfatning av seg selv, skal 

jeg komme nærmere innpå i kapittel fem.  

 Ungdommenes selvoppfatning er preget av mange ulike inntrykk. Hvorvidt de 

aksepterer seg selv og opplever at de har ressurser, er noe annet. Om de unge har mulighet til 

å oppleve sider ved å være ungdom, eller ved å være elev, som en ressurs, er avhengig av 

tilbakemeldingen fra viktige andre. Dette handler kapittel seks om. 

 I kapittel syv fokuserer jeg på den kompleksiteten av opplevelser, normer, roller og 

omgivelser som bidrar til ungdommenes forståelse av seg selv. Det er lett å la ett trekk ved 

ungdommene styre inntrykket av dem, det at de er problembarn og spesialskoleelever. For å 

kunne nærme oss ungdommene, er dette noe vi må gi slipp på. Denne tanken utdyper jeg i 

kapittel syv, samtidig som jeg ser på hvor møtene med ungdommene har ledet hen.  

   

 

Å snakke til ulike grupper 
 

Denne oppgaven er basert på møter jeg har hatt med ungdommer. Den er skrevet utfra hva de 

har vist meg av sine liv. Derfra har jeg nøstet historiene og opplevelsene deres sammen til et 

sosiologisk bilde. Forhåpentlig kan de kjenne seg igjen i det jeg skriver. Likevel er ikke først 

og fremst ungdommene min målgruppe. Som en hovedoppgave i sosiologi, håper jeg at den 

kan ha betydning også for andre enn sensorer som skal bedømme mine forskerferdigheter. Jeg 

håper at ungdommenes opplevelser forstått med sosiologiske verktøy, kan gi et innblikk som 

er verdifullt for de som jobber med ungdom, de som tar avgjørelser som påvirker de unge 

direkte, og de som utformer systemer som de unge lever i.  
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Kapittel 2 – Avklaringer 
 

 

I dette kapitlet vil jeg forsøke å vise hvilket rammeverk jeg beveger meg innenfor. 

Rammeverket er satt sammen av annen forskning – og utfra begreper jeg velger å forholde 

meg til.  

De ungdommene denne oppgaven dreier seg om, står ikke løsrevet fra verken andre 

unge, sin lokale kontekst eller fra forståelsen av hva det betyr å være ungdom i det norske 

samfunnet i dag. Hvordan de selv oppfatter å være ungdommer, skal jeg komme tilbake til 

seinere i oppgaven. Her skal jeg derimot løfte blikket og fokusere på strukturelle 

forutsetningene  jeg legger til grunn når jeg skal forstå det å være ung. 

Å være ungdom betyr å være på vei til å bli voksen og fordrer en utvikling. Når jeg har 

møtt de unge, har jeg vært spesielt interessert i hvilke ressurser de legger til grunn hos seg 

selv for en slik utvikling. Hvordan jeg vil bruke begrepet ressurser og hvor det kommer fra 

skal jeg gå nærmere inn på her.  

 

Ungdom 
 

Ungdomstida står i kontrast til barndom og voksen alder. Fysiologiske endringer i kroppen og 

fokus på psykologiske utviklingstrinn, er et utgangspunkt for hvordan vi forstår denne 

perioden (Fornäs og Bolin 1995). For at det skal ligge mening i det å være ungdom krever det 

i tillegg at det er rom for å leve ut de fysiske og psykiske endringene – det har med andre ord 

bare betydning i relasjon til spesielle sosiale, politiske & økonomiske forhold (Wyn og White 

1997).   

Sosiolog Ivar Frønes (Frønes og Brusdal 2000) forsøker å karakterisere de ulike fasene 

i ungdomstida. Han mener at tidlig ungdom karakteriseres av lekende utprøving av ulike 

roller og av forståelsen av seg selv, disse kaller han for ”fjortiser”. Fjortisene skiller seg ut 

ved at de er spesielt opptatt av sosiale symboler som uttrykk for hvem de er og bruker mye tid 

på sterke stilkjennetegn som musikk og klær. Ungdommene vi møter her, går inn under denne 

definisjonen. De skiller seg fra de litt eldre, som Frønes forstår som mer modne; de tar 

avstand fra ”fjortisenes” utprøving. Som ”ungdom” uttrykker de en mer helstøpt 

selvforståelse. 14-åringene er i begynnelsen av ungdomstida, mens de som står på vippen til å 

bli voksne, kaller Frønes ”unge voksne”. Denne perioden strekker seg fra slutten av 
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videregående skole og gjennom utdanningsperioden, og skiller seg fra ”fjortisene” ved å ha 

større autonomi, og ved å ikke ville gi slipp på sin ungdom – framfor, som 14-åringene, å 

strekk seg etter den.  

Ungdom er et relasjonelt begrep mellom barn og voksen. Hvis definisjonen av å være 

voksen endrer seg, vil det påvirke hvordan vi forstår ungdom og hvordan tenåringer lever ut å 

være ungdom. En slik endring er bl.a knyttet til utdanning, som er et kjennetegn på 

ungdomstiden. Det å slutte på skolen, markerer overgang fra ungdom til ung voksen, mens 

den unge voksne først etter endt utdanning går over til å være voksen. Utdanning er derimot 

ikke lenger forbeholdt ungdom idet mange utdanner seg flere ganger gjennom livet. Å flytte 

hjemme fra og å få sin første jobb har vært kjennetegn som tidligere har vist at man er blitt 

voksen. Fremdeles er dette markører på voksenhet – men det skjer også at unge bor hjemme 

og tjener penger, eller flytter hjemme fra uten å være ferdig med studiene sine (Wyn & White 

1997). Endel av symbolene knyttet til å være henholdsvis ungdom eller voksen, er med andre 

ord reverserbare, og opptrer om hverandre på en måte som bryter med en lineær forståelse av 

overgangene mellom de ulike aldersdefinisjonene. Dette fører til at ungdom kan oppfattes 

som ungdom og voksne på samme tid, men i ulike kontekster (Miles, Pohl, Stauber, Walther, 

Banha & Gomes 2002). En slik fragmentert tilbakemelding har relevans for 14åringene vi 

møter her, flere av dem kommenterer dette selv og har en bevissthet om å være litt voksen og 

litt barn.    

 

 

Hverdagsstruktur 

 

Ungdommenes hverdag struktureres utfra tre hovedarenaer; hjem, skole og fritid. De sosiale 

relasjonene på disse arenaene, utgjør store deler av ungdommenes nettverk.  

 

Nettverk 

 

Ungdommene lever egne liv, og er unike personligheter. Dette forhindrer ikke at de påvirkes 

av sine sosiale omgivelser. Denne måten å være knyttet til andre på, er beskrevet utfra teorier 

om nettverk. Som metafor har fiskegarn blitt brukt som bilde, hvor alle masker henger 

sammen.  Jeg opplever at Fishers definisjon av nettverket billedgjør dette på en god måte: 
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 ”hver og en av oss er i midten av en vev av sosiale bånd som stråler ut til folk vi kjenner 

nært, dem vi kjenner godt, dem vi kjenner tilfeldig – og til det videre samfunn bakenfor ” 

(etter Fisher et al 1977 i Bø 1995:163)   

 

Hver enkelt av oss har derfor et  sosialt nettverk hvor vi står i sentrum. Hvor stort nettverket 

er, varierer både fra person til person, og gjennom livsløpet. Nettverket strekker seg gjennom 

ulike felt av våre liv, noe som gjør at menneskene i nettverket ikke behøver å kjenne 

hverandre (Fyrand 1994).  

 Ideen om det sosiale som et nettverk, er et verktøy som synliggjør hvordan vi påvirker 

hverandre gjensidig og hvilken betydning det har. Slik vil jeg bruke tanken om det sosiale 

nettverket.   

 

Hverdagsarenaer 

 

Hva  ungdommene gjør og hvordan de gjør det, er strukturert utfra de ulike 

sosialiseringsarenaene de forholder seg til. Familien regulerer mange av de praktiske tingene i 

livene deres, som bosted, omsorg, innetider og lommepenger. Familien har en felles historie 

på godt og vondt, bygget på gjensidig avhengighet, opplevelser og forgreninger til et felles 

nettverk. Hva som skjer med den enkelte i familien vil ha påvirkning på de andre 

medlemmene i fellesskapet.  

Store deler av hverdagen til barn og unge generelt, struktureres utfra at de går på 

skolen. Hvordan elevene opplever skolen varierer. Mange trives til tross for at de til tider kan 

kjede seg. Noen elever mistrives i skolen. For de unge vi skal møte, er mistrivsel en faktor til 

at de nå går i spesialskole. Ungdomsforsker og pedagog Willy Aagre deler ungdommer som 

mistrives i skolen inn i to grupperinger – de som ikke klarer de faglige skolekodene, og de 

som ikke klarer de sosiale kodene (Aagre 2003:60). For å klare de faglige kodene, hjelper det 

å ha en ballast av kulturell opplæring med seg hjemmefra, som er parallelle med skolens 

grunnleggende organiseringsprinsipper. Bourdieu (1977) og Willis (1977) har jobbet med 

dette i forhold til skoleforskjeller i henholdsvis det franske og det engelske skolevesen. Både 

Frankrike og Storbritannia har en samfunnsstruktur som skiller seg fra det norske samfunnet, 

men indikatorene de finner på mistilpasshet kan likevel ha relevans for ungdom i norsk skole. 

Når det gjelder hvorfor de fleste av ungdommene jeg har intervjuet ikke har trivdes i den 

ordinære skolen, er dette et komplekst fenomen som jeg kommer tilbake til i analysen.  
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I ungdommenes liv er venner viktige. Sammen danner de symbolske kjennetegn på 

tilhørighet. Frønes skriver om ”fjortisene” at det er disse som har den mest intense 

kommunikasjonen, sammenlignet med seinere stadier i ungdomstida hvor symbolene blir mer 

subtile og ungdommene har en selvforståelse som i større grad står på egne ben. Teknologi av 

nyere dato, som mobiltelefon og internett med både private og åpne chat-kanaler, intensiverer 

kontakten mellom ungdommene og åpner for kommunikasjon på tider hvor det tidligere ikke 

har vært mulig; En av jentene forteller for eksempel at hun har mobiltelefonen liggende ved 

siden av senga om natten og at hun sender tekstmeldinger til venner fra klasserommet, mens 

læreren snakker.  

For mange unge generelt er foreningsarbeid en del av fritiden. Dette gjelder blant 

annet tre av jentene vi møter her, mens de fleste av guttene ikke har søkt seg til organiserte 

aktiviteter. De fleste deltar likevel på ulike fritidsgrupper gjennom barnevernet. Aagre peker 

på at det å drive organiserte fritidsaktiviteter ofte knytter den unge til lokalmiljøet, samtidig 

som det danner seg et interessefellesskap hvor det er rom for voksne – en trener eller leder av 

noe slag, men også for foreldre (Aagre 2003:61). Når aktivitetene er organisert gjennom 

barnevernet endrer forutsetningene seg, fordi lokalmiljø og opprinnelige venner ikke lenger er 

en ingrediens i fritidsaktiviteten.  

 

 

Ressurser 
 

Utgangspunktet for å fokusere på ressurser hos unge som går i spesialskole, er at følelsen av å 

kunne noe, beherske en situasjon eller overskride egne grenser, gir en positiv forståelse av seg 

selv. Å ha ressurser er ikke umiddelbart assosiativt med å gå i spesialskole, men betyr det at 

de ikke finnes? 

I pedagogisk teori har det vært vanlig å fokusere på hvilke problemer unge som 

trenger ekstra oppfølging har, og hva slags avvik de utgjør. Som en reaksjon på denne 

vinklingen har nyere forskning utvidet fokus til å omfatte kompetanse og mestring hos barn 

og ungdom (Ogden 1995). Ressurser og liknende begreper tar dermed et oppgjør med 

tradisjoner med utgangspunkt i for eksempel antisosial atferd, tilpasningsvansker, 

atferdsvansker og psykososiale problemer. Begrepene er resultat av en kritikk av problem- og 

avviksforsknings framstilling av barn og unges utvikling og hverdag, med mangel på balanse 

mellom positive og negative opplevelser og atferd (Bø 2000, Ogden 1995).  
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Hva som beskriver ressurser hos unge varierer. I Riksmålsordboken (1986) blir en ressurs 

betegnet som en hjelpekilde, og er et uttrykk for evner på ulike områder. En slik ressurs kan 

utelukkende fungere som hjelpekilde dersom det finnes et område eller marked hvor den kan 

være virkningsfull. Dette gjelder både materielle og immaterielle ressurser. 

Det er mange begreper som har vært brukt for å favne de positive 

utviklingsmulighetene hos barn og unge. Få av dem har høstet bred enighet, kanskje først og 

fremst fordi begrepsinnholdet har vært ulikt utfra forskningens formål og forskerens teoretiske 

standpunkt I pedagogikk har begrepet ”kompetanse” vært brukt for å beskrive generell 

tilpasningsdyktighet til de forholdene man lever under. Utviklingspsykolog Richard M. 

Lerner (1986) bruker en vid definisjon hvor kompetanse forstås som  

 

”en kapasitet eller beredskap som gjør barn og unge i stand til å evaluere kravene fra miljøet i 

forhold til sine forutsetninger, samt graden av samsvar imellom disse.” (Ogden 1995:57). 

 

Lerner viser til at kompetent atferd er funksjonell – kravene skal evalueres for å nå et mål. Til 

tross for at definisjonene har ulik vinkling, er det felles for dem at de forstår kompetanse som 

et generelt begrep, på lik linje med ressurser. Det favner ulike områder som skolefaglig, fysisk 

og sosial kompetanse (Ogden 2001:187).  

Sosial kompetanse blir forstått som en del av den generelle kompetansen, men det er 

liten enighet om det konkrete innholdet av begrepet. Terje Ogden definerer sosial kompetanse 

som  

 

”relativt stabile kjennetegn ved barn og unge i form av ferdigheter, kunnskap og holdninger 

som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. De fører til en realistisk 

oppfatning av egen kompetanse og er en forutsetning for sosial mestring og sosial 

akseptering, samt personlig tilfredsstillende vennskapsforbindelser.” (Ogden 1995:83). 

 

Sosial kompetanse forstår jeg som en del av ressursene unge ivaretar. En ungdoms sosiale 

kompetanse er utviklet i forhold til den sosiale konteksten han eller hun beveger seg i, og i 

forhold til å skulle takle både hyppig forekommende - og sjeldne opplevelser. Til tross for 

dette er ikke sosial kompetanse og sosialt ønskverdig kompetanse det samme, fordi ulike 

sosiale arenaer har forventninger som ikke sammenfaller med den sosiale kompetansens 

innhold (Ogden 2001:192).  



 -  På godt og vondt  -  

 14

Begrepet ressurs er intuitivt positivt ladet. Som sosiologisk begrep forstår jeg ressurser 

utfra at individet påvirkes av sin kulturelle og sosiale kontekst. Et slikt fokus sidestiller barn 

og unges ulike ferdigheter og kompetansefelt. Ungdommenes egne oppfatninger av hvilke 

sider ved dem som er viktigst, får derfor betydning i den samlede oppfatning av deres 

ressurser sett utenfra. Slik jeg forstår det, er ressurser forstått på denne måten et mer samlende 

begrep enn kompetanse og ferdighetsdefinisjoner som a priori peker ut verdien av et felt - som 

for eksempel sosial ferdighet. Når ressurser brukes som generelt begrep, skjer derimot ikke en 

slik vekting av de ulike kompetanseområdene . 

 Når jeg velger å fokusere på ungdommenes ressurser, leter jeg etter hva de har av 

evner og muligheter til å klare seg (Bø 2000:70). Et slikt syn tar utgangspunkt i sosiologen 

Aaron Antonovskys tanker om at alle har ”generaliserte motstandsressurser”. Disse positive 

indre og ytre beskyttelsesfaktorene jobber i mot stress og ulike former for belastning (Bø 

2000:74). Hvordan en person bruker sine ressurser kan til en viss grad forstås som hvilken 

evne de har til mestring. Jeg tar utgangspunkt i psykologene Richard Lazarus og Susan 

Folkmans prosessmodell (1984:141) når jeg forstår mestring som en  

 

”kapasitet til å bearbeide og motvirke de negative virkningene av stress og motgang når dette 

belaster eller overskrider de ressursene de har” (oversatt av Ogden 2001:200).  

 

En slik forståelse av mestring er prosessorientert; evnen til mestring varierer i forhold til 

kontekst, i forhold til type utfordring, og over tid (Lazarus og Folkman 1984:142). Dette 

skiller seg fra Antonovsky, som mener at man etablerer en grunnholdning i tidlig voksen alder 

som de generaliserte ressursene varierer i forhold til (Antonovsky 1979). Slik jeg definerer 

ressurser, vil jeg vektlegge en prosessorientert forståelse.   

Kapasiteten til å mestre beror på hvilke ressurser ungdommene har - så som sosiale 

ferdigheter, optimisme, sosial støtte fra viktige andre eller materiell trygghet - og hvordan de 

bruker ressursene. Mestring gjør det mulig å få tilbakemelding på sin kompetanse på et 

bestemt felt og styrker den positive selvoppfatningen både gjennom å ha oppnådd et mål og 

ved å oppleve kontroll over situasjonen. Samtidig, det å skulle mestre en situasjon utelukker 

andre positive utfall enn å gjennomføre med godt resultat. Dette peker psykolog Anne Inger 

Helmen Borge på når hun mener at valget av mestringsstrategi, er mindre viktig enn det at 

man gjør noe (1996:110). Dette viser at mestring som perspektiv kan ha lett for å vektlegge 

målet for handlingen, framfor motivasjonen som setter i gang handlingen. Antonovsky mener 

at motivasjon bidrar til at personen leser situasjonen på en aktivt handlende måte, at hun tror 



 -  Kapittel 2 - Avklaringer  -  

 15

at hun kan finne en løsning, samt at det gir mening for henne å finne en løsning (Antonovsky 

1979). Når jeg ser på ungdommenes ressurser, er motivasjon derfor et viktig element.  

På bakgrunn av de relevante begrepene jeg har gått i gjennom, mener jeg at ungdommenes 

samlede ressurser uttrykker deres evner og muligheter til å klare seg. For at en evne eller 

kompetanse skal være en ressurs, må den ha et område hvor den får verdi og den unge må tro 

at deres innsats på området vil gjøre en positiv forskjell. Ressursene er påvirket av deres 

kulturelle og sosiale kontekst, og endrer seg i forhold til utfordring og over tid.  

Jeg mener at ulike former for ressurser er en betingelse for å bearbeide og motvirke de 

negative virkningene av stress og motgang. Bruk av ressurser kan, men behøver ikke å lede 

fram til mestring som handlingsstrategi.  

 

 

Selvoppfatning 

 

Det er en mengde begreper å ta stilling til når jeg har forsøkt å finne et begrep som favner 

hvordan ungdommen forstår seg selv. Ord som selvforståelse, selvvurdering, selvfølelse, 

selvaksept, selvbilde brukes om hverandre med liknende innhold (Sørlie 1998:187). 

Sosiologiske begreper som selv, identitet og selvidentitet bygger på tung teori, med 

nivåforskjeller i tilnærmingen som gjør det vanskelig å få et godt empirisk fotfeste (jf. 

Giddens, Bauman). 

 Selvoppfatning er dermed et begrep blant mange mulige. Sidsel og Erling Skaalvik 

definerer (1988:13) selvoppfatning som  

 

”..enhver oppfatning, følelse, tro eller viten som en person har om seg selv”.  

 

Dette er en vid definisjon som inkluderer både påvirkning utenfra gjennom kultur og 

relasjoner og gjennom egenvurdering. Når jeg velger å bruke en vid definisjon, er det fordi jeg 

mener at det er viktig å binde sammen alle de områdene hver og en av ungdommene er 

virksomme på. Enkelte av disse dimensjonene vil være viktigere for selvoppfatningen enn 

andre, men vil likevel relatere seg til hele skalaen av dimensjoner. Selvoppfatning bygger på 

enhver oppfatning, følelse, tro eller viten om seg selv, og gir dermed et rammeverk av tid hvor 

kumulativ selvvurdering kobles til erfaring. 
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Livslyst 

 

Som barn er mennesket motivert til å lære og utvikle seg. Det har en optimistisk måte å gripe  

nye utfordringer. Hvordan denne lysten ivaretas videre inn i livet, er viktig for måten vi 

forholder oss til omverdenen og til nye oppgaver.  

 For at det skal gi mening å leve, må opplevelsen av livet overdøve alternativet. Den 

ungarsk-amerikanske psykologiprofessoren Mihaly Csikszentmihalyi (1991:kap1) mener at 

hvorvidt vi opplever lykke er avhengig av hvordan vi tolker opplevelser, framfor at lykke er 

knyttet til ytre begivenheter. Lykke forstår han som punktopplevelser heller enn en tilstand. 

Denne opplevelsen gjør øyeblikket viktig. I etterkant øker den selvtilliten og gir livskvaliteten 

et dytt i positiv retning.  

Ungdommenes dager er preget av både gode og vonde opplevelser. Livslyst er ikke det 

mest iøyendefallende i deres liv. Med et ensidig fokus på livslyst kan det rosemale situasjoner 

som har følelseskompleksitet, ved at den optimistiske siden får større talerom enn 

vanskelighetene. Når jeg likevel leter etter gode opplevelser og selvoppfattede ressurser hos 

de unge, tror jeg ikke at dette oppveier hverdagen, hvor de går i spesialskole og hvor det er 

iverksatt en rekke spesialtiltak for å få dem på ”rett kjøl”. I tillegg til de vanskelige 

opplevelsene, gir de meg innblikk i en verden som til tider er morsom å være i, med 

selvkomponert musikk, tryn i skibakken og hundedressur. Uten et fokus på både det vonde og 

det gode er det ikke sikkert de ville ha delt disse opplevelsene med meg.  

 

 

Empirisk forskning med relevans 
 

Hva som er problematferd, spenner bredt utfra hva ungdommen skal forstås i forhold til. Terje 

Ogden (1995) viser i forskning på et generelt utvalg 13-åringer, knyttet til Prosjekt 

oppvekstnettverk, at de fleste elever fra tid til annen oppfører seg i kontrast til 

klasseromsnormen. Ogden fant at positiv selvoppfatning hos 13-åringene korrelerte med høy 

grad av selvhevdelse. De samme unge hadde liten grad av empati, var flinke til å samarbeide 

og la i stor grad vekt på at de var aktive aktører i handlinger som angikk dem. Ogdens funn 

viser at det ideelle -  høy positiv selvoppfatning - ikke garanterer for at den unge er en 

”mønsterelev” i lærerens øyne – men heller står i motsetning til fellesskapsverdier som å ta 

hensyn til andre og å ta omsorg (1995:179). Hos 13-åringene fant Ogden at antisosial atferd 



 -  Kapittel 2 - Avklaringer  -  

 17

korrelerte med negative sosiale ferdigheter i klasserommet. Derimot fant han ikke at det han 

betegner som ”antisosial atferd” var et problem utenfor klasseromssituasjonen - slik atferd 

hadde med andre ord ikke betydning for forholdet til jevnaldrende. Dette viser at opplevelsen 

av ungdom i klasserommet ikke kan generaliseres til å forstå dem på andre sosiale arenaer. 

Forsker ved Norges idrettshøyskole Reidar Säfvenbom har jobbet med ungdom og 

fritid. Gjennom ulike metoder har han studert institusjonsungdoms fritid, og fritidens 

pedagogiske potensiale. Han skriver om sitt utvalg av 16- til 19-åringer at de gjennom sin 

livshistorie og ved å bli flyttet ut av sine biologiske hjem, kan ha mistet opplevelsen av å ha 

meningsfulle hverdager (1998c:3). Utfra Frønes inndeling av ungdomstida, er 16-19 åringer 

ungdommer. Å være ”ungdom” har andre implikasjoner enn å være 14 år og ”fjortis”. 

Forskjellen i alder kan være én forklaring på hvorfor Säfvenboms ungdommer skiller seg fra 

hvordan jeg forstår 14-åringenes selvoppfatning. De unge han har studert, har vært i kontakt 

med et behandlingsvesen lengre enn de vi møter her. 16-19 åringenes tap av en meningsfull 

hverdag viser til en generell livsanskuelse. De ni unge vi møter her er yngre. Noen av dem har 

hatt midlertidige opphold på institusjon, de fleste har vært i kontakt med barnevernet. Ved å 

bo hjemme eller i fosterhjem, skiller de seg fra Säfvenboms ungdommer som bor fast i 

institusjon. Dette skillet indikerer en annen forklaring på hvorfor Säfvenboms unge har en 

mørkere framtidstro enn de vi møter her. 14-åringene forteller at de opplever liten innflytelse 

over avgjørelser som har med barnevernets utredning å gjøre. Hvis dette gjelder også 

Säfenboms ungdommer, har de opplevd denne manglende påvirkningsmuligheten sterkere og 

med mer seriøse følger enn 14-åringene.  De unge vi møter her har jeg inntrykk av at opplever 

enkelte områder som meningsløse, men meningsløshet er for de færreste en generell 

forventning til alle sider av hverdagen. Säfvenbom viser i sitt studie ”The adolescens in 

Leisure Study-93”  hvor han har et normalutvalg og et utvalg av institusjonsungdom og i ”The 

Getting Involved Program-94” hvordan fritid kan være en viktig arena for positive 

opplevelser og meningsfullhet, gitt at de er tilpasset ungdommenes liv generelt. Dette er et 

relevant funn når vi skal gå inn i 14åringenes opplevelse av seg selv og sitt dagligliv.  

 I motsetning til Säfvenbom som jobbet praktisk pedagogisk for å forstå hva endringer i 

fritiden til institusjonsungdom ville føre til, har Sune Qvotrup Jenssen vært deltakende 

observatør i et ungdomsmiljø over lengre tid. I sin hovedoppgave ”De vilde unge i Aalborg 

Øst” (2002) studerte han i utgangspunktet ungdom i ”klubben for dem, der er smidt ud af 

klubberne”. Jensen forsøker å forstå de strukturelle forhold ungdommene lever under. Ved å 

synliggjøre det strukturelle finner han at det som skiller ”de vilde unge” fra de ”normale 

unge” er at det er blitt satt en grense for hva som inngår i normalitetsforståelsen av ungdom. 
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Jensen finner ikke tilstrekkelige forskjeller mellom de to gruppene til å kunne forsvare at de 

skilles fra hverandre som de gjør. Ungdommene Jensen studerte var en blandet etnisk gruppe 

gutter i alderen 10-16 år, som alle hadde Aalborg Øst som geografisk base. Til sammen 

utgjorde disse ungdommene en subkultur. Dette skiller dem fra 14-åringene vi møter her, som 

hver for seg forholder seg til en vennekrets og en kultur i sitt lokalmiljø. Slik Qvotrup Jensen 

forstår ”de vilde unge” begrenses de av en normalitetsdiskurs. Dette er relevant også for å 

forstå 14-åringene i de strukturene de forteller om og som jeg har observert dem i. 



 -  Kapittel 3 – Møter  -  

 19

Kapittel 3 – Møter 
 

 

Møter med ungdommene 
 

Det er ungdommer jeg er interessert i. Ungdommer som har en litt tøffere bakgrunn enn 

mange andre. Jeg er interessert i hvordan de forstå seg selv og sine ressurser. Med dette 

utgangspunktet begynte jeg å bygge et forskningsdesign. Hvordan kunne jeg få ungdommen i 

tale? Hva ønsket jeg å lære om dem? Hvor kunne jeg finne dem? 

 

 

Metodevalg 

 

Valget av metode kom som en konsekvens av hva jeg ønsket å lære om ungdommene. Med 

fokus på hvordan ungdommene forstår seg selv og hvilke ressurser de vektlegger hos seg selv 

bestemte jeg meg for å gjøre dybdeintervjuer. Det betyr at jeg valgte å løfte fram enkelte 

stemmer for å høre hva de kunne fortelle, og for å få et inntrykk av deres situasjon. Jeg har 

ikke dobbeltsjekket informasjon som kommer fram i intervjuene. Den forståelsen jeg ønsker å 

hente fram er knyttet til hvordan ungdommene oppfatter og framstiller livshendelser og seg 

selv – ikke til om det finnes en annen versjon av virkeligheten.   

 For å komme i kontakt med ungdommer i målgruppen, forsøkte jeg flere kanaler, både 

ungdomsklubber og spesialskoler. Jeg ønsket å møte ungdommer på en arena som ikke la 

store føringer for å bli kjent med dem, før jeg gjorde et utvalg for å gjøre intervjuer. Skole 

som arena for å bli kjent med ungdommene, er en struktur med begrensninger. Ungdommene 

forholder seg til elevrollen, skoledagen har sin indre logikk med friminutter og lærer/elev-

kommunikasjon.  Når valget likevel falt på skole, var det i kraft av ulike praktiske faktorer 

som tilgjengelighet til mange ungdommer og skolenes interesse i prosjektet.  

 For å kunne gjøre dybdeintervjuer følte jeg at jeg trengte å oppleve ungdommene og 

kjenne til en snipp av deres liv. Av den grunn gjorde jeg observasjoner i en del klasser før jeg 

valgte intervjuobjekter. Dette ga breddekjennskap til ungdom i spesialskole, en innsikt som 

intervjuene ikke åpnet for. Samtidig ga det de framtidige informantene en mulighet til å danne 

seg et bilde av meg, og til å teste ut hvem jeg var. Observasjonene brøt dermed en første 

intimitetssfære, noe som var til god hjelp i intervjuene.  
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 I tillegg til intervjuer og observasjoner valgte jeg å gjøre noen lengre feltarbeid – som 

strakte seg over flere dager, på tur med en bestemt gruppe. Det ene feltarbeide skjedde i 

forkant av intervjuene, det andre skjedde flere måneder etter. Feltarbeidene fikk derfor ulik 

betydning, noe jeg skal komme tilbake til. 

 

 

Deltakende observasjon 

 

For å få et inntrykk av ungdommene, deres skolehverdag og deres kontakt seg i mellom, 

hadde jeg flere observasjoner i hver klasse. Dette valget sprang ut av en tro på at jeg ville få 

en bedre dialog i intervjusituasjonen dersom informanten på forhånd kjente litt til meg og at vi 

dermed ikke var fremmede for hverandre.  

 

Observasjonens muligheter 

 

Det er flere ulike måter å gjøre observasjoner på, fra å holde seg utenfor det sosiale til å være 

en aktiv deltaker (Skjervheim 1963). Jeg ønsket å komme i kontakt med ungdommene og å gli 

inn i miljøet på en måte som forstyrret klassens virke minst mulig. Derfor valgte jeg å gjøre 

observasjoner på dager hvor klassene ikke hadde klasseromsarbeid, men var på tur eller 

jobbet med ulike prosjekter som jeg kunne være med på. Dette bandt meg til å gjøre noe 

lengre observasjoner enn anbefalt – fordi det ikke var mulig å trekke seg ut tidligst før 

”storefri”.   

 Gjennom disse møtene med ungdommene, var jeg en deltakende observatør. For meg 

betød det å observere de sitasjonene som oppsto og de samtaleutvekslingene som foregikk. 

Jeg valgte å ikke være intervjuer eller en aktiv spørrer. Fordi det dannet seg situasjoner hvor 

samtale falt naturlig, f. eks ved at vi jobbet sammen og hadde felles arbeidsoppgaver, snakket 

jeg endel med flere i hver klasse. Denne formen for uregisserte møter bidro til flere ting. For 

det første ga det meg et, fra min side, ikke planlagt inntrykk av temaer de viste interesse for. 

For det andre fikk jeg utdypet min forståelse av dynamikken i klassen, ved at de fortalte om 

skolehverdagen. For det tredje ga det dem mulighet til å spørre meg ut, både for å forstå 

hvorfor jeg var der og for å finne ut hvordan de skulle definere meg.   

Mitt viktigste verktøy i feltarbeidet er meg selv. Når jeg møtte ungdommene på 

skolen, i klassen sin den første gangen, var jeg usikker på hvilken rolle jeg ville bli tildelt av 

dem. De ungdommene jeg møtte er i en alder hvor klær og tegn har sterk symbolverdi. 
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Hvordan skulle jeg forholde meg til det? Jeg fant fort ut at det fikk briste eller bære, jeg tok på 

meg mitt mest alminnelige hverdagstøy – ikke umoderne, ikke spesielt moteriktig. Hadde jeg 

forsøkt å legge meg på en linje som ikke var min ville de ha gjennomskuet det. I stedet 

forsøkte jeg å møte dem med meg – menneske til menneske. Min interesse for dem er 

oppriktig, men den er forskjellig fra møter med mennesker i andre sosiale sammenhenger 

(Fog 1994). Jeg hadde en gjesterolle i deres liv, som forsker, som ikke innebar at vi skulle 

bygge videre på møtet. 

 Deres første møte med meg skjedde gjennom lærerens presentasjon av meg som 

student. Deretter fortalte jeg litt om prosjektet og svarte på spørsmål – ofte knyttet til hva en 

sosiolog er og hva en sosiolog jobber med på generell basis. Denne runden førte til at jeg i 

flere grupper ble kalt ”studenten”, en tittel med klangbunn til de andre studentene som 

tidligere hadde vært i klassen og på skolen. I tillegg er jeg jente, og befinner meg innen 

Frønes’ definisjon av ”ung voksen” – jeg er 26 år og ikke ferdigstudert. I de fleste klassene 

var det flere gutter enn jenter, som jente skilte jeg meg derfor fra flertallet. At jeg ikke er så 

mye eldre enn ungdommene, ga meg en buffer mot lærerrollen, idet de fleste lærerne jeg var i 

kontakt med var en del eldre.  

 

Observasjonens begrensninger 

 

Å observere i spesialskole betyr å observere spesialskoleelever. Skolen danner en ramme for 

hvordan ungdommene oppfører seg og hva de forholder seg til. Hvordan dette står i forhold til 

deres hverdag utenfor spesialskolen, kan ikke en observasjon fortelle. For eksempel oppstår 

det i spesialskolen konstellasjoner mellom de forskjellige elevene i klassen, som for meg som 

utenforstående til forveksling likner på vennskap. De ungdommene jeg har intervjuet forteller 

derimot at de selv ikke opplever at de har nære venner i klassen på spesialskolen som de er 

sammen med i fritiden. Hva jeg kan se og hva jeg blir presentert for legger dermed føringer på 

hva jeg kan observere.  

Ungdommenes eget blikk og opplevelse har ikke like stor plass i observasjonene som i 

intervjuene. Observasjonene tillater meg derimot å se hvordan gruppedynamikken fungerer i 

klassene, og hvordan hver enkelt forholder seg til ulike deltakere i gruppen, som 

samarbeidspartner. Det foregår hele tiden samtaleutveksling mellom elevene i de klassene jeg 

har besøkt. Disse samtalene har jeg kunnet være en utenforstående lytter til. De er ikke ment 

for meg som forsker, og de framføres i et forståelsesrom fortettet av symboler og felles 



 -  På godt og vondt  -  

 22

referanser mellom elevene. Hva jeg forstår av slike samtalesnutter, lider derfor under at jeg 

kan ha gått glipp av intrikate tegn og vendinger.  

Skolerommet og skoletiden, i form av bl.a. aktivitet, hvilken lærer de har eller hvilke 

elever som er tilstede, legger føringer på temaene som ungdommene snakker med meg om 

under observasjonene. Ofte fortalte de meg om skolens organisering, sin opplevelse av 

lærerne og aktiviteten de drev med når jeg var der. Videre tok de opp ”enkle” temaer som 

miljøvern og musikksmak.  

Observasjoner ga rom for at ungdommene kunne spørre meg ut om ulike ting, i 

motsetning til intervjusituasjonene som til en viss grad har en fastlagt form hvor det forventes 

at en stiller spørsmål, og en svarer. Et par ganger opplevde jeg at jeg ble testet ut i forhold til 

min omgang med rus på deres alder, og mitt generelle syn på rus: 

 

Jan spør om jeg nyter nikotin, jeg svarer nei – Lea sier; men du kan jo være med 

likevel..?! De har fått forhandlet fram en pause etter denne arbeidsoppgaven. Idet tiden 

er bestemt; 5 minutter pause, setter de på sprang. Om å gjøre å få tid til en røyk. Jeg 

går etter, den unge læreren sier litt muntert – så du skal.. (nikker i retning av de 

løpende elevene) du også?? ”Ja, de spurte om jeg ville..” svarer jeg. Og rusler videre. 

Når jeg kommer fram har de tent hver sin røyk. De gjør plass til meg. Mens de snakker 

om lightere (...) Nikolai kommer og setter seg sammen med oss og forsøker å bomme 

et trekk av en røyk – uten hell. Samtalen fortsetter om lightere – Jan forteller om en fin 

en som hadde hasjblad på, som lyste rødt, gult og grønt. Han sier at hasjblader er kult, 

men at han ikke kan røyke. At lukten, smaken er bra – men at det funker feil. (sier han, 

etter et strengt blikk fra Lea) hun sier; jeg har aldri prøvd! Det blir diskusjon om hasj 

som medisin – det er jo det i Danmark, sier Jan. Og heroin er medisin, og hyppere. 

Begrepene sitter inne. De sier – du kan gå på Plata og spørre hvem som helst om hva 

de begynte med – alle vil svare hasj. Jeg sier; det betyr vel nødvendigvis ikke at hasj 

leder til heroin.. Jan sier; ja, noen har kanskje begynt på hardere stoffer. Samtalen 

ebber ut, klokken sier tid til å gå tilbake. Før vi reiser oss spør Jan om når jeg begynte 

med alkohol og røyk. Jeg svarer ”tretten”. Når var du full første gangen da? Jeg sier – 

det var vel parallelt. De har fått svar. På vei tilbake til klassen forteller de om sine 

første opplevelser med alkohol. 

 

Under denne røykepausen opplevde jeg at Lea og Jan forsøkte å finne ut hvor de hadde meg i 

forhold til ulike former for rus. Spesialskolen aksepterer ikke bruk av hasj, og det var derfor 
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vågalt av Jan å ta det opp med meg til stede. At han likevel gjorde det, forteller at han ikke 

trodde jeg ville komme til å rapportere videre og ikke så ”studenten” som en del av skolen. 

Temaet hasj ga meg et dilemma – hvordan skulle jeg forholde meg til det? Jeg opplevde at jeg 

hadde tre alternativer. For det første kunne jeg la meg sjokkere, ta klar avstand til bruk av hasj 

og understreke at det er i strid med norsk lov. For det andre kunne jeg spille ut min 

sosiologiske, liberale side med argumentasjon à la Nils Christie. Eventuelt kunne jeg forholde 

meg nøytral, uten å verken oppmuntre eller fordømme. Både ved å ta avstand og ved å 

applaudere opplever jeg at jeg ville gått ut av rollen som forsker. Det var ikke et sjokk for 

meg at hasj er et tema i deres hverdag. Dersom jeg likevel hadde valgt den moralske 

argumentasjonslinjen, ville jeg risikert å stenge for verdifull informasjon i senere intervjuer 

fordi jeg ønsket deres historie om seg selv, på tross av eventuelle moralske implikasjoner. 

Hadde jeg valgt å argumentere liberalt ville jeg risikere at det kunne fordreie hva de senere 

fortalte meg, gjennom å ”tøffe seg” ikke bare i forhold til jevnaldrendes rusbruk men også i 

forhold til mine holdninger. Jeg valgte derfor den mest nøytrale linjen; jeg holdt meg ute av 

samtalen så lenge som mulig, uten å fysisk gi tegn til ubehag – for deretter å komme med en 

generell sosiologisk betraktning. Videre spurte de meg ut om min alkoholdebut, jeg svarte 

knapt – men nok til å gi dem et bilde. At jeg ga dem litt viten om meg, førte til at de på vei 

tilbake til klassen fortalte flere historier om sin egen alkoholdebut og om ulike opplevelser av 

å være full.  

 I observasjonsutdraget over spør læreren overrasket om jeg også skal ta røykepause. 

Han har med andre ord ikke samme forståelse av å være deltakende observatør i en klasse 

som det jeg har; for meg er det en unik mulighet å få lov til å være med på en røykepause. 

Dette bryter med hva han tror at en ”student” gjør. I forkant av observasjonene snakket jeg 

med lærerne. Jeg fortalte hva jeg var interessert i, de sa seg villige til å la meg være med i 

klassen, og vi avtalte tid og sted. Når jeg møtte opp, skulle  klassen settes i gang og det var 

ikke mye tid for meg til å bli kjent med læreren. Hvordan lærerne forsto meg som student 

baserte seg derfor på bl.a. tidligere møter med observerende studenter. Noen ganger var ikke 

dette en heldig ballast å bære med seg;  

 

Røyker du? Det er den eldste læreren som spør. Nei, svarer jeg. Han ber meg bli med 

likevel. Så viser de fram stedet de holder pause og prater om at det er en mangel at 

man ikke lenger kan dra til sjøs, at man ikke har noe fornuftig å gjøre hvis man er litt 

villstyrig. Den litt yngre læreren forteller at han gikk på Bekkelaget, 1000 elever – 8 

av dem gikk i spesialklasse. I dag er det omvendt, sier han.  
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Den eldre læreren kommer med stadige henvisninger til hvor håpløse alle sos-ped-

psyko’er er. Han sier: Sånne som deg er det som har fått stengt røykerommet vårt. 

Sånne som deg er det som tror at det er velfungerende å ha tverrfaglige møter om en 

elev, med eleven tilstede! Jeg forstår raskt at det ikke er noen vits i å opponere. Han 

spør meg hva jeg skriver om, hva heter det? ”morgendagens vinnere?” er 

arbeidstittelen, svarer jeg. Han sier; Ja, her er det bare tapere! Den litt yngre læreren 

forsøker å modifisere – jaa, men det funker jo, på no’ vis blir det jo noe av de fleste..  

 

Den eldre læreren kobler meg som sosiologistudent med alle de andre sos-ped-psyko’er han 

har møtt i yrkeslivet og er ikke positivt innstilt til oss som gruppe. Dette bidrar nok til at han, 

til tross for gjentatte oppfordringer fra meg, ikke lar meg slippe til blant elevene. I stedet viser 

han meg rundt, og holder tett kontakt med meg. Observasjonen ble likevel interessant, idet 

den fortalte om diskurser innen spesialskolen; hva kan profesjonelle psykologer, sosionomer, 

pedagoger, sosiologer bidra med? Møtet med lærerne i denne observasjonsøkten avslørte også 

store forskjeller i hvordan lærerne forstår elevene sine og deres potensiale.  

Jeg opplever at observasjonene ga meg en mulighet til å bli litt kjent med 

ungdommenes tegnsystemer og måter å presentere temaer på som gjorde meg mer sikker i 

intervjusituasjonene. Jeg fikk samtidig kjennskap til den generelle skolehverdagen og 

lærernes måte å forholde seg til elevene på. Dette, samt at vi ble litt kjent med hverandre på 

forhånd, var det viktigste utbyttet av observasjonene. 

 

 

Aktivt intervju 

 

Jeg har valgt å bruke intervjuer av ungdommene som hovedkilde til å analysere hvordan de 

forstår seg selv. Intervju som metodeform gir innsikt i hvordan den som blir intervjuet 

reflekterer rundt de emnene som kommer opp gjennom intervjuet. Disse refleksjonene er 

begrenset av intervjusituasjonen, av at jeg som intervjuer er en inntil nylig fremmed og av 

forventninger om hvordan man skal handle eller tenke i ulike situasjoner utfra gjeldende 

normer og regler. Hvordan ungdommene framstiller sine opplevelser, blir fortalt meg på en 

måte som de tror at jeg kan forstå, samtidig som de ønsker å fortelle en sammenhengende 

historie om seg selv. Hver opplevelse har sin egen historie av tautrekking om hvem som har 

privilegiet av å definere situasjonen, denne strukturen ligger bak det de forteller som en skjult 

agenda (Widerberg 2001). Hva de forteller meg, er derfor en av mange historier som kunne ha 
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vært fortalt. Den ene historien er ikke mer sann enn den andre -  men deres fortellinger og 

dialog med meg gir et innblikk i hvordan de tenker om seg selv.   

 Utvelgingsprosessen av ungdommer til intervju skjedde utfra kriteriene om å være ca. 

14 år og å ikke gå i hjemskolen, men under et alternativt skoleopplegg. I og med 

skolesituasjonen, forventet jeg at de hadde vært i kontakt med ulike hjelpetjenester som pp-

tjenesten og barnevernet. Jeg ønsket å intervjue noen jenter og noen gutter. Dette var 

utgangspunktet, men under løpets gang valgte jeg ungdommer som sto i forhold til hverandre 

og kunne gi ulike bilder – for eksempel ved at de hadde ulike personligheter og spilte ulike 

roller i den sosiale gruppen hvor jeg hadde observert dem (Wadel 1991:101). Dersom 

ungdommene uttrykkelig ga uttrykk for at de ønsket å bli intervjuet, forsøkte jeg å se om jeg 

kunne ha nytte av det. I tillegg samarbeidet jeg med lærerne som ga meg råd om hva jeg 

kunne forvente hos de ulike elevene.   

  

Aktivt intervju; muligheter 

 

Jeg ønsket å gjøre aktive intervjuer hvor situasjonen brøt med endel forventninger til et 

intervju. Ungdommene jeg har intervjuet har vært i kontakt med barnevernet og ulike former 

for hjelpetjenester. Dette betyr at de har gått gjennom en diagnostiseringsfase hvor de har blitt 

konfrontert med sin situasjon i formelle møter. Jeg ønsket å lage en intervjusituasjon som ikke 

ville gi assosiasjoner til møter med asymmetriske maktforhold, og på den måten unngå at 

ungdommene opplevde seg som klienter og at de tok i bruk en ferdigkonstruert rolle. 

Ungdommene jeg plukket ut som informanter hadde møtt meg en eller to ganger. Med flere 

av dem hadde jeg etablert en viss kontakt, men det var også informanter som hadde vært i 

samme sosiale rom som meg over en halv dag, men hvor vi bare hadde vekslet noen få ord. 

Fordi vi ikke kjente hverandre tilstrekkelig, og fordi jeg var usikker på ungdommenes erfaring 

med intervjuer, ønsket jeg å forhindre at min kontroll over situasjonen, i kraft av å være 

intervjuer, skulle manifesteres som en form for skjev makt. For å forhindre en slik skjevhet, 

flyttet jeg intervjuet ut av en klassisk intervjusituasjon med fire vegger og to mennesker 

overfor hverandre ved et bord. Et slikt uformelt møte ga meg rom til å ha et åpent intervju, 

med en møtestruktur som åpnet for innspill og impulsivitet. I barneforskning har det vært 

vanlig å bryte opp intervjusituasjonen ved å gjøre noe sammen (jf. f. eks. Holtan 2002:71, 

Andenæs 1999:41-49). Dette samspillet har derimot ikke vært løsrevet fra rommets 

begrensninger.  De aktive intervjuene utvider derfor denne designen.     
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 Den første informanten jeg intervjuet var Nikolai. Når jeg første gang snakket med 

ham etter at læreren hadde avtalt intervju, spurte jeg om det var noe han pleide å gjøre i 

fritiden som vi kunne gjøre sammen under intervjuet. På denne måten håpet jeg å bli trukket 

inn i lokalmiljøet hans, og få et glimt av hvem han er i sin fritid. Min tanke var at Nikolai, og 

senere de andre informantene, på den måten ville fjerne seg fra sin elevrolle. I tillegg håpet 

jeg at han hadde en del opplevelser knyttet til stedet og aktiviteten han valgte – som han 

kunne fortelle om og spinne videre på. Begrensningene til denne ideen var hovedsaklig 

knyttet til tre faktorer. For det første foregikk intervjuene på dagtid, en tid hvor de til vanlig er 

på skolen. For en som spilte fotball, ville det være meningsløst å ta meg med til en tom 

fotballbane – ettersom det er spillet og lagkameratene som står i fokus. For det andre brøt det 

at de ble bedt om å velge sted og aktivitet, med deres oppfatninger rundt et intervju, og flere 

hadde vanskelig for å komme på noe som de drev med som var egnet. For det tredje bodde 

enkelte av informantene så langt unna skolen at det ikke var gjennomførbart å dra til deres 

lokalmiljø for å gå på ”deres” kafé eller treningsstudio. 

Nikolai foreslo at vi skulle gå og bowle et sted i hans nærmiljø hvor han og ”noen 

kompiser” pleide å gå. Intervjuet startet idet jeg møtte ham på skolen. Han installerte 

mikrofonen til lydopptakeren på genseren sin, jeg fortalte om formålet med intervjuet og hans 

rettigheter. Deretter begynte jeg sakte å sirkle meg inn på temaer jeg var interessert i – mens 

vi befant oss underveis til bowlingen, gjennom bowlingspillet, ut på gaten for en røykepause  

og videre til McDonalds for lunsj. Intervjuet endte derfor med en situasjon hvor vi satt overfor 

hverandre i en klassisk intervjusituasjon, men det var noe Nikolai selv valgte.  

Et slikt intervju, med hensikt å lære noe om den andre parten, er i utgangspunktet et 

symmetrisk maktforhold fordi jeg ikke kan bli fortalt mer enn hva informanten vil fortelle 

meg (Fog 1994). Dette var noe jeg opplevde at måtte understrekes overfor ungdommene, for å 

hindre at det dannet seg barrierer mot ”den gode samtalen”. Jeg opplevde at det var viktig å 

løfte oss ut av en assosiativ terapeutsituasjon og å unngå at jeg tok utgangspunkt i en 

problembarn/spesialskoleelev-kategorisering av ungdommen. Ved å møte informanten i 

lokalmiljøet eller på et selvvalgt sted ville ungdommen få et fortrinn; jeg ble en gjest i 

informantens verden.   

 

Aktivt intervju; begrensninger 

 

Intervjuene var ikke ustrukturerte(Silverman 2001). Jeg tok utgangspunkt i hovedideer jeg 

hadde utarbeidet i intervjuguiden, og lot intervjuet flyte rundt de relativt generelle temaene. 
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Dette gjorde at alle intervjuene hadde en individuell vinkling, med hovedtyngden på ulike 

steder utfra hva ungdommene ønsket å snakke om. Denne individuelle påvirkningen bidro til 

å gi intervjuet en design som var mindre fastlåst til mine forhåndsteorier. Samtidig gjorde den 

lite autorative strukturen det mulig for informanten å la temaer han eller hun ikke ville snakke 

om falle.  

Intervjuenes struktur sto til den praktiske utformingen. Intervjuet måtte være mulig å 

tilpasse til de ulike fysiske stedene vi befant oss på – utfra om det var mange andre i vår 

umiddelbare nærhet eller ei. Intervjuets mindre fastlagte form inviterte derimot ungdommene, 

kanskje i større grad enn om det hadde vært et klassisk intervju, til å gå ut av 

intervjustrukturen for å spørre ut meg om mine gjøren og laden – noe jeg forsøkte å svare på i 

en form som førte samtale inn på dem igjen. At omgivelsene endret seg gjennom intervjuet ga 

ulike forstyrrelser – for eksempel ved at det var informantens tur til å kaste bowlingballen, 

noe som i endel tilfeller satte en fysisk stopper for temaer jeg ønsket å fordype. Gjennom 

intervjuet ble det derfor perioder med intensivt intervju og med mindre aktivt intervju, 

tilpasset aktivitetsnivået. 

Hvis jeg hadde gjort ett intervju i en klasse, var det vanskeligere å forme fritt det neste 

intervjuet – idet informant nummer to allerede hadde fått en innføring i hva han kunne 

forvente seg. Mengden av informanter som ønsket å la seg intervju økte; mange hadde lyst til 

å få en halv dag fri fra skolen og f. eks gå og bowle. Fantasien rundt hva de pleide å drive med 

ble begrenset av at de visste hva klassekameraten hadde valgt. Med både Nikolai, Lea, Stian 

og Henrik, som går i to ulike klasser på forskjellige skoler, bowlet vi under intervjuet. 

Bowling egnet seg godt som aktivitet, men det var bare Henrik og Nikolai som fortalte at de 

pleide å spille bowling. De to andre hadde ”fått” ideen.   

En av ungdommene jeg ønsket å intervjue ville ikke stille opp. Jeg hadde snakket mye 

med ham på forhånd, og han hadde tatt ulike sosiale initiativ overfor meg – som å invitere 

meg med på klassetur. Det kan være mange forklaringer på at han ikke ønsket å bli intervjuet. 

Slik jeg forsto ham, var han usikker på hva det betød å bli intervjuet, og på om han måtte 

svare på mer enn han ville. I tillegg betød intervjuet å være en halv dag borte fra skolen, og 

borte fra et sosialt rom som jeg tror at han oppfattet som trygt. 

Det korteste intervjuet varte i en time og tre kvarter, det lengste intervjuet varte i fire 

og en halv time. Det aktive intervjuet åpnet for at intervjuet strakk seg over lang tid – fordi vi 

drev med ulike aktiviteter samtidig. Dette ga store mengder materiale, til tross for at det i de 

lengre intervjuene er perioder hvor det utelukkende dreier seg om aktiviteten; forklaring av 
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teknikker, intenst spill el. l. Lange intervjuer kan være et problem fordi materialet blir for stort 

til å ha oversikt over. Fordi jeg har få informanter har designet vært mulig.  

 

Etter intervjuene 

 

Etter endt intervju satte jeg meg på bussen eller trikken og skriblet ned ting jeg visste at ikke 

hadde kommet inn på lydopptaket – for eksempel i overgangen mellom to lydbånd eller etter 

at lydopptakeren var slått av. Når jeg kom hjem forsøkte jeg å skrive ned inntrykket jeg satt 

igjen med etter intervjuet, og gi en grov skisse av hva vi hadde snakket om. Transkriberingen 

gjorde jeg så framt det var mulig dagen etter, og hadde dermed gode minner om intervjuet 

fremdeles. I transkriberingen gjenga jeg sosiolekt, fyllord og pauser, samt fysiske handlinger 

som for eksempel at informanten gjesper, går til kassen for å bestille en cola eller kaster 

bowlingballen. Denne relativt fyldige transkriberingen hjalp hukommelsen i etterkant.  

   Analysen begynner allerede i det et tema fenger interessen. ”Morgendagens 

vinnere?” var arbeidstittelen på oppgaven. Jeg ønsket å se om ungdommene opplevde å ha 

ressurser som lett ble oversett av f. eks lærer og forelder, og om disse ressursene kunne hjelpe 

den unge til å bli en ”vinner”. Utfra en slik idé leste jeg bl.a. Csikszentmihalyi og hans teorier 

om dyp flyt, jeg leste hva Bauman og Giddens tenker om identitet og samfunnet, og jeg leste 

ungdomsforskning om ungdomskultur, risiko og trygghet. Denne bagasjen hadde jeg når jeg 

bygget opp intervjuguiden. I intervjuene ble guiden modifisert av både mine opplevelser 

under observasjonene og av den som ble intervjuet. I intervjuguiden fokuserte jeg på 

ungdommens ressurser skilt fra vanskelighetene de har hatt. Dette ble et unaturlig skille. I 

stedet fortalte Lea, Stian og de andre fra hverdagen sin, med fokus på både de positive og på 

de negative sidene gjennom hele intervjuet. 

 Når intervjuene var gjort og transkribert, satt jeg med et stort materiale som jeg valgte 

å jobbe med på ulike måter. For det første leste jeg gjennom intervjuene og sammenliknet 

dem fortløpende. For det andre brukte jeg tid på å kode materialet og plotte det inn i et stort 

regneark, for å finne mønstre og likhetstrekk. Kategoriene hentet jeg ut av intervjuene. 

Dette tok tid, men var en måte å jobbe med materialet på som ga oversikt. Jeg opplevde at jeg 

ved å bruke regneark kunne kontrollere meg selv fra å bruke teori på materialet, og i stedet la 

materialet tale. Senere har det foregått en runddans mellom empiri og teori – hvor jeg har lest, 

gått inn i materialet, forkastet eller forstått – og gått videre (Wadel 1991).  
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Feltarbeid 

 

I utgangspunktet hade jeg ikke lagt opp til at jeg skulle gjøre feltarbeid med varighet over en 

halv dag. Når muligheten bød seg, så jeg det som en anledning til å komme i tettere kontakt 

med en hel gruppe og å få vært sammen med dem i flere sosiale sammenhenger.  

 

Feltarbeidets muligheter 

Jeg ble invitert med på to turer med samme klasse. Den første invitasjonen kom på slutten av 

skoledagen hvor vi samlet oss rundt et felles måltid:  

 

En av guttene, som hele dagen har jobbet med å lære seg navnet mitt, snakker lavt med 

den ene læreren, så spør han meg om jeg skal være med på overraskelsesturen deres? 

Eh.. sier jeg. Det har jeg ikke tenkt på, men det skal jeg gjøre ..  – takk! 

 

Invitasjonen kom i begge tilfeller fra elevene, og ble senere gjentatt av klassens lærere. Den 

ene turen hadde en varighet av to dager, den andre strakk seg over fem dager. Den første turen 

foregikk før jeg gikk i gang med intervjuene, den andre fant sted mens jeg jobbet med 

analysen.  

 I begge tilfeller ga turene en mulighet til samvær over flere dager. Denne kontinuiteten 

gjorde at jeg kunne se samspillet i gruppen, og hvordan de ulike elevene fungerte innad i 

klassen. Når vi var underveis var vi aktive sammen, noe som gjorde det naturlig å snakke 

”som man gjør på tur” – om hva vi opplever, fortelle om tankesprang og innskytelser – men 

også om hvem man er og hva man driver med når man ikke ”er på tur”. Jeg fortalte litt om 

meg, de fortalte litt om seg.   

 Begge observasjonene ga meg mulighet til å snakke endel med lærerne og få innblikk i 

deres pedagogiske tenkning. Lærerne fortalte i tillegg om gruppen som helhet og om de 

enkelte elevene, noe som ga meg bakgrunnsinformasjon som jeg ikke hadde med noen av de 

andre elevene jeg har observert.   

 Den første turen gjorde at de ungdommene jeg intervjuet fra denne klassen kjente meg 

relativt mye bedre enn de andre informantene, samt at vi hadde en felles bakgrunn; vi hadde 

vært på tur sammen. Hos disse ungdommene opplevde jeg at min kjennskap til klassen var en 

inngangsportal som de refererte flittig til. Når vi møttes til intervju, spurte jeg hvordan det var 

med klassen, og de ga meg en oppsummering av hva som hadde skjedd ”siden sist”. 
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 Under den andre turen, som strakk seg over fem dager, observerte jeg endringer innen 

klassens dynamikk og ved hver elev. Gjennom turen hadde jeg de gryende analysene fra 

tidligere intervjuer og observasjoner i bakhodet. Før jeg dro på tur, konkretiserte jeg hvilke 

temaer som kom til å bli viktigere videre i analysearbeidet, og la spesielt vekt på disse når jeg 

observerte og senere skrev notater.  

 På denne andre turen foreslo jeg å stå for middagslaging sammen med elevene. 

Matlagingen ga meg en mulighet til å gjøre noe sammen med de jeg ikke allerede hadde hatt 

kontakt med. Samtidig opplevde jeg at jeg gjennom gode måltider fikk gitt noe tilbake til 

klassen, og det ga meg en ny rolle i gruppen.  

 

Feltarbeidets begrensninger 

 

Fem dagers samvær hvor jeg ikke kunne bestemme å trekke meg tilbake når det passet meg, 

gjorde at feltnotatene ble skrevet på kvelden, tidlig på morgenen – og etter at jeg kom hjem. 

Disse notatene ble derfor selektive, jeg kunne ikke skrive ned alt. Dette er en svakhet ved 

feltarbeidet. Til gjengjeld er opplevelsene rike og bidro til at tidligere intervjuer og 

observasjoner ble mer forståelige.  

Under feltøktene var jeg eneste jente i gruppen. Å være jente opplevde jeg at påvirket 

hvem som tok kontakt med meg av seg selv. De mest viltre var vanskeligere å få kontakt med 

enn de som syntes det var hyggelig å gå og prate. Dette måtte jeg ta hensyn til når jeg valgte 

hvilke ungdommer jeg skulle intervjue. Ettersom ungdommene ble mer vant til meg, tok de 

generelt hyppigere kontakt. Jeg valgte en form for omsorgsrolle hvor jeg ventet på den eller 

de som hang etter. Hvem som hadde dette behovet endret seg utfra hvilke aktiviteter vi 

bedrev; den som hoppet høyest på langrennsski var ikke nødvendigvis den samme som kom 

først ned slalåmbakken.    

Fem dager på tur sammen gjorde at jeg til en viss grad skled inn i gruppen, og at 

guttene ikke oppførte seg annerledes fordi jeg var der. Jeg tror at de etter hvert ikke forholdt 

seg til at jeg forsket på dem. Dette er et etisk dilemma. Fordi det ikke var tid til å gjøre rike, 

fortløpende feltnotater ble ungdommene skjermet fra at deres minste bevegelser ble 

dokumentert. Samværet med dem økte min forståelse om dem – samtidig som fraværet av 

notater til en viss grad vernet dem fra forskeren.   
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Hva står i veien for gode møter? 
 

Det er mange hindringer og fallgruver mellom å ønske å intervjue ungdom på fjorten år som 

går i spesialskole og har vært i kontakt med ulike behandlingstjenester, og å få et godt 

intervju. 

  

 

Å definere ”dem” 

 

I mitt første utkast av fjerde kapittel brukte jeg konsekvent betegnelsen ”informanter” når jeg 

skrev om Henrik, Nadia og de andre. For hva skulle jeg kalle dem? ”Informanter” opplevde 

jeg som nøytralt. Så nøytralt at ungdommene forsvant i nøytralitet og ble til instrumenter i 

min forskning. Grunnen til at jeg søkte og fremdeles søker et nøytralt begrep er at forskning 

på unge i spesialskole eller barnevern, bruker begreper som henviser til at de er forskjellige 

fra andre ungdommer; de er problembarn, unge med adferdsvansker, unge med antisosial 

atferd, utsatte unge, marginale unge. Noen av begrepene har henvisninger til annerledeshet 

med en positiv klang; resiliente unge, løvetannbarn og ”vilde unge”.  Hvilket begrep som 

benyttes står i forhold til bruksområdet det er ment for. Innen behandlingsvesenet, som pp-

tjeneste og barnevernet, kan en diagnostisk betegnelse åpne døren til pengesekken, samt gi en 

retningsangivelse for hvilken behandling som kan være nødvendig. For lærere med tretti 

elever i klassen og én elev som forhindrer undervisningen for alle de andre, kan den unge lett 

bli forstått som et problembarn. Når barnevernet, læreren eller forskeren begrepsfester den de 

snakker om, retter de søkelyset mot det viktigste trekket ved den unge. Hughes vil kalle dette 

å fokusere på en masterstatus hos den unge. Masterstatusen legger føringer på hva den unge 

har av støttetrekk, men også på hvordan andre forstår den unge. Ved å identifisere den unge 

som for eksempel utsatt, vil de som denne begrepsbruken henvender seg til automatisk anta at 

den unge ved å ha et slikt avvikstrekk også er bærer av andre uønskede trekk (Becker 1963). 

 Frønes definerer unge i slutten av grunnskolen som ”fjortiser”. Som en inndeling av 

stadier i ungdomstida er det funksjonelt å gi de yngste ungdommene et navn. ”Fjortis”-

begrepet er derimot ikke skapt av Frønes, men hentet ut av hverdagslig språkbruk hos eldre 

ungdommer om ”fjortisene”. Å være ”fjortis” er i denne sammenhengen brukt for å ta avstand 

til hvem de ikke er og er derfor ikke ubetinget positiv. 
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 Jeg har i stedet valgt å bruke begrepet ”ungdom” – noe som betyr at jeg i 

utgangspunktet ikke skiller Nadia, Alexander og de andre fra ungdommer generelt. Jeg har 

ikke grunnlag for å forstå de jeg har intervjuet og observert som en homogen gruppe. Først og 

fremst relaterer de seg til venner, andre ungdommer, som ikke går i spesialskole. En slik 

framstilling av dem viser at jeg ikke er bundet av å skulle få penger til behandling, at jeg ikke 

skal leve et familieliv sammen med dem, eller at jeg ikke skal få dagens mattetime til å 

fungere. Masterstatusen jeg setter i fokus bygger på deres oppfatning av seg selv som 

ungdommer og gir rom for ulike sider ved hver og en av dem. 

 

 

Å presentere prosjektet 

 

Ungdommene jeg møtte gjennom prosjektet var alle under 18 år. Dette betød at jeg måtte 

presentere prosjektet for fire instanser; Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste (Nsd), 

skolene representert ved lærere og rektor, foreldrene og ungdommene selv.  

 For å kunne gjennomføre prosjektet søkte jeg Nsd om tillatelse, med detaljert 

informasjon om hvilke opplysninger jeg skulle innhente fra ungdommene. Nsd godkjente i 

tillegg intervjuguiden og to rundskriv til foreldre og ungdommer1. Det første skrivet gikk til 

ungdom og foreldre som ble berørt av at jeg observerte i de forskjellige klassene. Det andre 

skrivet var rettet til de ungdommene som skulle intervjues og deres foreldre – hvor foreldrene 

måtte gi samtykke til intervjuet. Begge disse skrivene gjorde jeg så muntlig som mulig. Dette 

til tross, var det mye formell informasjon som det var nødvendig å ha med. Brevene var 

dermed ikke lett tilgjengelige for ungdommene, noe jeg fikk bekreftet ved at de færreste 

hadde lest brevene selv – men bare levert dem hjemme.  

 For å intervjue mindreårige kreves underskrift fra foresatte. Fordi min eneste kontakt 

med foreldrene gikk gjennom ungdommene, var jeg usikker på om det var lot seg gjøre å gi 

dem et skriv, at de tok vare på det til de var hjemme, at de leverte det til foreldrene – og fikk 

det underskrevet tilbake. Og tilslutt at de fikk det med seg tilbake til skolen, og leverte det til 

læreren eller tok vare på det til de møtte meg. I denne prosessen var lærerne mine allierte. De 

ga ungdommene skrivet som de skulle ha underskrift på bare et par dager før intervjuet – slik 

at det hadde nyhetens interesse. Samtidig innhentet læreren ungdommenes og foreldrenes 

muntlige tillatelse til at jeg kunne ringe eleven. På denne måten visste foreldrene at et skriv 

var på vei. Samme kveld ringte jeg den jeg skulle intervjue og avtalte hva vi skulle gjøre og 
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når møtet skulle finne sted – samtidig som jeg spurte om det var i orden for foreldrene og om 

de hadde skrevet under. Denne innviklede prosedyren førte til at jeg fikk underskrift fra alle 

unntatt én forelder. Dette unntaket oppdaget jeg først i etterkant av intervjuet – idet 

underskriften til Leas far minnet mistenkelig om hennes egen.  

 Jeg var i direkte kontakt med de foresatte til to av ungdommene, begge ganger av 

praktisk-organisatoriske grunner. Ingen av foreldrene tok kontakt med meg for å utdype 

opplysningene de hadde fått gjennom skrivet.  

 

 

Nye møter: Å jobbe med skrevet tekst som har vært levende  

 

Når jeg sitter med observasjonsnotatene og intervjuene husker jeg det som filmer – jeg husker 

at det blåste surt mens Nadia, med store, tåreblanke øyne fortalte om hjemsituasjonen. Jeg 

husker Stians bruk av illustrerende bevegelser og lyder for å fortelle meg hva som har skjedd 

siden sist vi så hverandre. Jeg husker hvordan Alexander avslo at jeg skulle spandere cola på 

ham og at sofaen han satt i var i rødt imitert skinn. Denne hukommelsen er fylt av lyder, 

bilder og lukter – til forskjell fra transkriberingene og notatene. Dette er et godt supplement 

for å forstå hva en situasjon dreide seg om, eller hva ungdommene forsøker å fortelle 

(Widerberg 2001). Samtidig kan det lure meg. Jo lengre unna opplevelsene jeg er, jo mer 

renlinjede blir historiene. Det som skjedde blir mer levende, og mindre bestemt av den intense 

konsentrasjonen jeg hadde under observasjon og intervju – hvor jeg forsøkte å bevare enhver 

detalj. Ettersom detaljene forsvinner i glemselen, kolorerer hukommelsen bildene. 

 Transkriberingene av intervjuene inneholder alle fyllord, dokumenterer bruk av gal 

grammatikk og bruk av slang og sosiolekt. Transkriberingen kan avsløre pauser og fyllord 

som for eksempel understreker usikkerhet rundt temaet. Samtidig fanger den opp ord som er 

ment for øyeblikket og ikke for å bli nedskrevet. Alexander forteller;  

 

"Broren min han er mer sånn drittungegreier han ass, men det har hendt lissom, at jeg 

tar han med ut lissom, at vi er sammen lissom, (P: ja, hva synes han om det da?) han, 

bli’kke, han synes det er kult han.." 

 

I denne setningen bruker Alexander ordet ”lissom” tre ganger, som en pause eller et komma. 

Fyllord som ”lissom” er blant de tingene vi redigerer ut når vi snakker sammen for å finne 
                                                                                                                                                                                     
1 Se vedlegg 
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fram til en fullstendig mening i det som blir sagt. På papiret gir slike ord en annen mening – 

og jeg stiller spørsmål som: hva forsøker Alexander å fortelle om broren sin? hvorfor legger 

han inn slike pauser? – er det mer enn et uttrykk for slang? 

 Fortløpende etter at jeg har gjort observasjoner og intervjuer, har jeg anonymisert de 

jeg har snakket med ved å gi dem nye navn. Navnet er en del av det mennesket jeg har møtt 

og det mennesket jeg skal formidle. Det året man er født og den kulturen man er født inn i 

legger føringer på hvilket navn foreldrene velger. Derfor var det en utfordring å gjøre denne 

forandringen med ungdommene. Flere ganger måtte jeg endre det konstruerte navnet fordi det 

ikke hadde de riktige forutsetningene; en gutt vokst opp på Stovner heter sjelden Karsten, men 

gutter født rundt 1990 het kanskje ikke Karsten uansett hvor de kom fra i byen? 

 Når jeg har skrevet oppgaven, har jeg valgt å personifisere ungdommene. Vi kommer 

tett innpå hver av dem, og får et sammensatt bilde av Lea, Stian og de andre. Dette nære 

fokuset har ført til at jeg har brukt mange anonymiseringsteknikker. En søster har blitt en bror, 

Romsås har blitt til Stovner, interesse for basketball har blitt til fotball. Enkelte sårbare og lett 

gjenkjennelige opplevelser har jeg også måtte splitte opp, og tilskrive andre enn den som har 

opplevd det. Når jeg har gjort slike endringer har det vært for å anonymisere og beskytte 

ungdommene, men samtidig har jeg forsøkt å ikke endre vilkårene for opplevelsene de 

forteller om – slik at leseren kan følge med og opparbeide en innsikt.  

 

 

Mitt ståsted 

 

Oppgaven baserer seg på mine møter med ungdommene. Jeg er dermed en faktor som selv 

påvirker hva de forteller meg - både gjennom hvem de tolker meg som, hva jeg spør om og 

gjennom hvilke forventninger jeg har.  

 Jeg er født i 1977 av en møbelhandler og en billedvever og oppvokst på en liten øy i 

Oslofjorden. Jeg gikk på skole på Oslo vest, først i en beskyttet barneskole og deretter på en 

sentrumsskole. Min hverdag lå langt unna hva Lea, Stian og de andre har opplevd, kun i små 

drypp fikk jeg se den mørke siden av ungdomstilværelsen, som i opplevelsen med Mikael.  

Faglig bygger jeg på sosiologi-, psykologi- og historie grunnfag. Mellomfaget har jeg i 

sosiologi, med avvikssosiologi som fordypning. Disse fagene er grunnlaget når jeg søker 

vitenskaplige verktøy for å forstå det ungdommene forteller.     
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Møter. En oppsummering  
 

I dette kapitlet har jeg tatt med meg leseren gjennom de ulike formene for møter jeg har hatt 

med ungdommene. Observasjonene gjorde meg og ungdommene forberedt på en 

intervjusituasjon, og gjorde at vi brukte mindre tid i intervjuene på å bli kjent med hverandre. 

Under intervjuene gjorde vi samtidig ulike aktiviteter som den unge hadde valgt ut – som å gå 

i yndlingsbutikker, spille bowling og gå på kafé. Dette ga gode samtaleforhold, samtidig som 

den unge kunne velge å la et tema falle uten å eksplisitt bruke sin rett til å ikke svare på 

spørsmål. Jeg fikk derimot ikke innblikk i det lokale miljøet til ungdommene gjennom å møte 

dem på et sted de selv valgte. Feltarbeidet utdypet kjennskapet til en bestemt klasse og ga meg 

mulighet til å observere dem etter at de hadde gått i samme klasse i henholdsvis tre måneder 

og syv måneder. Dette åpnet for sammenlikning og var en dimensjon som jeg i 

utgangspunktet ikke trodde jeg hadde tid til. 

 Å jobbe på denne måten, først praktisk med meg selv som verktøy til å møte 

ungdommene, og deretter med skrevet tekst, har vært spennende og krevende. Materialet jeg 

samlet inn var lenge lukket, det var vanskelig å lese linjer og sammenhenger. Sakte, men 

sikkert kunne jeg sette det Lea sa i sammenheng med det jeg husket at Stian hadde fortalt, og 

på den måten åpnet en del av materialet seg.  
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Kapittel 4 – Ungdommenes verden 
 
 
Rammeverk 
 

Hvordan ungdommene forstår seg selv er påvirket av den verden de beveger seg i, og hvordan 

de oppfatter den. Ungdommenes liv utspilles i ulike sosiale arenaer, hvor av noen er knyttet til 

bestemte fysiske rom og konkrete bestemmelser.  

 Skolen er et slikt forhåndsdefinert rom. Den tar mellom seks og åtte timer av 

ungdommenes dag, og strukturerer dagen ved at de må opp tidlig og først har fritid etter 

arbeidsøkten. Opprinnelig har Stian, Aron og de andre gått på skoler som de sognet til. Noen 

av dem har vært i kontakt med hjelpetjenester i lengre tid, andre kom i kontakt med den 

psykisk-pedagogiske tjenesten (pp-tjenesten) og barnevernet under ett år før de byttet skole.  

 En god del av sin våkne tid tilbringer ungdommene med familie og venner. Alle 

ungdommene har noen de forstår som sin familie. Aron er den eneste som ikke bor sammen 

med minst en av de biologisk foreldrene, men det forhindrer ikke at han relaterer seg til og 

oppfatter far som viktig og nær familie. Tiden sammen med familien beskriver ungdommene 

utfra praktiske gjøremål og det fysiske: å være hjemme. Relasjonen til venner er derimot ikke 

knyttet på samme måte til det fysiske rom, idet de fleste ungdommene bruker ulike former for 

kommunikasjonsteknologi, og møtes på flere ulike arenaer. 

Med alle sine ulike innfallsvinkler er skole, hjelpetjenester, familie og venner viktige 

deler av ungdommenes rammeverk. 

 

 

Lea, Stian og de andre 

 

Til intervjuene valgte jeg ut ni ungdommer. Alle var pluss/minus fjorten år da jeg møtte dem 

og var elever ved ulike spesialskoler. Alle sammen har de sin historie av tøffe opplevelser 

som selvmordsforsøk, jevnlig politikontakt som følge av ulike former for kriminalitet, 

opplevd overstyring fra barnevernet, å bli slått hjemme, midlertidig institusjonalisering, 

feildiagnostisering og å måtte gå et skoleår om igjen.  
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 Av de ni er tre jenter - Lea, Nadia og Julie. Dette reflekterer skjevheten i 

spesialskolene, hvor jentene er i markant mindretall. Alle ungdommene - både jentene og 

guttene, bor i andre bydeler enn den som skolen deres ligger i. De fleste av dem bor i 

Groruddalen, eller utover mot Holmlia – et par bor i vestlige bydeler og én bor utenbys. Både 

Aron, Lea, Alexander, Nadia og Nikolai har én eller to foreldre som ikke opprinnelig kommer 

fra Norge. Til tross for dette har ingen av dem ytre kulturelle kjennetegn, som tradisjonelle 

klær, fra foreldrekulturene og det er bare én som er personlig religiøs, han er muslim. 

Alle ungdommene er opptatt av hva de signaliserer gjennom klessmak og musikk – og 

kler seg derfor utfra den stilen de assosierer seg med – slik som Henrik den dagen jeg møtte 

ham til intervju: 

  

Det er tidlig formiddag, jeg har reist gjennom byen for å spille bowling og intervjue 

Henrik. Innenfor de store vinduene i spillelokalet ser jeg ham sitte i en av 

spillautomatene hvor det simuleres at man kjører bil. Han har ikke lagt på penger, men 

holder i rattet, og følger med på skjermen. Han er kledd med ”hiphop”elementer, vide 

bukser og kortklipt, rufsete hår – men stilen er ikke gjennomført, han bærer også klær 

som han forteller at mor har kjøpt, uten hans fintfølelse for ”hiphop”stil. Idet han ser 

meg, vinker han ivrig og hopper ut av spillboksen.  

 

Jeg møter Henrik flere ganger – både i forskjellige situasjoner knyttet til skolen og i 

intervjuet. Henrik er 14 år, ivrig,  men i begynnelsen litt sjenert overfor meg. Senere opplever 

jeg at han er reflektert og ordlegger hva han opplever på en likefram måte. Samtidig kan han 

være ustyrlig barnslig – både i reaksjon på å bli snakket til fra lærerne og i samspill med 

jevnaldrende. Han er tidvis overaktiv, og mister fokus på hva han jobber med – hvis noe eller 

noen distraherer ham må han arbeide med seg selv for å fortsette med det han drev med. Han 

blir lett revet med - men sparer ikke på å gi av seg selv i sosiale sammenhenger - spesielt i 

forhold til klassekameratene, gjennom humor og spillopper. Han er egenrådig, og er ikke 

alltid flink til å få gjort lekser – til tross for oppfordringer fra lærerne. Slik jeg forstår ham er 

han med andre ord en ganske alminnelig gutt.  

Det jeg ikke kan lese ut av min observasjon av ham, er at det har skjedd en forandring 

fra hvordan han var før til hvem han er nå, i spesialskolen. I følge lærerne og egne 

fortellinger, har han vært ”barneskolens skrekk”. Han har vært gjennom ulike alternativer – 

bodd i utredningstid på institusjon og gått på forskjellige skoler. Han får hjelpetiltak fra 

barnevernet i form av diverse fritidsopplegg.   
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Skole og hjelpeapparat 
 

I Oslo er det fem spesialskoler som har elever i min målgruppe. Som supplement til disse 

skolene har Oslo kommune fem institusjoner for barn og unge med større sosiale og 

emosjonelle problemer, med egne skoler. Elevene ved alle former for spesialskoler utgjør i alt 

1-2 % av Oslos samlede elevmasse2. 

 Tre av spesialskolene har elever som karakteriseres ved sosiale og emosjonelle 

vansker. Lønnebakken skole3 hadde i 2003 tjuefem elever fra 1.til 10.klasse. Skolen 

vektlegger praktisk-estetiske fag, har en gruppe som jobber med tømmerhogst og liknende, og 

har kantine som elevbedrift. Sollerudstranda skole hadde i 2003 åttito elever fra 7.-10.klasse. 

Elevene er organisert på tvers av alderstrinn i klasser med interesse for f. eks media og 

dykking og i små bedriftsenheter knyttet til skogdrift, marinadrift osv. Vestre Aker skole 

hadde trettito elever i 2003 fra 8. til 10.klasse -  i motsetning til de to andre skolene har de 

også et botilbud for elevene, og helgeaktiviteter. Skolen er organisert rundt ulike 

bedriftsklasser. Ullevålsveien skole skiller seg fra disse tre skolene gjennom å ha elever fra 3. 

til 10.klassetrinn med generelle lærevansker. I 2003 hadde de tjuesju elever i ungdomtrinnet 

på skolen. Sogn skole, på sin side, er en behandlingsskole underlagt Sogn senter for barne- og 

ungdomspsykiatri. Skolen hadde i 2003 tolv elever fra 8. til 10.klasse. De kommunalt drevne 

institusjonene er Ballangrud, Brusetkollen, Grepperød, Sedsvoll og Svebu skole. De fire første 

ligger lokalisert utenfor Oslo. Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri  har også en 

institusjon for korttidsopphold. I tillegg til disse institusjonene, leier Oslo kommune endel 

institusjonsplasser i andre kommuner.    

 I mange av skolene og institusjonene beholder ungdommen sin elevstatus ved 

bostedsskolen. Flere av skolene har som mål å tilbakeføre elevene til sine opprinnelige skoler. 

For at dette skal være mulig, driver de utadrettet virksomhet hvor ressurser fra spesialskolen i 

en tid overføres sammen med eleven til hjemskolen4.  

 Skolene har tildels ulikt pedagogisk utgangspunkt, men et fellestrekk er fokus på 

ressurser og mestringsområder hos elevene. Dette er årsaken til at flere av skolene ikke 

umiddelbart omtaler seg selv som spesialskole; Sogn skole sier at de er for skolevegrere, mens 

Sollerudstranda skole betegner seg som en alternativ skole. 
                                                           
2 Statistisk årbok for Oslo 2003: I skoleåret 2002/2003 hadde Oslo 47 727 elever i grunnskolen (1.-10.klasse). 
894 av disse elevene fikk kommunal spesialundervisning. Dette tallet inkluderer elever i spesialklasse på 
hjemskolen, spesialskoler og institusjonsskoler drevet av Oslo kommune. Tallet skiller ikke mellom de ulike 
årsakene til spesialundervisning.  
3  For oversikt, se: www. skoleetaten.oslo.kommune.no/arsmelding-2003  og www.oslo.kommune.no 
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 Klassene jeg har besøkt skiller seg fra hverandre ved å ha ulike arbeidsoppgaver 

knyttet til for eksempel kantine eller media. De ulike oppgavene er mer eller mindre egnet for 

gruppearbeid, og noen gir i større grad mulighet for gratispassasjerer. Hvorvidt dette blir 

resultatet, er avhengig av ungdommenes motivasjon. Denne bygges opp av lærerne som til 

tross for en liknende pedagogisk lest, i praksis bruker ulike pedagogiske teknikker. Hvordan 

lærerne motiverer elevene varierer fra overtydelige kommandoer, til å se elevgruppen som et 

diskusjonsforum hvor eksplisitte uttrykk for autoritet er et virkemiddel som sjelden blir brukt. 

Lærernes engasjement i elevene varierer. For noen slutter kontakten med elevene når 

skoledagen er over, og kontakten med foreldrene er først og fremst knyttet til beskjeder og 

skolefaglige ting. Andre lærere bruker fritiden sin til å følge opp elevene i familiene deres. 

Det kan dreie seg om å være konfliktmegler mellom elev og forelder, eller om å reise hjem til 

han som skulket i dag. 

  

 

Å gå i en spesialskole 

 

Å være elev ved en spesialskole er noe alle ungdommene relaterer seg til og forklarer for meg. 

Spesialskolen er ment som en mulighet til å kunne gjennomføre grunnskolen fra 

myndighetenes side. I praksis betyr det å gå på en annen skole enn hjemskolen at den unge 

blir tatt ut av sin lokale kontekst, og ikke er i organisert samhandling med venner i 

nærmiljøet. Det betyr også at f. eks Alexander, som bor i Groruddalen, får tildels betydelig 

lengre reisevei til sin nye skole. Dette skjærer inn på den fritiden ungdommene har når de 

kommer hjem fra skolen. Alle ungdommer møter en slik løsrivning fra lokalmiljøet på et 

tidspunkt i utdanningsløpet. Disse unge må takle løsrivningen på en tid hvor majoriteten av 

jevnaldrende fremdeles store deler av døgnet og uken lever i barndommens geografisk 

begrensede verden. Dette setter dem i en spesiell situasjon.  

 Lærer og pedagog Inger Ulleberg (2000:41) intervjuet tidligere elever ved 

Sollerudstranda skole i Oslo, hvor hun fant at de ikke så på Sollerudstranda som en skole for 

”spesielle ungdommer”. Flesteparten mente – i tråd med lærernes oppfatning og pedagogiske 

opplegg - at de hadde gått på en alternativ skole, men at de utenfra ble forstått som 

spesialskoleelever. Dette sammenfaller med hvordan f. eks Lea framstiller sin skole. Hun 

forteller om en i klassen som ikke lenger går på spesialskolen;  

 
                                                                                                                                                                                     
4 For å skille skolen de unge gikk på tidligere fra spesialskolen, bruker jeg betegnelsen hjemskole.  
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”(P: men hva skjedde for noe?) nei jeg vet ikke, han bare ble problembarn igjen, så 

ble han kasta ut tror jeg..” 

 

Lea forteller at medeleven ”bare ble problembarn igjen” og viser dermed til at han ikke var 

problembarn resten av tiden på spesialskolen. Han var definert som problembarn før han 

begynte på skolen. Lea legger dermed til grunn at det er en rolle han ikke ble koblet fra ved å 

gå på skolen, og som han derfor kunne gå tilbake inn i.  

Det at ungdommene går på en spesialskole løser ikke problemene de sliter med 

individuelt, men de kan oppleve å ikke være ”problembarn”. I spesialskolen er elevrollen  

omdefinert og mer individtilpasset. Disse to faktorene gir ungdommene en sjanse til å være 

”vellykkede” på et område der de tidligere ble forstått som ”mislykkede”.  

 

 

Å ikke gå på hjemskolen 

 

Det å gå i spesialskole er noe som er forbeholdt en liten gruppe. Fra én bestemt skole, kan det 

i en periode være flere elever som er tatt ut av den skolen de sogner til for å gå i spesialskole. 

I andre perioder skjer dette med kun enkelte elever. I forhold til elevantallet i Osloskolen 

dreier det seg om en liten gruppe elever. I forhold til de andre elevene i klassen på 

hjemskolen, skiller ungdommene seg ofte ut som særtilfeller.  

Ungdommene fokuserer ikke på spesialskolen som hovedsaklig problematisk. Det er 

to forklaringer som går igjen. Den ene tar utgangspunkt i at alternativet til å gå i spesialskole 

ville vært verre. Den andre forklaringen bygger på hvordan det var å være i klassen på 

hjemskolen. Henrik forteller: 

 

”jeg blei .. mye kasta ut i timen, bråkte.. eeh..gjorde mye jeg ikke skulle gjøre (P:mm, 

men var det rettferdig synes du, at du blei kasta ut, eller?) jeg kunne ikke fortsette der 

da, det hadde blitt bare mere (..) var bedre at jeg begynte på [spesialskolen] for der.. 

gjør jeg ikke like mye tull..” 

 

”jeg savner egentlig alle kammerata mine og sånn .. men så .. hadde ikke vært noe bra 

å være der heller,  .. bare hadde finni på kødd hele tida" 
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Henrik forteller at han ikke fungerte i en vanlig klasse, at han bare drev med ”bråk” og ”tull”. 

Han savner kameratene sine fra hjemskolen, men han forteller at det likevel ikke ville ha vært 

”bra å være der”. Slik jeg forstår Henrik synes han at det er bra at han ikke går i den gamle 

klassen sin med hensyn til de andre elevene, og fordi han ikke klarte å kontrollere seg i 

hjemskolens kontekst. Alexander, på sin side, forklarer hvorfor han ikke kunne gå i 

hjemskolen utfra miljøet i og rundt skolen; 

 

”nei, det var bare at det bare skjedde lissom, jeg hadde problemer med lærerne og .. 

sånn lissom, det var bare det var bare noe som skjedde lissom. Det skjedde med 

ganske mange flere også lissom.. (P: mm . hvordan var læreren a?) læreren hun var, 

min lærer, hun var ganske kul, men og.. engelsklæreren .. de .. lissom klassestyreren 

var kul (P:ja) og rektor’n og sånn, det jeg følte meg .. rasistisk nedtråkka lissom av 

rektoren (P: mm) så det ble  myye kaos lissom, og jeg jeg gjorde kaos og sånn..” 

 

Alexander forteller ”at det bare skjedde”, han forklarer at han følte at rektor behandlet han 

dårlig og at det ble mye ”kaos” som han var deltaker i. Han forteller videre;  

 

".. de fleste nå er kriminelle lissom, småkriminelle som jeg kaller det og de fleste unge 

i Groruddalen lissom .. jeg vil i hvert fall si at 40 % av de har vært på en politistasjon 

på grunn av kaos (P:ja) eller.. noe annet kriminelt. Og det har skjedd ganske mye ran 

og.. sånn og sånn som de som de folka jeg vanker med har vært innblanda med og jeg 

selv i, så .. blir mye kaos" 

 

Alexander bruker ”kaos” som et samlebegrep på blant annet kriminell aktivitet og ulike 

former for ”bråk” – som det at han ikke kom overens med rektoren på hjemskolen. Han 

forteller at det, i hans oppfatning, nesten er vanlig å være småkriminell og gjør et anslag på at 

40 % av alle unge som har vokst opp sammen med ham, har vært innom politistasjonen. Slik 

han forklarer seg, blir derfor spesialskolen et nødvendig tilbud som følge av miljøet han lever 

i. Hans anslag til tross, Alexander skiller seg fra sitt miljø ved å være en av få som går i 

spesialskole. 

For de fleste ungdommene er alternativet til spesialskole å ikke bo hjemme. Å ikke bo 

hjemme betyr i praksis institusjon. Institusjon er et alternativ som har blitt presentert for 

ungdommene gjennom barnevernet, og som foreldrene har støttet opp om og lagt makt bak. 

En av ungdommene bor i et beredskapshjem, som er et midlertidig tilbud mens barnevernet 
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vurderer om det er ansvarlig å la ham bli boende hjemme. To av ungdommene har hatt 

utredningsopphold ved en institusjon. Både Henrik, Stian og de andre som har blitt vurdert til 

opphold i institusjon har en klar holdning til at de ikke ønsker å bo på internat, og de oppfatter 

tilbudet som en trussel. Henrik fremhever at han hadde det bra på ”internatskolen” og godt 

kunne ønske at oppholdet hadde vart lenger – samtidig som han i hverdagen jobber aktivt med 

å fylle kravene som er satt til ham for å få lov til å bo hjemme og gå i spesialskole.  

 Skrekkscenariet de beskriver er å bli faste beboere på en institusjon, hvor du, som 

Nikolai sier, ikke ”slipper ut igjen” før du er 18 år, hvor medbestemmelse forsvinner til 

fordel for standardiserte regler og hvor du bor langt fra familie og venner. Nikolai forteller; 

 

”Det var to valg. Enten å gå på vanlig ungdomskole eller så begynne på 

[spesialskolen] ...så hvis ikke det ville fungere, så måtte jeg risikere å begynne på 

internat." 

 

"deet, har jeg hørt mye fra alle venner og sånn, dem sier at det er forferdelig å gå på 

internat" 

 

Nikolai bygger sin oppfatning om institusjonsopphold på fortellinger fra venner som har 

opplevd det. Han forteller at hvis han ikke greier å gjennomføre ungdomsskolen ”risikerer” 

han å måtte bo på institusjon. Å bo på institusjon konkluderer han med at han tror er 

”forferdelig”. Stian forteller om sin opplevelse av å bli truet med institusjonsopphold;  

 

 

"dem[foreldrene] har sagt atte, hvis jeg har vært skikkelig sånn rasshøl mot folk i en 

periode, så er det nesten sånn at jeg ble pælma på barnehjem.. (P: ja. Men har du 

vært der eller?) nei. Ble nesten pælma på barnehjem i fjor, for jeg nekta å gå på 

skolen, det er liksom Litt småflikkeri ass, at jeg nekter å gå på skolen en da’, også 

truer dem med barnevernet! (P: ja) Det synes jeg er Helt!! Idiotisk! For å  si det 

mildt” 

 

Stian forklarerer at grunnen til at han har blitt truet med ”barnehjem” var at han har oppført 

seg som et ”rasshøl”. Verken det, eller at han har skulket en dag på skolen, forstår han som 

grunn god nok til å bli truet med å måtte flytte hjemmenfra.  
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I et slikt relieff, hvor institusjonen forstås utfra et skrekkscenario, er det bare én av 

ungdommene som gir seg selv mulighet til å tenke seg tilbake til hjemskolen – det er 

Alexander. 

Lea og Julie som derimot ikke har vært truet med internat, forholder seg i større grad 

til hjemskolen som realitet. Julie ønsker seg en ny prøvetid på skolen hun sokner til. Hun sier: 

 

" nei, asså, folka som går der [på hjemskolen] og sånn, det er gøy, jeg savner liksom 

folka som går der og.. sånn (P:har du fått holdt no’ kontakt med de ellers eller?) nei, 

ikke egentlig" 

 

Julie tegner et bilde hvor vennene i den gamle skolen var en positiv kilde, men at hun på 

grunn av spesialskolen føler at hun ikke får holdt kontakt med dem. Slik jeg forstår 

situasjonen, mister hun kontinuiteten i nærmiljøet sitt fordi skoledagene er så lange at hun 

ikke har mye tid igjen til venner når hun kommer hjem om kvelden. I tillegg er hun redd for at 

hun blir faglig dårligere enn sine forhenværende klassekamerater av å gå i spesialskole. Hun 

sammenlikner seg med et tilfelle hun kjenner til: 

 

”.. (mm) det er sånn, som Kristian (P:hm?) Kristian i den andre klassen? (P; det er 

han som tenkte på å begynne på..[hjemskolen] igjen?) ja han gikk der en uke og så 

..det var for vanskelig, så han kom tilbake til [spesialskolen] .. (P: var han lei seg for 

det eller?) tror det, såå, hvis jeg begynner på [hjemskolen] nå, så tror jeg kanskje jeg 

skal begynne før det er for seint.. mm ... blir det så vanskelig å henge med” 

 

Julie forteller at dette skjedde med Kristian, i parallellklassen. Han fikk muligheten til en ny 

prøvetid i hjemskolen, men klarte det ikke – slik Julie forstår det - blant annet av faglige 

grunner. Å sakke faglig akterut i spesialskolen er noe også Alexander nevner som bekymring. 

Begge opplever at undervisningen balanserer på kant med læreplanen, de er redde for at de 

mister verdifull kunnskap som jevnaldrende får og at de dermed vil være faglig svakere enn 

elevene de møter når de skal over i videre utdanning. En videreføring av å sakke faglig akterut 

er at de risikerer å bli tatt inn på særskilt grunnlag på videregående. En tidligere elev, som jeg 

møtte under observasjon ved en av spesialskolene, fortalte at han hadde, blant medelever på 

den yrkesfaglige videregående skolen, opplevd en utbredt holdning til at de som tas inn på 
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særskilt grunnlag ”stjeler” plassen fra de som har tilstrekkelig god karakter og dermed 

”fortjener” den. 

 

Primære referansegrupper 

 

De tidlige observasjonene gjorde jeg i oktober - midt i første skolesemester. Da møtte jeg 

ungdommene for første gang. Intervjuene foregikk fortløpende i løpet av siste måned før 

juleferien. Tiden for observasjoner og intervjuer sett i forhold til skoleårets syklus, kan 

forklare hvorfor svært få av ungdommene fortalte om nære vennskapsbånd til medelever i 

spesialskolen. En annen innvirkende faktor til hvorfor de ikke hadde nære venner i 

spesialskolen, kan være at det av de ni ungdommene bare var Henrik som ikke var ny i 

klassen sin. Likevel går det klart fram av det de forteller at både Lea, Stian og de andre først 

og fremst forholder seg til venner de har i nærmiljøet, vennskap som er bygget utfra 

hjemskolen og ulike fritidsaktiviteter.  

 De av ungdommene som bare har gått i én barneskole og én ungdomsskole før de 

skiftet til spesialskole, føler alle en tilhørighet til medelever på skolen de kom fra. Nadia har 

derimot gått på mange ulike skoler, og føler ikke tilhørighet til noen skole – på samme måte 

som Aron som har flyttet mye med en far som kom til Norge som flyktning. To av guttene har 

gått i ulike skoler og spesialskoler, men blitt kastet ut i tur og orden fra de ulike stedene. Til 

tross for dette, forteller også de om en spesiell tilhørighet til en av skolene som har vært deres 

hjemskole. Stort sett er derfor ungdommenes primære referansegruppe forankret i lokalmiljøet 

og hjemskolen – det er venner de har møtt i denne forbindelse og som ikke går på en 

spesialskole. At hver enkelt elev har et sett av referanserammer som bare i liten grad 

overlapper hverandre, bidrar derfor til at spesialskolene får mer sosialt fragmenterte grupper 

enn grunnskoler generelt.  

Ungdommene får et ekstra miljø gjennom spesialskolen, og det presenterer de for meg 

som positivt. Dette til tross, tar det tid før Stian - men også de andre, bygger opp relasjoner på 

den nye skolen som de prioriterer å bruke fritiden sin på. Noen kommer kanskje aldri så langt 

som til å få venner på skolen i den tiden de går der. Dette gjelder uavhengig av om de har et 

stort eller lite miljø å lene seg på. For Lea, Julie og Alexander, som tror at de kan vende 

tilbake til hjemskolen, kan spesialskolens midlertidighet gjøre det mindre viktig å investere i 

vennskap. Tilhørigheten til skolen og de andre elevene ser derfor ut til å være knyttet til den 

fysiske tilstedeværelsen på skolen, heller enn å representere et samhold som har forgreninger 

inn i fritiden.  
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 Det kan være mange årsaker til at venner i nærmiljøet holder stand til fordel for det 

nye spesialskolemiljøet, til tross for at den daglige kontakten er minimert. De gamle vennene 

er en kobling til det lokale nettverket - de er med på å holde den lokale livshistorien i gang. 

Vennene er viktige fordi de representerer ungdommenes historie, en fortid og en framtid. For 

eksempel har ikke Julie alltid har vært en ”spesialskoleelev”. Dette er en del av den 

tosidigheten det er å ha rollen som elev ved en spesialskole; innad i den nye skolen kan det, 

som jeg beskrev, dannes en myk kokong av normalitet, men utad overfor både gamle kjente 

og i nye møter, skiller ungdommene seg ut ved realiteten av å ikke gå i skolen de sokner til.  

At ungdommene først og fremst relaterer seg til sitt gamle miljø, støtter derfor et 

stemplingsperspektiv på deres opplevelse av spesialskolen. Lloyd M. Dunn, amerikansk 

forsker på spesialundervisning, argumenterer for at eleven bærer med seg en forståelse av 

spesialskolen som hun tar med seg inn i utformingen av rollen som spesialskoleelev (Dunn 

1968:9). Denne forståelsen er bygget på samfunnets kollektive forståelse av hvem som går i 

en spesialskole og hva det betyr å være spesialskoleelev, heller enn hvordan eleven selv 

opplever det. Et slikt funn går i mot at spesialskoleelevene forstår hverandre som 

referanseramme, og dermed ikke forsterker en negativ selvoppfatning av sine skoleferdigheter 

(for diskusjon jf. Skaalvik og Skaalvik 1998:81). 

 
 

Å forholde seg til et hjelpeapparat 

 

Det er et fellestrekk ved ungdommene at de forholder seg til et hjelpeapparat. Alle har vært 

eller er under ett eller flere tiltak satt i gang av eller formidlet gjennom barnevernet. De fleste 

har i denne prosessen vært med på ulike møter der deres situasjon har blitt diskutert på kryss 

og tvers, og hvor de har fått et terapeutisk og utredende søkelys rettet mot seg.  

 Tiltakene som har blitt satt i gang med hensikt på å hjelpe dem, er av ulik karakter. De 

retter seg inn mot ulike livsarenaer ettersom hvor behovet ligger. Både Henrik og André har 

vært til langvarig utredning for å få klarhet i hvilke behov de har. Henrik beskriver 

utredningen slik:  

 

"det er bare no sånn prøve seg ut, prøver å finne ut hva feilen er så velger de skole (..) 

eller gir deg skolealternativer." ”(P: har de funnet ut hva feilen er da?) næ. (halv 

latter)”  
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Henrik framstiller det som om institusjonens oppgave er å lete etter feil ved ham, finne feilen 

og deretter finne en løsning. Han svarer avvisende, men usikkert – med en ”halv latter” - når 

jeg spør om de har funnet feilen. Senere refererer han til diagnosen adhd5 som ”feilen”.  

De organisatoriske opplevelsene knyttet til utredningsprosessen er ikke sentrale i 

ungdommenes fortellinger til meg. De fleste avskriver møtet med utrederne som noe mor har 

tatt seg av. Dette til tross for at en slik utredningsprosess innebærer at det er de som diskuteres 

og som må stå til rette for handlinger og væremåte. I de fleste fortellingene om seg selv som 

de gir meg, fraskriver ungdommene seg de belastende og alvorlige sidene ved barnevernet. De 

vil gjerne fortelle om fritidsaktiviteter organisert gjennom barnevernet, men vedkjenner seg, 

overfor meg, bare brokker av problemdebatten knyttet til tilbudet. Aron, som ikke har et slikt 

distansert forhold til det utredende barnevernet, er i stedet sint og bitter. Han kjemper med 

nebb og klør mot vedtak barnevernet har satt i gang på vegne av ham.  

 Ungdommene vil heller fortelle om de praktiske sidene ved barnevernet som er 

morsomt og som gir støtte. Gjennom Alexander og Nikolai får jeg inntrykk av at det gir status 

å være med i en eller flere av gruppene: 

 

”de får lissom de får kanskje 15-10 000 av staten som de bruker på de ungdommene 

da (P: okei, ja, men er du på den gruppa?) jeg var. Kanskje jeg skal begynne neste år 

lissom .. eller lissom etter jul, eller etter sommeren."                                                                               

 

Alexander forteller om en barnevernsorganisert gruppe og at han har vært med i den. Han 

presenterer det som et tap å ha falt ut av gruppen og å ikke ha tilgang til deres ressurser. Han 

håper at han vil få begynne der igjen. De alvorlige undertonene ved å være et medlem i en slik 

gruppe, unngår han ved å vise til at barnevernet betaler for en aktiv fritid.  

Omtrent halvparten av ungdommene jeg har intervjuet går eller har gått på 

fritidsgrupper som er organisert eller betalt av barnevernet. Gruppene er inndelt etter alder 

slik at det ikke blir for stor spredning. Det er to typer tilbud. Den første gruppen av slike tiltak 

er aktivitetstilbud med flere overnattinger, og fungerer på den måten også som avlastning for 

foreldre. Aktivitetene kan variere fra gang til gang, eller det kan være spesifikke grupper – f. 

eks en snowboardgruppe som leker på snø om vinteren og driver med assosierte aktiviteter 

om sommeren. Den andre kategorien av slike tiltak har ukentlige møter hvor fokus er samtale 

i kombinasjon med enkle aktiviteter, som å trene vekter, lage mat eller gå på kino. Disse 

gruppene kan være geografisk inndelt, utfra bydel. Eksempler på dette er ”politigruppa”, 
                                                           
5 Attention-deficit-hyperactivity disorder forkortes adhd  
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”jentegruppa” og ”guttegruppa”. I tillegg til disse kollektive tilbudene iverksettes det 

individuelle tiltak, f. eks psykologtjeneste eller en personlig støttekontakt. 

Å ikke ville forholde seg åpent til meg, som kan assosieres med roller som student, 

jente, voksen, eller i deres øyne ”ordentlig”, om de alvorlige sidene av barnevernet, forhindrer 

med andre ord ikke at ungdommene forteller om tiltakene som er satt i verk. Jeg forstår det 

som at de ikke ser barnevernet under ett, men i stedet forholder seg fortløpende til hver enkelt 

seksjon og til hvert enkelt forslag eller tiltak som de blir presentert for. Nikolai og Nadia 

fremhever spesielt ”hjelperne” i de spesifikke tiltakene de er med på. Dette er mennesker som 

de kan henvende seg til og som tar dem alvorlig. Nikolai forteller: 

 

" Så hvis det skjer noe så er det jo egentlig bare å si det til han, så gjør han så snakker 

han med barnevernet, så årner det seg som regel" 

 

For Nikolai virker det som om denne personen er en trygghet. Hvis det skjer noe så vil han 

ordne opp, og jobbe for Nikolais sak. Slik Nikolai ordlegger seg, forstår han 

trygghetspersonen som skilt fra Barnevernet som helhet. Nadia forteller på samme måte om et 

menneske som hun relaterer seg nært til: 

 

”(P: men tror du dere alltid vil ha kontakt?) Ja, hun er som en mor for meg..” 

 

Nadia løfter dermed denne personen ut av en kontekst hvor personen er en ”hjelper” rekvirert 

av barnevernet. I stedet plasserer Nadia henne i familien, og definerer dermed familien, som 

ide, som en ramme hun opplever at er trygg. Nadia vektlegger omsorgsperspektivet i de 

barnevernsorganiserte aktivitetene hun er med på, framfor at det er morsomt. Guttene som er i 

liknende grupper, også Nikolai, fremhever at det er moro, at det skjer noe – ting de ikke selv 

ville ha satt i gang med.  

 Å forholde seg til hjelpeapparatet innebærer med andre ord en skyggeside som 

ungdommene ikke forteller om. På skyggesiden kreves det en gryende erkjennelse av de 

problemene som har oppstått som følge av hans eller hennes handlinger og væremåte. Dette 

innebærer oppofrelser og forbedringer. Jeg antar at dette er årsaken til at guttene etter tur 

forteller at ”mor har tatt seg av møtene”. De tar avstand fra, overfor meg, at det er en ”feil” 

ved dem som må ”rettes opp” – som sitatet fra Henrik, i begynnelsen av avsnittet, illustrerer. 
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Nære relasjoner 
 

Familie og venner tar mye av ungdommenes tid og energi. Til sammen utgjør de et nettverk 

av mennesker med betydning i ungdommenes liv. Familie og venner spiller likevel to helt 

forskjellige roller for ungdommene. Til forskjell fra venner, er familien der fra fødselen av. 

Familien er barnets første nære relasjoner, med både glede, nærhet og begrensninger. 

Familien kan, i motsetning til venner, ikke velges og kan derfor heller ikke velges bort dersom 

den er vanskelig å forholde seg til. Venner har den fordelen at de er relativt like gamle, de har 

liknende referansebakgrunner og de gir mulighet til å bygge et likestilt forhold, i motsetning 

til forholdet mellom barn og foreldre (Csikszentmihalyi 1984:156).  

 

 

Familieveven 

 

Å være ungdom betyr å være i en mellomfase mellom barn og voksen. En av implikasjonene 

er at man gradvis løsrives fra familien, og bli i stand til å ”stå på egne ben”. I denne prosessen 

kan det oppstå endel skurringer i forholdet foreldre/barn. Ungdommen kommer i et dilemma 

hvor de ønsker frihet fra foreldrene, samtidig som de trenger det mer eller mindre gode vernet 

som familien kan gi dem, en stund til. Familiens varierende grad av stabilitet, finansiell 

mulighet, relasjonstetthet og generell funksjonalitet, samt at ungdommene er i en 

løsrivningsprosess, forhindrer derimot ikke at ungdommene har blitt og fremdeles blir 

påvirket av familien.  

Familien har mange ulike virkefelt og oppgaver. I tillegg er familiens samlede nettverk 

bygget opp av nære og fjerne deltakere. Til sammen utgjør dette en større helhet med 

innvirkning på hver og en som er en del av familien som sosial gruppe. Ungdommene 

forteller om forholdet til søsken, mors og fars jobb, økonomi, bosted, mors og fars forhold til 

andre grener av familien osv. Fordi familiemedlemmene relaterer seg til hverandre, vil 

endringer som skjer på ett felt gi ringvirkninger til hele familien. Familien lever på den måten 

sammenvevde liv (Elder 1991:75).  
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Skilsmisse 

 

Alle ungdommene, med ett unntak, har opplevd skilsmisse mellom mor og far. Noen forteller 

om skilsmissen som noe som tydelig angikk dem og som var vanskelig, mens andre ikke 

opplever skilsmissen som en vanskelig endring i livet sitt. Lea snakker om skilsmissen på en 

måte som om det var hun som skilte seg:  

 

"neei, vi .. jeg flytta inn til pappa for et år siden, tror jeg fordi mamma er .. eller 

pappa og mamma skilte seg, eller vi flytta fra hverandre for to år siden” 

 

Ved å bruke ”vi” refererer hun til faren og seg selv, og skiller ikke tydelig mellom hva som 

har skjedd med henne og hva som har skjedd med far. Hun setter ikke ord på hva ”mamma 

er”, men det er ikke som en positiv referanse. For Lea betød skilsmissen at hun fikk velge å 

ikke bo sammen med mor, noe som hun beskriver som en tøff avgjørelse å ta. Lea er tydelig 

på at hun har et anspent forhold til moren, men jeg opplever at hun samtidig er sårbar på dette 

punktet:  

 

”Vi har aldri vært venner og jeg tror ikke vi kommer til å bli det heller..” 

 

" Er fortsatt uvenner.. så sånn. Det begynte vel egentlig da jeg var sånn 5 måneder 

gammel. Sånn cirka." 

 

Lea forteller at hun og mor ikke har fungert sammen så lenge hun kan huske, hun refererer det 

tilbake til da hun var fem måneder gammel, og baserer seg dermed på en familiefortelling 

som har blitt henne fortalt fra andre. Hvorvidt en skilsmisse oppleves som vanskelig beror på 

flere ting. I Leas tilfelle er mor og far fremdeles venner, hun forteller: 

 

”.. så er det det at jeg røyker og ikke er venner med mamma og alt det der som han [faren] 

ikke er så stolt over.." 

 

I stedet for krangel mellom mor og far, beskriver hun en manglende personkjemi mellom mor 

og datter som har vært holdt innen familiens rammer, inntil den gikk i oppløsning.  

Noen av ungdommene forteller at mor og far ikke har kontakt med hverandre, men 

begrunner det først og fremst med store avstander; mor bor i Oslo, far bor i Narvik. Denne 
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manglende kontakten mellom mor og far, og de store avstandene, resulterer dermed i at 

kontakten mellom barn og flyttet forelder blir minimal.  

 

Søsken 

 

Mange av ungdommene har yngre eller eldre søsken. Søsken som er i nærheten av 

ungdommenes alder, beskriver de som delvis venn. Alexander forteller om lillebroren: 

 

"Broren min han er mer sånn drittungegreier han ass, men det har hendt lissom, at jeg tar 

han med ut lissom, at vi er sammen lissom”  

 

" og når når det ikke er så veldig mye aldersforskjell lissom, jeg er 14 og han er 12, han fyller 

13 i april, lissom, så det er ikke så veldig stor aldersforskjell" 

 

Alexander forteller at han tar rollen som storebror ved å ”ta ham med ut”, men viser også til at 

det ikke er så stor aldersforskjell – så lillebroren er ikke helt håpløs. I forhold til de eldre 

søsknene er forholdet motsatt, her er det ungdommene som gjerne vil involvere søsknene i sitt 

liv. Stian gir inntrykk av å ha en fin storesøster: 

 

”.. hvis jeg spør henne så blir a jo med, men.. det e'kke ofte hu er med meg lissom. 

Enten så låner a skia mine eller så låner a brettet mitt, hu er ikke så god på brett da 

(P: nei) også har kjæresten hennes, han bor på Elverum, da, han når han er her så 

pleier jeg noen ganger å være med han i Tryvann, ja og stå på snowboard” 

 

Stian forteller om flere opplevelser han har sammen med søsteren sin. Hun har nettopp flyttet 

ut, og han har i praksis blitt enebarn. Denne forandringen har ført til et større ansvar for Stian 

hjemme, samt han blir ”sett” i en helt annen grad av foreldrene sine. I tillegg blir kontakten 

mellom søsknene noe som må arrangeres, framfor å skje gjennom familiært dagligliv. Dette er 

en opplevelse også Lea har erfart, fordi hun som eneste barn valgte å ikke bli boende hos mor: 

 

" ja  hun bor hos mamma, så henne ser jeg ikke så ofte, det er sånn, bare nei jeg ser henne på 

senteret og sånn av og til så.. nå har jeg ikke sett henne på to.. en og enhalv måned tror jeg 

(P:oi, det er lenge.) ja det er det, men vi har msn begge to da, så vi sender.. vi har msn begge 

to, men jeg har blokka min da for jeg liker at hun sender .. av og til (ler) .. så, ja" 
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Resultatet av at de bor ulike steder er at Lea aktivt må ta kontakt med søsknene sine, spesielt 

med den eldre søsteren. Dette fører til at det går en stund mellom hver gang – men takket 

være chatte-tjenesten msn holde de kontakt. Når Lea forteller at hun har blokkert sin msn-

sender betyr det at søsteren ikke automatisk får beskjed om at Lea er tilgjengelig for 

nettskravling når Lea bruker tjenesten. Den positive bivirkningen er dermed at hun kan 

bestemme graden av kontakt slik at den ikke blir for masete. På den måten kan hun unngå 

krangling eller andre sider av søskenforholdet hun ikke setter pris på. 

 

Familienettverk 

 

Hva slags forhold mor og far har til andre grener av familien, bestemmer hva slags familiært 

nettverk ungdommene har. For de fleste av ungdommene er familienettverket begrenset til 

kjernefamilien. Henriks familie består først og fremst av ham selv og mor, far bor langt unna;  

 

”..hu er fra Trondheim.(P: så du har familie i Trondheim?)ja, eller ikke nå lenger, 

faren til mamma er død og søster’n bor i Oslo. (..) mamma har ikke noe kontakt med 

henne” 

 

Han forteller om hvordan de pleier å feire jul:  

 

"vi pleier å feire jul bare meg og mamma (..) eller så pleier jeg å dra til faren min (..) 

mm, slitsomt! (..) masse greier og masse mas, hjemme er det mere sånn slappe av, 

spise middag, se på tv, åpne pakker.. og.. " 

 

 

En av de store familiehøytidene tilbringer han og mor alene. At mor ikke har et 

familienettverk rundt seg, betyr i praksis at hun ikke har kunnet forvente støtte og avlastning 

fra familien i forhold til å være alenemor og  i annen hverdagsproblematikk.  

 Arons familie består kun av en søster og far. Besteforeldrene har vært på besøk i 

Norge en gang, men er nå døde. Resten av fars familie bor i landet han flyktet fra. Aron 

opplever at barnevernet forsøker å splitte familien ved å plassere ham i et beredskapshjem, og 

han jobber innbitt for å bo hos far. Han forteller at barnevernet på sin side mener at far er 
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uegnet til å ha omsorgsansvar. Aron legger ikke skjul på at far og han ikke har et knirkefritt 

forhold:  

 

”.. (P: krangler dere mye?) – å ja! Tro du meg! (P:Om hva da?) Alt mulig (..) men vi 

er også venner” 

 

Til tross for kranglene, ønsker han å bo hos far. Jeg opplever det som om Aron er nært knyttet 

til den livshistorien han og far har sammen. Han beskriver det som om de er sammenbundet 

gjennom opplevelser og at det er viktig for ham at de fortsetter å bygge opp rundt samholdet;  

 

” Jeg har gått på [barneskole] – og to til i Oslo, og en i Nord-Norge. (P:oi!) Jo .. 

mange det... Flyktninger vet du! (P:Men nå har faren din leilighet og sånn?) Ja, men 

det har vært vanskelig økonomisk.” 

 

Aron beskytter faren sin; han forteller at det har vært veldig vanskelig økonomisk, og at det 

ikke er lett å være flyktning i Norge. For både Aron og Henrik betyr en så liten familie at de 

har nære familiære relasjoner til få mennesker og at de har få tillitsforhold med kontinuitet fra 

de ble født.  

Noen av ungdommene har relativt mye større familier – de har kontakt med onkler, 

fettere, besteforeldre. Ungdommene forteller om de leddene i familien som har gitt dem 

inspirasjon, og som de føler at stiller opp for dem – men også om de som ikke har fylt rollen 

som ”familie”. Lea forteller om fetteren sin: 

 

" nei, han spiser ikke gele fordi det er stivelse fra dyrene, sånn – han er helt ekstrem.. 

så det er sånn, i alle bursdager og sånt så må vi ha egen mat til han, men jeg synes det 

er bra da, jeg er skikkelig stolt av ham, stolt over at det er fetter'n min!" 

 

Hun framstiller ham som et forbilde, som har styrke til å holde stand:  

 

”jeg var [vegetarianer] .. men moren min klarte å sabotere det mens hun satt og spiste 

kyllingvinger og da .. røyk det. Det var sånn, så sitter du der også bare åå 

kyllingvinger! Så bare nesten å sikle kyllingvinger, jeg måå ha kyllingvinger, så bare ..  

ja, det funker ikke så bra det .. men jeg spiser bare økologiske egg og økologisk melk 

og sånn da!” 
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Lea har ikke selv klart å leve opp til fetterens idealer, men har adoptert endel ideer i fetterens 

ånd. Alexander forteller at han har en stor familie både på mors- og farssiden. Morens familie 

har han et ambivalent forhold til:  

 

"men den norske familien min, jeg har ikke så mye kontakt , jeg har mye kontakt med 

mormoren min og sånn, men de andre i familien min, sånn tanter og sånn , de er 

rasistiske og sånn ikke sant.” 

 

Rasismen han beskriver i familien kan være et uttrykk for misnøye med ulike ting. At han 

oppfatter det som rasisme og at mor er i konflikt med en stor del av familien fører, uansett 

beveggrunner, til at Alexanders familie skrumper inn og at han som han beskriver det, føler 

seg utsatt for et overgrep. Men bildet av familien på morssiden er ikke ensfarget: 

 

”så nå er det, jeg prater veldig mye med mormoren min lissom, jeg har vært der 

ganske mye i det siste.. jeg var der ganske mye i sommerferien også” 

 

Som kontrast til den ”rasistiske” delen av familien står mormoren som en viktig person, som 

han snakker mye med og som han tilbringer ferier hos. 
 

Familien som opplevd hinder 

 

Ungdommene snakker ikke mye om de gode opplevelsene i familien. Csikszentmihalyi 

sammenligner familien med været, som vanligvis bare blir lagt merke til når det er dårlig 

(1984:144). Dette gjelder nok også disse ungdommene; familier har flest hverdager sammen. 

For at dagene og bofellesskapet skal fungere, blir mange av samhandlingene plikt- og 

rutinepregede – noe som igjen er til hinder for de store høydepunktene. 

Familien utgjør et strukturerende rammeverk for alle ungdommene; plikter, innetider, 

premisser for å bli boende hjemme, mulighet for lommepenger osv. I tillegg til disse praktiske 

tingene, er ungdommene følelsesmessig tilknyttet familien – familiens vurdering betyr noe. Å 

få ros, eller å ikke få det. Å bli trodd eller ei.  

Flere av ungdommene forteller om konflikter i familien som de synes er vanskelige – 

dette dreier seg om strukturerende konflikter av ulikt slag som i Leas tilfelle, for eksempel, er 

knyttet til hvor hun skal bo. I andre tilfeller er det konflikter som går på tilliten i forholdet 
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mellom barn og foresatt  – f. eks ved at det stilles spørsmålstegn ved om eller hvordan barnet 

følger opp avtaler de har inngått.  

Når ungdommene snakker om konflikter knyttet til tillit, opplever jeg det som om de 

føler at det går ut over deres integritet – slik som Stian gir uttrykk for her:  

 

"(P: ja. Men røyker du eller?) neei! det trur mamma og pappa da.. det trur mamma og 

pappa da .. dem er så overtroiske så det skulle ikke vært lov en gang! .. Men hva kunne 

de gjort om jeg hadde røyka a? Ikke no! (P: nei) jeg har satt ett punkt for livet mitt, og 

det er at jeg ikke skal begynne å røyke (P: ja?.) jeg har blitt, jeg har blitt tilbudt røyk, 

men jeg ska’kke ha jeg!” 

 

Når Stian forteller dette er han intens, og hever stemmen for å understreke at ”jeg ska’kke ha 

jeg!”. For Stian er det å ikke røyke er et bevisst valg. Et slikt viktig valg virker det som han 

opplever at gjenspeiler andre viktige trekk ved ham. Når dette blir betvilt hjemme opplever 

han det dermed som et urettferdig angrep ikke bare fordi de ikke tror at han ikke røyker, men 

også fordi de ikke tror at han er sannferdig.  

Konflikten går også på integriteten løs hvis ungdommene har brutt avtaler, men med 

grunner de selv opplever at er legitime. I denne type konflikter er ungdommens forståelse av 

seg selv og sin evne til selv å ta valg viktig. Om de velger å bryte en regel eller avtale er det 

fordi de mener at avtalen går på tvers av hvordan de forstår seg selv. Et eksempel er innetider. 

Jeg spør Stian om hvilke tider han synes er rettferdige: 

 

"når jeg skal på skolen dagen etter, så hadde halv elleve vært en grei tid, synes jeg (P: 

men når du ikke skal på skolen.. ) ja så hadde det vært.. (ler litt) halv ett" 

 

Når jeg ber Stian foreslå tider, er han relativt moderat. Han forventer ikke å få gjennomslag 

for at han kan komme hjem når han vil, og han tar hensyn til at skolen er en årsak til å måtte 

legge seg til fornuftig tid. Stian og foreldrene har derimot ulik oppfatning av fornuftige tider, 

og Stian har flere ganger tydd til løsningen å ikke komme hjem – enten ved å komme for sent, 

eller ved å bli ute hele natten. Også Nadia takler uenighet om innetider på denne måten: 

 

”jeg har ti-elleve om kvelden, men at jeg blir jo, blir trøtt da.. (smiler) (P: men, syns 

du det er riktig, da?) nææ.. innetiden kunne vært klokka tolv.. men det bare er å ikke 

komme til avtalt tid, det!” 
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For både Nadia og Stian er det verdt å ta konfliktene som kommer som konsekvens av at de 

ikke følger de innetidene som har blitt bestemt for dem. For streng innetid virker det som om 

bryter med oppfatningen deres om hva det er å være selvstendig ungdom, og er viktigere å 

bryte enn en regel om å ta ut av oppvaskmaskinen. Stian setter det i perspektiv: 

 

"når du har, ikke sant, jeg har vært ganske mye hjemme før ikke sant,  også med en 

gang jeg begynner å vanke med kompisa mine igjen .. jeg var ganske sliten etter den 

sesongen.. , ja også hadde jeg, så hadde jeg egentlig ganske lyst til å være hjemme da.. 

også med en gang jeg begynner å gå ut så blir dem helt hysteriske, dem tror at jeg skal 

gjøre noe gær’nt. Selv om, jeg har gjort det før da, som dem har fått greie på..” 

 

Stian opplever at han ikke får den tilliten han mener å være verdig. Derfor dreier det seg ikke 

først og fremst om at det er ubeleilig å dra hjem på et tidspunkt der andre blir værende, men 

om verdighet i å kunne bestemme selv og om selv å ha ansvar.    

 

 

Venner 

 

Alle ungdommene trekker fram relasjoner til venner, på ulike måter – uavhengig av om de har 

en stor eller liten vennekrets. Vennene har de selv valgt, og kontinuiteten i vennskapet er opp 

til deres innsats og investering i den andre. Csikszentmihalyi forstår vennskap som de mest 

spontane relasjonene i ungdoms liv (Csikszentmihalyi 1984:156). Også for de ni 

ungdommene, bærer vennskapene preg av å være slike spontane relasjoner.  

Vennene danner et bakgrunnsteppe for de aktivitetene Stian, Henrik og de andre driver 

med på fritiden, for mange av aktivitetene er vennene en nødvendig forutsetning. 

Variasjonene i vennskapsforholdene er relativt store; omtrent halvparten av ungdommene 

snakker om bestevennen sin, andre venneforhold presenteres som tilknyttet en bestemt 

aktivitet – f. eks fotballtreningen. Felles er at vennene de refererer til ikke går i klassen på 

spesialskolen. Venner skiller seg, som tidligere presisert, fra skolesfæren. De fleste 

presenterer vennene som en nødvendig del av hverdagen – som Lea:  

 

"ja, jeg slår aldri av mobiltelefonen min, så jeg slo den ikke av da vi var på bowlinga 

nå heller, jeg har den alltid på, det er sånn, når jeg sover så lader jeg den mens jeg 
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sover også har jeg den på hele natta, asså jeg har sånn derre.. hvis noen ringer så er 

den på ett pip også vibrerer ikke, for at hvis jeg sover så hører jeg det ikke men hvis 

jeg faktisk er våken så hører jeg et piip, og da bare jeei!”   

 

For henne er mobiltelefonen vennskapets forlengede arm, som strekker seg inn i alle tider på 

døgnet, inn i alle gjøremål. I denne sammenhengen er mobiltelefon og msn/privat chatting de 

viktigste redskapene. Disse innretningene gir vennene mulighet til å holde kontakt, også når 

de ikke befinner seg på samme sted. Egen telefon er noe ungdommer flest har, så også blant 

disse ungdommene. To stykker befinner seg derimot utenfor det trådløse nettverket. Julie 

begrunner det med at hun har mistet telefonen, men ser ikke på det som en holdbar situasjon. 

André har en telefon som han ikke bruker, noe han ikke kommenterer videre. Under 

observasjon har jeg heller ikke kunnet spore noen interesse hos ham for mobiltelefoner 

generelt. Slik jeg forstår, er telefonen han har tilgjengelig skaffet ham av mor, slik at hun kan 

nå ham. Andrés motangrep er å legge den igjen hjemme, noe som går i mot mors ønske om 

tilgjengelighet.   

 Et par av ungdommene beskriver ikke vennene som en del av hverdagen. André 

refererer, når han forteller om seg selv, til en liten vennekrets, uten en bestemt bestevenn. 

Dette begrenser muligheten for at det er venner involvert i store deler av hans hverdag. Nadia 

på sin side opplever at hun er i en situasjon hvor hun er nødt til å ordne opp selv, og hvor hun 

ikke kan belaste venner med sine problemer. Heller ikke hun refererer til én spesiell 

bestevenn. Hennes hverdag er preget av streng regulering, og gir derfor ikke tilsvarende rom 

for venner som de andre ungdommene synes å ha. Når disse to ikke har nære venner i 

hverdagen, betyr det at de ikke tar aktivt del i symbolske fellesskap. Dette betyr at de heller 

ikke får samme grad av sosial støtte og korrigeringer som blir andre til del. Csikszentmihalyi 

(1984:156) beskrev vennskapet som en spontan relasjon, både fordi det er selvvalgt og fordi 

samværet skjer impulsivt, gjerne på kort varsel. Når venner ikke er en del av hverdagen, vil 

opplevelsen av spontanitet og selvbestemmelse bli begrenset. Både Nadia og André forteller 

om begrensninger i hverdagen som får slike konsekvenser. Ved å ha få nære venner i området 

hvor de bor, opplever verken Andre eller Nadia en tilknytning til sitt nærmiljø. Dette gjør at 

de står utenfor den lokale sosiale kontrollen og at de ikke har en lokal livshistorie å bygge 

videre på når de kommer i spesialskolen. 

 Å være venner er en kompleks sosial relasjon. Tre elementer peker seg ut i 

ungdommenes fortellinger. For det første skapes og forsterkes vennskapsforhold gjennom 

fellesaktiviteter, organiserte eller uorganiserte. Historiene om opplevelser sammen med 
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venner er mange.  For Stian, Lea, Alexander, Nikolai, og Julie  innebærer vennskap også en 

uttalt grad av omsorg. Stian forteller om en opplevelse de har hatt sammen og avslutter med 

sin bekymring for vennen: 

 

"han merka det at han fikk vondt i huet når vi satt på bussen så, han har vært sjuk 

denna uka her og forrige uke (..) har han vært sjuk hele uka. Jeg liker ikke det at 

kompisene mine er sjuke! 40 i feber og sånn. (..) det liker jeg ikke for å si det ærlig”  

 

Stian gir et raskt overblikk over vennens sykehistorie, og forteller at han ikke liker at vennene 

feiler noe. Slik han framstiller det, ved å referere til ”40 i feber og sånn”, er han opptatt av 

bl.a. de medisinske konsekvensene. For Stian og de andre er det tydelig at omsorg er en 

nødvendig del av hvordan de definerer vennskap. Lea og Alexander går enda lenger, de viser 

ikke bare omsorg – men refererer situasjoner hvor de har tatt et aktivt ansvar for vennene sine. 

Lea forteller med indignasjon og innlevelse, hvor aktørene får ulike stemmer:  

 

"det er skikkelig kiipern som når du sitter på bussen og sånn, det var sånn jeg satt på 

bussen med noen kompiser, nei på t-banen var det, så går vi på t-banen også snakker 

vi ganske, litt høyt og litt sånt, også var det så skal vi, også var det en venn av meg 

han er skikkelig sånn satanist, sånn med tagger og sånn, han er skikkelig hyggelig, 

skikkelig følsom og han er skikkelig morsom og ja, og også også var det en gammel 

dame som skulle gå av også var det bare meg og han igjen også  var det når vi skulle 

gå av også så hun skikkelig stygt på ham også sier hun ”usj, at de kan kle seg sånn” 

sier hun til venninna si, så sier jeg sånn ”unnskyld meg, men har ikke folk lov til å kle 

seg i hva jeg vil” sier jeg (P: mm) åsså sier åsså sier ”ungdommen i dag” sier hun  til 

den andre, akkurat som ignorerte meg også sier jeg ”men unnskyld meg, det der var 

ganske sårende sagt, det synes jeg du kan trekke tilbake, igjen , det går ikke an – 

unnskyld meg men det der..” asså, jeg ble skikkelig sinna, så sto jeg der og skjelte 

henne ut, jeg husker ikke helt hva jeg sa, men jeg ble i hvert fall stående og skjelle 

henne ut på en ganske fin måte, da (P: ler , ja) så ble hun helt sånn stille også også 

dultet hun andre henne i ryggen også; ”jeg tror kanskje du bør be om unnskyldning, 

for jeg tror ikke hun har tenkt til å gå før du gjør det!” ja også ble vi stående også sier 

hun ”mjamja,.. du får ha meg unnskyldt, da” jeg bare .. ja, jeg  får vel det” 
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Lea forteller at vennen er hyggelig, morsom og følsom. Dette er begrunnelsen for at hun føler 

at hun må ta til motverge på hans vegne. Alexander forteller også at han må ta aktivt ansvar 

overfor vennene: 

 

”(P: liker du å slåss?) nei, egentlig ikke, men .. når jeg må, for å hjelpe kammerater, 

så må jeg lissom.. (P: ja) så det hender lissom at jeg slåss lissom, men det er ikke ofte.. 

egentlig ikke, det er lissom , når jeg er på en fest lissom, andre fra andre bydeler 

kommer så plutselig begynner de å være frekke, så blir de frekke, så bare bau!” 

 

 

Alexander forklarerer hvorfor han havner i slåsskamper med at han må forsvare 

”kammeratene” sine, at han ikke kan la dem i stikken. Utfra denne forklaringen går også han 

aktivt inn i situasjoner som han i utgangspunktet ikke er involvert i. Begge har samme mål; å 

beskytte eller forsvare vennen. For dem, er dette en del av hva det betyr å være en skikkelig 

venn. 

 

Treg relasjonsbygging 

 

At det finnes en tillit i de mest grunnleggende menneskelige relasjoner, som mellom mor og 

barn, er noe Erik H. Erikson har lagt vekt på i utviklingspsykologien. Anthony Giddens 

bygger på denne ideen, og mener at en slik grunnleggende sikkerhet er en forutsetning dersom 

man skal kunne feste lit til andre mennesker og til ekspertsystemene som det senmoderne 

samfunnet er bygget opp av. Barnet generaliserer tilliten som er opprettet i relasjonen med 

mor, til å gjelde mellom seg selv som aktør og institusjoner som de ikke er knyttet til direkte, 

men gjennom en forbindelse på tvers av tid og rom (Giddens 1994:82). På samme måte 

bygger barnet på tidligere tillitsrelasjoner i sin forventning til framtidige møter, til nye 

relasjoner – som i møte med nye klassekamerater.  

 Jeg gjorde intervjuene i månedsskiftet november/desember. På den tiden hadde 

ungdommene gått minimum tre måneder på sin nye skole. Min forventning var at de på denne 

tiden hadde rukket å danne seg relativt tette bånd til de andre elevene. Denne antakelsen 

bygget på at det er såpass stor gjennomstrømning ved skolene at de fleste var nye i klassen 

sin, og at mange dermed hadde behov for knytte kontakter og bånd. Jeg tok også 

utgangspunkt i at ungdommene er ”fjortiser”, en alder der endringer skjer fort og sosiale 

forbindelser skapes og brytes ned raskt.  
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 Virkeligheten ga et annet bilde. Som vi tidligere har sett, er det at de bor på ulike 

steder i byen en forklaring på hvorfor elever i samme spesialklasse sjelden er sammen i 

fritiden. Jeg har også pekt på at de unge holder fast ved tilknytningen til nærmiljøet. Det at de 

bor i geografisk nærhet til vennene, innbyr til spontant samvær og opprettholder deres felles 

historie. På samme måte hindrer avstanden til de nye elevene dem fra å være sammen og gjøre 

felles aktiviteter som gir dem en felles opplevelsesbakgrunn som strekker seg ut over 

spesialskolen. 

 En annen faktor som spiller inn er opplevelsen av tid. Stian og André presiserer at de 

har vært kort tid i klassen. Stian sammenligner den nye og den gamle klassen: 

 

"mm, jeg har blitt ganske godt kjent med dem såå, men det blir et helt annet miljø når 

du har kjent dem i 4 år, og når du har kjent dem i ikke et halvt år en gang " 

 

Stian mener at et halvt år er kort tid, i kontrast til fire år som lang tid. For ham er tid en 

betydelig faktor når man blir kjent med hverandre, og han er ikke forundret over at han ikke 

kjenner den nye klassen bedre. Stian ønsket selv å gå i en liten klasse. Han sier: 

 

"der[på spesialskolen] er det ingen som skal ta hverandre eller noenting... og du veit 

endel om alle der, det gjør du ikke på [hjemskolen]." 

 

Stian forteller at han opplever spesialskolen som mer oversiktlig enn den ungdomsskolen han 

skulle ha gått på. Han forteller som om han i hjemskolen opplevde at det var utrygt, hvor 

elever skulle ”ta hverandre” – noe jeg eser som en referanse til buk av vold og trusler. Den 

nye sosiale konteksten gir ham trygghet.  

André har en forståelse av tid som likner Stians: 

 

”(P: men har du vært sammen med dem[de i den nye klassen] eller?) neinei. ..jeg har akkurat 

kommet til skolen jeg vettu" 

 

André opplever at han ”akkurat har kommet til skolen”, og snakker som om det ikke ville 

vært ”naturlig” å ha vært sammen i fritiden med noen fra den nye klassen på så kort tid. Han 

trenger lengre tid for å bli kjent med noen. Å forholde seg til klassen som ny etter tre måneder 

eller et halvt skoleår bryter med det, ved Frønes og Brusdal (2001) definert, idealtypiske ved 

fjortiser. Å være ”fjortis” er en ” vimse-, leke-, og eksperimentfase med egen selvbevissthet”. 
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Stian og André forklarer for meg at tre måneder er svært kort tid, med referanse til at nære 

bånd ikke blir skapt på én dag. Dette står i motsetning til den idealtypiske fjortisen, som er 

”kjapp i vendingen” i forhold til ulike stiler og venner knyttet til de ulike kulturelle 

symbolverdenene de beveger seg i.  

 Behovet for å bli grundig kjent med det nye nettverket og å ha full oversikt før de 

velger å involvere seg i nærere relasjoner, kan være et tegn på et svakt punkt i det beskyttende 

skjoldet som en grunnleggende tillit utgjør. Det er mulig at de to ikke generaliserer gode 

opplevelser med andre de har vært nært knyttet til, til nye forbindelser de blir presentert for – 

før uoversiktligheten i relasjonen i stor grad er kartlagt. Heller legger de til grunn tidligere 

opplevelser av mistillit, som de jobber med å forsikre seg om at ikke vil gjenta seg.  

 Begge ungdommene fulgte jeg over tid med gjentatte feltøkter. Fra første til siste 

observasjon skjedde det store endringer i kommunikasjonen mellom dem og de andre elevene. 

Kroppsspråket åpnet seg, kontakten med de andre skjedde raskere og de tok selv sosialt 

initiativ. Over tid brukte de lærerne i mindre grad som voksne, trygge øyer som kunne 

skjerme dem mot å bli dyttet ut i uønskede, fremmede relasjoner.  

Å ha en grunnleggende tillit som man generaliserer utfra, reduserer den sosiale 

kompleksiteten og organiserer dermed de sosiale omgivelsene. Tillit danner grunnlaget for at 

vi kan lage oss rutiner i hverdagen, handlinger som vi har gjentatt så mange ganger at vi 

kjenner utfall og handlingsmønster godt nok til at vi slipper å ha full bevissthet rundt det vi 

gjør. Både Nikolai, Stian og de andre har opplevd en skjev aldersplassering6 i løsrivningen fra 

lokalmiljøet i forhold til de jevnaldrende på hjemskolen. Dette er dermed et brudd med 

hverdagens rutiner og et brudd med institusjonaliserte rutiner. At de unge ikke opplever 

endringer, så som løsrivelse fra nærmiljøet og bytte av skole, parallelt med det som er 

forventet i utdanningsløpet, betyr at de ikke har generaliserte handlingsregler for det de 

opplever. I tillegg blir de stående uten sine gamle venner som medsammensvorne til å dele 

opplevelsene med, og danne nye rutiner sammen med. Dette kan være en medvirkende årsak 

til at det tar lengre tid å gjøre den nye skolen og de nye klassekameratene trygge. Det kan 

også den nye rollen de har fått i spesialskolen være;  Fra å skille seg ut fra de andre elevene 

ved å lage bråk eller skulke timer, er deres posisjon rokket ved. I spesialskolen er de en av 

mange, og må redefinere sin egen posisjon og sine strategier. De er derfor i en prøvende tid 

mellom en gammel og en ny uttrykksform.  

Opplevelsen av manglende trygghet i situasjonen gjelder kanskje sterkest de to som 

relaterer manglende kontakt med medelevene til at de har kjent hverandre i kort tid. Deres 
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opplevelse beskriver samtidig en erfaring som har betydning for de andre – som også henger 

igjen i den nære og tryggere konteksten fra sitt gamle miljø.  

 

Omsorg 

 

Flere av ungdommene har dyr; marsvin, rotter, hund og fugler osv. Fem av dem har ansvar for 

dyrenes ve og vel, som stell av bur, mating, lufteturer og kos. Dyrene er deres kjæledyr, ikke 

familiens dyr. For meg var disse tilfellene av relasjoner mellom dyr og ungdom veldig 

interessante. De to som ikke refererte til venner som en del av hverdagen, Nadia og André, 

snakket tilsvarende mye om dyrene sine. De to, samt Nikolai, Aron og Julie, fortalte 

uoppfordret om at de hadde dyr, og om ulike opplevelser med dyrene. Å bruke tid på dyrene 

beskrev ingen av dem som en plikt, men som noe som de ønsket å gjøre. Alle brukte tid på 

dressur, og hadde detaljert viten om hvordan dyrene reagerte i opplevelser de fortalte om. Hos 

alle fem opplevde jeg at fortellingene om dyrene var de som fløt best, gjennom hele 

intervjuet. Å fortelle om dyret de har ansvar for åpnet mimikken til et bredere spekter av 

følelser. I den glødende interessen ble det rom for smil og latter i større grad enn når vi 

snakket om de fleste andre temaer gjennom intervjuene. Nikolai beskriver hundens psyke:  

 

”åsså er den veldig pysete av seg da.. også har’n redd for høyder og sånn.. og vann .. er’n .. 

veldig skeptisk til! Men ellers kan den være veldig bråsjekk når den hilser på andre hunder og 

sånn, da liker’n å leke og sånn” 

 

Det er tydelig at han har brukt mye tid med hunden, og at han kjenner dens bevegelser og 

mulige reaksjonsmønstre. 

Jeg mener at disse fem opplever seg selv som ”hjelpere” overfor sine dyr. De tar et 

ansvar som de, etter eget utsagn, følger opp – uten at dyrene kan gi dem noe tilbake. I stedet 

belønnes de med hengivenhet fra dyr som har det bra. Den amerikanske psykologen og 

forskeren på motstandsdyktighet Norman Garmezy har betegnet dette for ”required 

helpfulness”. Han mener at det å føle at andre trenger deg fungerer som terapi (jf. 

Johannessen 1999:57). Jeg mener å se at dette kan overføres til å ha en hjelper-rolle overfor et 

dyr. Garmezy vektlegger at en hjelper vil opparbeide seg en større toleranse for ubehag, fordi 

man er nødt til å sette den som trenger hjelp foran egne behov, til tross for at dette kan være 

ubeleilig eller ubehagelig. Ann-Helen Johannessen refererer Garmezy i sin hovedoppgave i 
                                                                                                                                                                                     
6 Aldersplassering er en oversettelse av begrepet “timing” som er et begrep utviklet innen livsløpsforskning. 



 -  Kapittel 4 – Ungdommenes verden  -  

 63

pedagogikk, og skriver at å være en hjelper ”gir en økt følelse av kompetanse, høyere moral, 

økning i motivasjon og utholdenhet, forsterket sannsynlighet for å lykkes med det en vil 

oppnå og en større toleranse av ubehag og tilegnelse av nye evner som forsterker evnen til 

mestring” (1999:57). Når det dreier seg om å være hjelper overfor et dyr, framfor et 

menneske, er forskjellen at hjelperen ikke blir en signifikant annen for den som får hjelp – i 

den betydning at dyret ikke gir sosiale og kulturelle korreksjoner.  

 Lea og Alexander snakket om vennene sine på en måte som viste at de tok aktivt 

ansvar. Deres historier er ikke rettet spesielt i forhold til en person, Lea forteller flere historier 

hvor hun forsvarte ulike venner og klassekamerater mot hva hun opplevde som urettferdighet, 

mens Alexander uttrykker seg i forhold til en gjengmentalitet der krenkelser av venner er 

krenkelse av seg selv. Disse to opplever jeg at har en hjelpermentalitet, som de henter opp i 

ulike situasjoner. De uttrykker begge en forventning om at den innsatsen de gjør er viktig for 

utfallet av situasjonen, men først og fremst forhindrer de at vennen blir stående alene i en 

vanskelig situasjon.  

 Alle disse syv viser dermed at de påtar seg en hjelperrolle overfor dyr eller venner – 

og jeg opplever at dette er noe som gjenspeiles i deres forståelse av seg selv.  

 

 

Ungdommenes verden – en oppsummering 
 

Ungdommenes verden består av nære og fjerne rammer. At ungdommene bor i Norge og er 

begrenset av norske lover og regler, er en ramme de beveger seg i forhold til og som gjelder 

for alle norske innbyggere. I dette kapitlet har jeg derimot fokusert på de rammene som er 

mindre generelle; skolen, hjelpeapparatet, familien og venner.  

  Det er endel faktorer knyttet til å gå i spesialskole, framfor i hjemskolen, som gjør 

ungdommene forskjellige fra sine jevnaldrende. Å ikke gå i hjemskolen betyr at de slipper ut 

av en skolesituasjon som bl.a. Alexander og Henrik beskriver som vanskelig. Ved å bli tatt ut 

av sitt lokalmiljø fjernes de fra endel problemer – slik som Alexander som får mulighet til å 

ikke bare la seg flyte inn i ”kaos”. Samtidig innebærer en slik forflytning en skjevhet i forhold 

til de jevnaldrende og venner generelt hvor ungdommene ikke har dem som støttespillere i 

den nye situasjonen. Å gå i spesialskole er likevel noe de fleste framstiller som positivt, med 

bakgrunn i at alternativet ville vært å flytte på institusjon. Spesialskolen er derimot ikke en 

kilde for ungdommene til nære venner, men et verktøy til å klare seg gjennom grunnskolen. 
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 Ungdommene har alle vært i kontakt med et hjelpeapparat, disse opplevelsene er delte 

og ungdommene deler opp barnevernet utfra hvilken intensjon hver instans har. Kontakten 

med det utredende barnevernet snakker de lite om, mens de gjerne vil fortelle om de attraktive 

sidene som innebærer vektløfting, kinobesøk, såpe-laging, snowboardkjøring osv. Noen 

opplever en trygghet fra mennesker i dette nære barnevernet, særlig ved at de gir støtte og for 

eksempel hjelper til å ordne opp hvis noe har gått på skeive. 

Familien påvirker hvilke liv ungdommene lever. I mange år er barnet prisgitt familiens 

bevegelser. Fordi ungdommene er forskjellige og fordi opplevelsene skjer innenfor ulike 

kontekster, påvirkes de ulikt av disse bevegelsene. For eksempel opplevde Lea skilsmissen 

mellom mor og far som vanskelig, mens André fokuserer på mulighetene i å ha to hjem. I 

ungdomstida slakkes familiens grep, ungdommene får ta flere og flere egne avgjørelser. Dette 

er en prosess som f. eks Stian gjennom sine fortellinger, viser at blant annet dreier seg om 

integritet. Hvordan ungdommene forholder seg til utfordringene de møter når de etter hvert 

løsriver seg, er derimot fremdeles bundet opp til de sosiale og psykologiske ressursene de har 

fått med seg i ryggsekken, fra familien (Elder 1991:74). 

Venner utgjør en viktig referansegruppe. Flere forteller at de har venner på ulike 

kanter; fotballen, borettslaget, skolen. Hva de forskjellige ungdommene legger i vennskap 

varierer, men både Lea og Alexander snakker eksplisitt om at vennskap innebærer å vise 

omsorg for vennene sine. De som ikke har så mange venner, av ulike grunner, viser også 

omsorg – men overfor dyrene sine. Dette gjør dem til viktige for noen, det gjør dem til 

”hjelpere”. 

Når ungdommene begynner i spesialskolen holder de fast ved sine gamle venner, det tar lang 

tid før de knytter vennskapsbånd til sine nye klassekamerater i spesialskolen. Stian og Andre 

forteller begge om sitt behov for lang tid for å bli kjent med de andre før de senere kanskje 

kan bli venner. Denne trege prosessen gjelder også for de andre ungdommene, og er, slik jeg 

forstår det, for det første knyttet til en manglende trygghet til situasjonen og for det andre et 

forsvar mot å ikke bli mer ”annerledes” enn de må. 
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Kapittel 5 –  Janusansiktet 
 
 
Janusansiktet; et bilde på dualitet.  
 

Den romerske guden Janus er guden for begynnelsen på noe nytt, men også guden med de to 

ansiktene: Ett vendt mot fortiden, ett vendt mot framtiden (Hele Norges Leksikon 1996). 

Begrepet ”janusansikt” blir brukt om et menneske eller en sak som har to forskjellige sider 

eller standpunkter.  

 Dualiteten avspeiler seg i alle relasjoner og handlinger ungdommene er involvert i. På 

noen områder er det sterke motsetninger ungdommene må forholde seg til. Motsetningene står 

mellom opplevelsen av å være ”som alle andre” og den situasjonen som er en realitet – i et 

forsøk på å opprettholde en positiv selvforståelse.  

Ungdommene har ulike personlige problemer, som gjør at de skiller seg ut – de har 

utøvd vold eller annen kriminalitet eller ikke kommet hjem om natten ved gjentatte 

anledninger. I tillegg har de ikke oppfylt elevrollen i hjemskolen – de har skulket, sovet i 

timen eller utført ulike former for bråk. Denne posisjonen som annerledes i klassen, har 

tydeliggjort hva de ikke har fått til, framfor hva de kan. De personlige problemene og 

problemene i forhold til rollen som elev, har satt ungdommene i kontakt med pp-tjeneste, 

barnevern og psykiatri-tjeneste. Videre er de blitt tatt ut av sin opprinnelige klasse til fordel 

for spesialskole.  

For å beskytte selvoppfatningen sin, bruker ungdommene ulike strategier. Når de 

forklarer hvorfor de går på spesialskole, vektlegger de først og fremst forhold utenfor dem 

selv. Videre er de opptatt av at jeg ikke skal misforstå det de forteller meg. I stedet for å la 

tolkningen være opp til meg, benekter de en negativ tolkning av seg selv og lanserer en 

positiv. Gjennom sine opplevelser i hjemskolen og med barnevernet, opplever ungdommene 

at de ikke har blitt lyttet til, og flere forteller at de er blitt feildefinert – både gjennom gal 

diagnose og gjennom tilskriving av egenskaper i kraft ev en rolle, som f. eks ”problembarn”. 

Disse opplevelsene tydeliggjør at ungdommene er forankret til sine omgivelser og relasjoner, 

og handlinger, og avviser en fortolkning av dem som fristilte fra sosial påvirkning i en 

individualisert hverdag.  
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Den største motsetningen ungdommene opplever, er likevel å skulle balansere mellom 

en positiv og en negativ selvoppfatning. I dette kapitlet vil vi få innsikt i de tyngre sidene hos 

ungdommene, men som Nadia sier:  

 

”(..) men det betyr ikke at jeg er sprø fordet, alle har jo problemer! (P: er det sånn 

barnevernet ser på deg?) Ja, det er det.. (P: men, hvordan ser du på deg selv, da?) 

Nei, jeg er ikke sprø i hvert fall.”        

 

Nadia trenger å fortelle meg eksplisitt at hun ikke er ”sprø” selv om hun har sine ting å slite 

med. Hun legger vekt på at alle har problemer, og at hun derfor ikke er annerledes - bare én 

blant mange.  

 
 

Individuelle utfordringer  
 

Det er flere former for utfordringer ungdommene møter på sin vei. Disse er små og store 

snublesteiner som ligger i veien for dem, for at de kan utnytte ressursene sine. Her skiller jeg 

dem i individuelle utfordringer og utfordringer spesifikt knyttet til roller og normer. Når jeg 

gjør en slik konstruert deling er det for at vi som utenforstående lesere på denne måten lettere 

kan forstå hvordan ungdommene navigerer i de farvann hvor de skal forsøke å skape sin 

selvoppfatning. Som individuelle utfordringer presenterer jeg ting ungdommene til en viss 

grad sliter med hver for seg, mens utfordringene knyttet til roller og normer har en slagside 

som heller mot at det er definisjoner gitt utenfor ungdommene selv som påvirker dem og som 

de må ta stilling til.  

 
 
Personlige problemer 
 

Å gå i spesialskole og å ikke ha oppfylt elevrollen i hjemskolen, som jeg skal komme tilbake 

til, forteller at ungdommene på en eller annen måte ikke har passet inn. Disse 

tilpasningsproblemene kan være knyttet til skoletekniske ting som f. eks dysleksi, men hos 

flere av dem kan skoleproblemene også forstås i lys av opplevelser på andre felt av livet. 

Dette er problemer som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til skolen. 
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Problemer de selv forteller om 

 

Så å si alle ungdommene forteller om alvorlige personlige problemer, men bildet de tegner når 

de forteller om sin situasjon har ikke så mange fasetter. Dette kan komme av at de står overfor 

en person de ikke kjenner så godt, eller at de ikke er flinke til å sette ord på slike ting. Det kan 

også komme av min vinkling på ressurser og mine spørsmål. En annen mulighet er at de ikke 

er seg sine problemer bevisst, eller har oversikt over konsekvensene.  

 Hver for seg har de ulike problemstillinger knyttet først og fremst til egen vold og 

kriminalitet, samt til barnevernet og foreldre som overformyndere. Alexander forteller om 

situasjoner som gir konsekvenser: 

 

"kaos -  hvis jeg har vært i slåsskamp, det har skjedd såå mye i det siste lissom, ran 

og.. sånn lissom.. en gang så var jeg på t-banestasjonen og så kom det fire gutter bort 

og så var de frekke, og etterpå ble det kaos. Våpen og lissom, det har vært mye våpen i 

det siste lissom, våpen, håndvåpen.. lissom kniver, pistoler, alt av det lissom, ikke med 

meg men med noen andre kammerater lissom” 

 

Han har vært på mange møter hos politiet, som forsøker å hindre ungdommen i å begå 

kriminalitet. På møtene har han med mor. Hvis det kommer fram ting hun reagerer på får han 

f. eks. ”innestraff”.  

En av guttene, Aron, befinner seg i en situasjon han opplever som uten håp. Han føler 

at barnevernet har tatt avgjørelser over hodet på ham. De mener at han ikke kan bli boende 

hos far, og har flyttet ham inn i et beredskapshjem. Selv har han en helt annen oppfatning av 

hva som er til det beste for ham – han vil bo hos far. Til tross for at han opplever en sterk 

avmaktsfølelse, jobber han innbitt for den løsningen han ønsker seg. Sorgen over vedtaket, og 

konsentrasjonen om å få endret barnevernets vedtak, er så intens at det overskygger enhver 

annen opplevelse han har.  

Nikolai forteller at han har mye aggresjon og lett tyr til vold som en løsning. Han 

forteller om hvorfor han ble kastet ut av den ene skolen:  

 

”Jo, det var på grunn a, det var no elever der som begynte løpet av året, nye året 

der..for det første året så var det helt greit med elever og sånn, da var ’em hyggelige 

og sånn, men neste året så begynte 3 elever som var veldig irriterende så når alla 

hadde samma problem, så da gikk’em sammen også irriterte dem alle andre, og da.. 
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gikk det ganske mye ut over meg, men jeg sa ifra flere ganger, men dem hørte ikke, så 

da – to av dem banka jeg opp, og de andre de.. så etter hver så ble jeg kasta ut derfra 

da.” 

 

Nikolai forklarer sin bruk av vold mot medelevene med at de irriterte ikke bare ham, men 

også andre i klassen. Likefullt bruker han vold som konfliktløsning. Dette har skapt problemer 

for ham – og fått som konsekvens at han har gått på i hvert fall seks ulike skoler.  

Bare en av ungdommene er inne på temaet selvmord. Forsøk på, og ønske om, å ta sitt 

eget liv forteller, som sosiolog Yngve Hammerlin (1994) uttrykker det, at livet har blitt en 

byrde. Utfra den oversikt mennesket har i en slik situasjon, så finnes det ikke andre løsninger 

enn å ta livet sitt. Julie romantiserer selvmordet som en fredelig løsning:  

 

".. men det er veldig koselig synes jeg ..  det er veldig sånn utvei lissom sånn .. hvis du 

har det vanskelig, så tar du selvmord så kommer du til himmelen også er alt bra" 

 

Samtidig forteller hun om sin opplevelse av å prøve å ta sitt eget liv som en desperat siste 

utvei:  

 

" mm, bare sitter der og vet ikke helt hva vi ska gjøre og så er alt bare jævelig så da 

er.. er det en utvei" 

 

Julie opplever selvmord som en måte å beskytte seg mot det som gjør henne vondt7. For Julie 

blir forholdet mellom liv og død et bevisst valg. Å se selvmord som en siste fluktmulighet 

gjør at hun har et løsningsalternativ til enhver opplevelse – også det som overskrider hva hun 

ønsker å oppleve. Selvmordsmuligheten er dermed en måte å møte avmakt på. Samtidig betyr 

det at hun ikke har lykkes i å ta livet sitt at hun har valgt å leve. Om dette forteller hun: 

 

”Også jeg tror nok egentlig at jeg lever fordi jeg vil finne ut av hvordan det kan bli... 

jeg tror det er grunnen til at jeg sitter her nå" 

 

”.. jeg kan gjøre noe på egenhånd, lissom jeg kan gjøre noe selv og slipper å være 

avhengig av andre som,.. bare er dumme mot meg lissom" 

Julie 
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Innsikten hun har i etterkant av selvmordsforsøket, viser at hun opplever kontroll over 

avmaktsfølelsen; hun kan velge å ikke være avhengig av mennesker som gjør henne vondt.  

 

Problemer jeg har observert 

 

Det kan være problematisk at jeg som forsker går inn og bedømmer hva som er vanskelig i 

ungdommenes liv. Likevel mener jeg at jeg i enkelte tilfeller kan lese viktige ting ut av hva de 

har fortalt og jeg har observert – uten at det har blitt satt ord på. Fordi ungdommene er 

tilbakeholdne med å fortelle om sine problemer, har små drypp av innsikt – gjennom en liten 

kommentar, bruk av ett spesielt ord, eller måter å oppføre seg på, vært viktige for å nærme 

meg denne siden av dem. 

En av disse observasjonene gjelder Henrik, som refererer til ”feilen” ved seg selv. 

Henrik har fått diagnosen adhd, og blir medisinert for dette. Henrik har en bevissthet om at 

han har en feil. Han beskriver hva som skjer med ham: 

 

”Med mindre jeg tar piller så blir jeg helt gæærn (P: okei, åssen da gæren?) blir 

bajas, klarer ikke å oppføre meg, gjør ting jeg ikke egentlig skulle ha gjort, tenker ikke 

over ting før jeg gjør det" 

 

Å definere ut en side ved seg selv som en ”feil” kan være et psykologisk grep, for å holde seg 

som person atskilt fra det tekniske som skjer pga adhd’en. Et slikt grep kan være tillært eller 

selvlært. Uansett innebærer begrepet ”feilen” en aksept av at en del av ham er en konstant 

”feil” som slår ut i blomst så fort medisinene ikke holder det i balanse. Under mine 

observasjoner hendte det at Henrik var uten medisiner, fordi de var lette å glemme. Det som 

skjedde var slik han beskrev det – han hadde et svært høyt aktivitetsnivå som han tok ut i 

spillopper av ulikt slag. Jeg observerte ham i situasjoner som han virkelig ville være med i 

hvor han prøvde å kontrollere reaksjonene sine, forsøkte å feste konsentrasjonen før den igjen 

spratt ut av fokus.  

”Feilen” ved Henrik har gitt store konsekvenser i hans liv. Han har ikke blitt værende 

på noen skole, og dermed heller ikke i sin hjemskole. Han forteller at det er like greit at han 

ikke går i den klassen han sogner til og hvor han har kameratene sine, fordi han ”bare hadde 

finni på kødd hele tida”. Dette opplever jeg som en forklaring han har overtatt fra de som har 

ønsket ham inn i spesialskolen. ”Feilen” fører også til at Henrik er under kontinuerlig trussel 
                                                                                                                                                                                     
7 Av anonymiseringsgrunner velger jeg å la være å utdype Julies årsaker til å forsøke å begå selvmord. 
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om å måtte flytte permanent inn i institusjon, dersom han ikke klarer å gå i spesialskolen. 

Familien hans, som i praksis består av mor, vurderer fortløpende om hun har kapasitet til å ta 

seg av ham.  

 Å forklare alle problemene med en feil, er å dytte dem ut i en periferi hvor de blir 

diffuse, og hvor det er lett å få en avmaktsfølelse i forhold til dem. Differensieringen av 

hvilke problemer som skyldes hva, kan lett forsvinne. I stedet synes det som om en viktig del 

av Henrik okkuperes av en ”feil”, og at han ikke kan unngå å inkorporere dette i sin forståelse 

av seg selv.   

 En av de andre guttene oppfører seg på en måte som jeg har bitt meg merke i under 

observasjon. André viser tegn på isolasjon gjennom sin innadvendte, unnvikende måte å være 

på i sosiale sammenhenger i klassen. En av mange observasjoner jeg bygger denne antagelsen 

på, er en lekesituasjon i kveldsmørket, hvor flere gutter gjemte seg i buskene – for så å sprette 

fram og skremme de andre som kom forbi på deres vei. Denne leken plukket André opp, men 

med en variasjon som endret lekens karakter til å bli innholdsløs, uten det sosiale aspektet. I 

stedet for å gjemme seg på steder hvor han antok at noen ville komme forbi, gjemte han seg 

på steder hvor det ikke var mulig at noen ville passere. Etter en tid kom han luskende ut fra 

sitt gjemmested, uten å ha fått den sosiale oppmuntringen som de andre hentet ut av den så å 

si tilsvarende leken. Denne adferden står i motsetning til den han er på tomannshånd i 

intervjusituasjonen, hvor han er ivrig og i de fleste tilfeller imøtekommende.  

 André forteller ikke meg om denne måten å håndtere sosiale situasjoner på, noe som 

ikke behøver å bety at han ikke er seg den bevisst. Min tolkning av denne typen oppførsel går 

i retning av at han har en sosial usikkerhet overfor elever han ikke har kjent i lang tid. 

Adferden virker festnet hos ham, som om han bruker et gammelt handlingsmønster som han 

har utviklet før han begynte i spesialskolen. Den sosiale usikkerheten blir forsterket ved ulike 

former for mobbing som jeg var vitne til under feltarbeidet. Gjennom perioden jeg gjorde 

feltarbeid, jobbet lærerne intenst med å miniminere mobbingen av André. Resultatet var en 

forskyvning innad i klassen av hvem som holdt mobbingen gående. De første gangene jeg 

observerte at André ble mobbet var det de sterke, eldste guttene som var mobbere. De siste 

gangene jeg var sammen med gruppen som helhet, hadde en av Andres jevnaldrende, et 

allerede svakt ledd i gruppen, tatt over rollen som mobber. Denne forflytningen endret også 

karakteren på mobbingen, fra fysisk skubbing med mange tilstede til mer stillegående 

mobbing med subtil ordbruk, små stikk. En slik episode kunne utspille seg f. eks på bussen, 

etter en utflukt. André satt foran mobberen – som snappet luen hans. André ba om å få den, og 

snudde seg tilbake. Ved neste mulighet ble luen igjen snappet av hodet på ham. På det 
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tidspunktet hadde de andre guttene oppdaget hva som foregikk, og enkelte hjalp mobberen 

med å ta fra André luen nok en gang. André på sin side tok et godt tak i luekantene for å 

beholde luen på. Denne situasjonen tok slutt fordi André ba om å få sitte ved siden av meg. 

Liknende situasjoner ble stoppet av lærerne eller ved at guttene ga opp mobbing til fordel for 

noe morsommere. Felles for disse situasjonene var seigpiningen av André i det små, noe som 

var nesten usynlig for en utenfra, en voksen. 

 Å ha vanskeligheter med å forholde seg til sosiale sammenhenger, og samtidig bli 

forhindret fra det gjennom mobbing, vil kunne gi store konsekvenser for André. Å isolere seg 

i sosiale sammenhenger framfor å delta aktivt og bruke dem som et tilbakemeldende forum, 

vil kunne hemme utviklingen av sosial kompetanse. Terje Ogden refererer forskerne 

Dusenbury og Botvin i sin bok ”Kompetanse i kontekst”. Disse to mener å ha funnet at 

kompetanse generelt og sosial kompetanse spesielt kan fungere som ”vaksinasjonsfaktor (..) 

mot problemadferd” (Ogden 1995:11). Denne vaksinasjonen vil André kunne dra nytte av i 

mindre grad. 

 

 

”Jeg er ikke en sånn en...” – en beskyttelsesstrategi 
 

Å bruke benektende former i en fortelling om seg selv, er en måte å beskytte selvforståelsen 

på. Ved å benekte en mulig tolkning og framheve en annen, får de unge en mulighet til å 

rokke ved ulike tilskrevne identiteter, samtidig tydeliggjør benektelsen mangfoldet i hvem de 

oppfatter å være. For ungdommene er benektelser derfor en måte å understreke viktige 

skillelinjer; for eksempel mellom å drikke alkohol og å bli forstått som alkoholiker:  

 

”..Men første gangen jeg begynte å drikke da var det vel ikke før jeg var elleve eller.. 

snart 12 trur jeg (P: ja) men jeg drikker ikke ofte (P: nei) jeg er’kke no jævla 

alkoholiker heller (P: hm?) jeg er ikke no alkoholiker heller."  

 

Stian forteller at han var elleve år første gang han drakk alkohol. Gjennom intervjuet med 

ham, forteller han om fyllekuler med vennene sine, og den moro han har hatt og har av det. 

Nå er han 14 år. At han var tidlig ute med sin kjennskap til alkohol forteller meg at han 

antagelig har et hyppigere drikkemønster sammenlignet med de fleste jevnaldrende. Fordi han 

har vært i utakt med den store hop av jevnaldrende, blir det viktig for ham å presisere at han 

ikke driver med noe ”unormalt”, at det ikke går over streken hvor han mister kontrollen og det 
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blir farlig; han vil ikke at jeg skal forstå ham som en alkoholiker. Det er ikke åpenbart at det 

går en forbindelseslinje mellom å drikke alkohol og å bli alkoholiker. Å drikke alkohol, og å 

lære seg hvordan egen kropp fungerer i påvirkning av alkohol, er et ledd i det å utvikle en 

ungdomsidentitet, og noe de fleste unge gjør – men med ulik debutalder (Pedersen 1998). 

Spranget fra å eksperimentere med alkohol til å bli alkoholiker er langt – de færreste som 

drikker alkohol vil danne et slikt avhengighetsforhold til alkoholrusen. For voksne foreldre 

som opplever og observerer unge som drikker, og som selv har et moderat forhold til alkohol, 

kan jeg tro at bekymringen for om barnet vil danne et avhengighetsforhold er nærere. Voksne, 

uten et problematisk forhold til alkohol, drikker sjelden på samme intense og tildels 

ukontrollerte måte som i ungdomstida. Av denne grunn tror jeg at Stian relaterer seg til meg 

som representant for ”de voksne”, fordi han tidligere har lært at det er slik voksne tenker. Det 

er nærliggende å tro at dette er en underliggende konflikt mellom ham og hans foreldre, især 

sett i lys av at han opplever at de forsøker å hindre ham i å gå ut i helgene og å være sammen 

med de vennene som han har ”gått på fylla” med.  

Benektelser er ofte subtile tegn på underliggende budskap; ungdommene er redd for at 

jeg ikke skal plukke opp nyansene – og presenterer derfor en versjon som de opplever som 

rimelig. Jeg finner igjen denne formen som del av historier, hvor deltagerne i fortellingen ikke 

har forstått enkelte viktige sider ved ungdommen, så som i dette tilfellet med Lea;  

 

”Jeg har aldri tatt noe i hele mitt liv, og det er jeg veldig stolt av, så kommer jeg en 

uke på [spesialskolen] så driver de [politiet] og ødelegger veska mi for de tror at det 

er meg, da blir jeg sur.” 

 

Slike historier blir forsøksvise rettledninger til meg om hvordan jeg kan forstå 

historiefortelleren – her med referanse til ”en spesialskoleelev”. Lea ble misforstått, hun ble 

beskyldt for å ha stjålet – og drastiske metoder ble brukt for å bevise at dette stemte. I bruken 

av benektelser titter janusansiktet fram, denne gangen i skillet mellom hvem Lea blir forstått 

som og hvem hun selv forstår seg som. Lea forsøker å unngå en misforståelse ved å fortelle 

meg historien; å gå på en spesialskole forhindrer ikke at man også kan være troverdig eller 

ikke er en tyv.  

 Ved å bruke benektelser viser ungdommene hvem de kan forstås som i en gitt 

sammenheng, men tar avstand fra denne tolkningen og lanserer i stedet en ny forståelse. De 

viser seg selv i kontrast til en de ikke vil være eller bli assosiert med.  
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André nyanserer bildet av seg selv ved å ta avstand fra en pedagogisk teknikk; å samle 

”stjerner i boka” som viser om du har gjort noe ekstra, vært ekstra flink. Han forteller om 

systemet og konkluderer intenst med: 

 

” (...)for jeg trenger ikke premier, jeg trenger ikke premier!” 

 

En ting han har gjort for å få en slik stjerne, er å bake en kake som han har tatt med på skolen. 

På denne måten forteller han at hvis han f. eks. baker en kake til klassen, så vil han ikke at det 

tilskrives at han kan ”tjene” noe på det – men at han er slik som person. Han er en sånn en 

som baker kake og tar med på skolen, fordi han tror at andre kan ha glede av det. Dette står i 

kontrast til den gjengse forståelsen i et slikt poengsystem, slik han forstår det. På meg virker 

det som om han forsøker å avsløre den pedagogiske teknikkens indre vesen; å gjøre gode ting 

for belønning er ikke å gjøre gode ting. Hvis jeg forstår ham rett, argumenterer han implisitt 

for at det er bedre å ha få, ektemente stjerner – enn mange tilstrebede. Og han rokker, som 

Lea, ved forventninger knyttet til seg selv som spesialskoleelev; han kan gjøre gode 

handlinger uten å bli lokket og lurt til det. Men jeg leser også en annen mulig agenda ut av et 

slikt sitat som dette fra André; det kan være en beskyttelsesstrategi for å ikke oppfatte seg selv 

som mindreverdig i forhold til de andre elevene i klassen og dermed i forhold til seg selv - til 

tross for at klassekameratene er ”mye flinkere” enn ham, vist gjennom alle deres opptjente 

stjerner.  

 

 

Utfordringer knyttet til normer og roller  
 

I den store veven som det sosiale nettverket utgjør, har alle forventninger til personen som 

står i sentrum. Forventninger fra mennesker som står nære – som f. eks venner og foreldre, er 

tungtveiende. For Lea, Alexander og de fleste av de andre er et av de store dilemmaene i deres 

hverdagsliv hvordan de skal være elev, og hvem som utgjør deres referanseramme og 

sammenlikningsgrunnlag i elevrollen. 
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”Mislykket” i  elevrollen 
 

Årsaken til at ungdommene ikke går i hjemskolen, er at de på ett eller annet vis ikke passet 

inn. Dette betyr at de oppholdt seg i en kontekst hvor de brøt med en bestemt norm om å 

fungere for å oppta læring, og dermed var ”mislykkede”. Denne dissonansen mellom hvordan 

de utførte elevrollen og hvordan det ble forventet at de utførte elevrollen, har en negativ 

virkning på hvordan de forstår seg selv. Den amerikanske sosiologen Morris Rosenberg 

betegner dette som ”et dissonant miljø” (1977:205-17). I et slikt miljø er de negative sidene 

ved et menneske tydeligere enn andre sider, fordi det er på disse områdene de skiller seg ut. 

Med Nikolai som eksempel betyr det at hans manglende evne til å sitte stille med ”ting han 

ikke greier”, når alle de andre elevene i klassen greier det, blir mer synlig enn andre evner – 

som at han tenker logisk rundt praktiske arbeidsoppgaver og raskt kan organisere et 

arbeidslag. 

I utgangspunktet er det et fellestrekk ved ungdom som går i spesialskole at 

hjemskolen, den psykiskpedagogiske-tjenesten og barnevernet i samarbeid, har gitt dem et 

annet tilbud enn hjemskolen. Initiativet til omplassering av ungdommene kommer 

hovedsaklig fra skolen, med ulike årsaker og begrunnelser. De færreste av ungdommene 

forteller at de selv ønsket et skoleskifte i utgangspunktet. Som vi tidligere har sett, forteller 

Nikolai om valget han fikk på denne måten:  

 

”.. det var ikke så mye valg. Det var to valg. Enten å gå på vanlig ungdomskole eller 

så begynne på [spesialskolen]. Så hvis ikke det ville fungere, så måtte jeg risikere å 

begynne på internat.” 

 

Nikolai forteller at det ikke var så mange valg, til tross for at han presenterer tre muligheter. 

Bare et av alternativene er en utvei han kan akseptere. Det å gå i en ”vanlig” skoleklasse har 

ikke fungert siden tidlig på barneskolen, og han beskriver institusjonsmuligheten som en form 

for fengsel. Å gå i spesialskole står dermed ikke fram for ham som et valg, men som ett av  

flere onder.  

 Dette skiller seg fra det Inger Ulleberg  (2000:31) fant i sin undersøkelse ”Hvordan går 

det med dem?”. I tilbakeblikk svarte nærmere 70% av utvalget at de selv valgte å skifte skole, 

samtidig som 60% opplevde at de ble sendt av hjemskolen til Sollerudstranda skole. I 

motsetning til for Lea og de andre, ligger det mange hendelser i mellom skolebyttet og de 



 -  Kapittel 5 - Janusansiktet  -  

 75

tidligere elevenes situasjon i dag. Retrospeksjonen kan være en årsak til at de ni ungdommene 

skiller seg fra Ullerbergs tidligere elever.  

 

 

Kontrollplassering i elevrollen 
 

Å beskrive hendelser som noe en ikke har kontroll over, hvor man opplever seg som en styrt 

brikke i et spill, kan ha negative konsekvenser. Motsatsen til at den unge ikke opplever å ha 

styring med en situasjon eller handling, er at hun eller han mener at de har kontroll over 

situasjonen, opplever seg som aktør og derfor kan legge føringer på det som skjer (Nygård 

1993).  

I 1966 lanserte psykologen Julian B. Rotter teorien om at det er et mønster i hvordan 

mennesker opplever at de har kontroll eller ei over en situasjon. Rotter mente at man bygger 

opp et reaksjonsmønster. Erfaringer i én situasjon vil bli overført til neste liknende situasjon: 

jeg rakk opp hånden, men fikk ikke hjelp. Forventningen blir da: Neste gang jeg spør om 

lærerens oppmerksomhet, vil jeg sikkert heller ikke få hjelp. En slik negativ opplevelse vil 

m.a.o. overføres som en negativ forventning inn i neste situasjon (Rotter 1966). Slik dannes 

en spiral, hvor det at man pasifiseres til ikke å forsøke å møte situasjonen, ved for eksempel å 

gi opp å rekke opp hånden, vil gi negative forsterkninger. Den samme spiralen, med motsatt 

fortegn, vil utvikle seg dersom man vektlegger indre kontrollvariabler som årsak til det man 

opplever. For eksempel forklarer man lærerens manglende oppmerksomhet med at man ikke 

rakk opp hånden aktivt eller lenge nok. Dette er to måter å forstå samme situasjon på.  

I det følgende ligger fokus på hvordan ungdommene håndterer elevrollen, senere i 

kapitlet holder jeg ungdommenes opplevelser som elev opp mot andre områder i livet deres, 

for å se om det finnes et generelt mønster for hvordan de plasserer opplevelsen av kontroll.  

 

Passiv brikke 

 

Alle ungdommene er bevisste på at de har mislykkes i elevrollen på en eller annen måte. Dette 

forsvarer de seg mot gjennom ulike forklaringer. Forklaringene er komplekse, men de følger 

til en viss grad et mønster. 

Den første forklaringen flere av dem bruker, er knyttet til forhold utenfor dem selv 

som bidrar til at de går i spesialskole. Dette er forhold som de ikke føler at de har kontroll 

over, og som de av den grunn ufrivillig ble påvirket av. Som vi tidligere har sett, nevner både 
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Lea og Stian strukturelle forhold ved hjemskolen som en årsak til at det ikke gikk an å fungere 

som elev der; det at hjemskolen var fattig og hadde dårlige lærerkapasiteter, og det at 

hjemskolen hadde for mange elever i klassen. Lea opplever at hun ble påvirket mer av slike 

forhold enn resten av klassen, fordi hun sto opp mot systemet. Stian, derimot, forklarer ikke 

hvorfor de andre elevene kunne fungere i en slik klasse i motsetning til ham.   

Mange av ungdommene forteller om interaksjonelle forhold utenfor deres kontroll;  

Aron har en livssituasjon som han føler at hemmer ham i alt han forsøker å gjøre. Nikolai, på 

sin side, forteller om irriterende medelever som provoserte ham inntil han ikke så noen annen 

mulighet enn å banke dem opp. Dette førte til at han ble kastet ut av skolen.  

Ved å vektlegge at de ikke har mulighet til å kontrollere disse forholdene, viser Lea, 

Stian, Aron og Nikolai at det som skjedde ikke kan tilskrives dem. Reaksjonene de har på det 

de opplever, reflekterer hvem de er. Ungdommene gir samtidig et inntrykk av at hadde det 

ikke vært for disse ytre påvirkningene så hadde de ikke vært der de er i dag. Å definere en 

situasjon på denne måten, betyr at det ikke vil hjelpe å legge energi inn i den for å få den 

endret. Stian beskriver dette:  

 

"det var greit, etter at jeg begynte i 4.klasse, da begynte jeg i en sånn spesialklasse [på 

hjemskolen], der trivdes jeg.. det var en sånn derre avlastningsklasse som jeg kunne 

komme og gå som jeg ville.. -  du veit, i en klasse med nesten 40 elever så får du ikke 

hjelp hvis du rekker opp hånda.” 

 

Stian har med andre ord resignert overfor alle de andre ”nesten førti” elevene, han er en av 

førti – det er ikke plass til at han kan få hjelp. Løsningen var å bli tatt ut av situasjonen, 

framfor å finne løsninger der han var.   

En annen forklaringstype som ligger nært opptil det jeg har tatt for meg her, blir brukt 

av Henrik og Aron. Det dreier seg om hvordan de godtar at det er forhold ved dem selv som 

er til hinder, men de ser dette som knyttet til omstendigheter de ikke er herre over. For Aron 

dreier det seg om konkrete ytre forhold; grunnen til utallige skolebytter er at familien hans er 

flyktninger. Henrik, på sin side, bruker diagnosen adhd på samme måte. Det er en side ved 

ham som han til tider forteller om som om det var et ytre forhold. For begge er dette 

delforklaringer på hvorfor de ikke har klart å oppfylle elevrollen som det har vært forventet av 

dem. 
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Deltakende aktør 

Ungdommene bruker mange forklaringer som de tillegger forhold utenfor dem selv. Disse 

forklaringene utgjør slagsiden i deres forståelse av hvorfor de har mislykkes i elevrollen.  

 Samtidig er en god del forklaringer også knyttet til forhold ungdommene mener ligger 

til dem selv. For det første dreier det seg om at de ikke har gjort det bra i fagene på skolen, for 

det andre dreier de seg om overaktivitet. Disse to forklaringene kan henge sammen, noe Croll 

og Moses (1985) også fant da de studerte 6 – 18 årige elevers aktivitet i klassen. Å sitte stille 

krever store krefter av en elev som i utgangspunktet synes dette er vanskelig. I en slik 

situasjon går all konsentrasjonen til å sitte stille, og dermed kan det hindre eleven i å lære det 

faglige (referert i Sørlie 1998:125).   

  Først skal vi se et utdrag av hva noen av ungdommene sier i forhold til at det ikke gikk 

bra i fagene på skolen: 

 

”(..)det var for mye lekser når jeg er så lei” 

Nadia 

 

”jeg fikk aldri gjort det så mye lekser lissom, nå bor jeg lissom.. fordi.. du vet jeg bor 

på [..], lissom (P: mm) Grorud bydel” 

Alexander 

 

Nadia forteller at hun ikke hadde inspirasjon til å klare å følge med og gjøre lekser. 

Alexander, på sin side, forteller at han ikke fikk gjort så mye lekser – i et tidligere sitat sier 

han at han ”gadd ikke gjøre en dritt”. Også Stian forklarer at han ikke orket å følge med og 

hvis han var i timen så sov han. For alle tre resulterte dette i at de fikk dårlige karakterer, og 

var en medvirkende faktor til at de nå går i spesialskole. Både Nadia, Alexander og Stian 

snakker i fortid, alle har opplevd en viss forbedring etter at de begynte på spesialskolen. 

Forbedringen knytter de til å ikke være i sitt gamle miljø, å ha nye lærere og at spesialskolen 

har en annen pedagogikk. Disse faktorene bidrar til at de kan gjøre en økt innsats, og at 

karakterene blir bedre. De gir inntrykk av at det har vært mulig å ta kontroll over situasjonen 

med hjelp av de nye omgivelsene.  

Noen av ungdommene har sammensatte forklaringer – som Stian, andre vektlegger 

først og fremst én faktor. For Henrik, Nikolai, Lea og Stian har det å ikke følge med i timen, 

lage bråk, ikke kunne sitte stille, ikke kunne konsentrere seg, en sammenheng med 

overaktivitet. Henrik forteller:  
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"(P: hva gjør at du gjør tull da?) være inne hele dagen og drive med matte, foredrag 

fra lærere,(P: mm)  vanlige lærere.. fra [spesialskolelærerne] har jeg vendt meg til 

det, men andre lærere, de hørte jeg ikke på. " 

 

Utfra det Henrik sier, kunne han ikke følge klassens oppførselsregler - han kunne ikke sitte 

stille hele dagen. I spesialskolen forteller han at han har vendt seg til det fordi han har et annet 

forhold til lærerne. Handlinger av denne typen som Henrik forteller om, skapte tydelige 

problemer i hjemskolen. I spesialskolen virker det som om egenkontroll ikke forventes i like 

stor grad. Skolene er lagt opp slik at elevene får utløp for energi, samt at det er små klasser 

med større psykologisk rom til hver enkelt elev. De fleste av ungdommene snakker som om 

de klarer de tradisjonelle skoletimene bedre enn tidligere. Stian begrunner det slik: 

 

”nå sover jeg ikke i timen i det hele tatt (P: ler) fordi da blir du jo kjefta huden full! 

(..) neei, føler meg litt sånn, føler meg litt dum når jeg får kjeft og sånn. Bare jaa 

eeøøh." 

 

Stian sier han følger med, ikke sover eller lager bråk, fordi han ikke er komfortabel med å bli 

kjefta på av lærerne. Det er ikke en slik rolle han vil at klassen og lærerne skal assosiere ham 

med, tatt i betraktning at han fremdeles opplever seg som ny i klassen. At ungdommene får 

utløp for energi i kombinasjon med andre reaksjoner på en slik oppførsel enn hva sogneskolen 

har hatt kapasitet til, gjør at overaktiviteten ikke lenger har like stor betydning for 

ungdommenes forståelse av seg selv i elevrollen. Både Stian og Henrik gir inntrykk av at de 

opplever å ha fått en større grad av kontroll over sine reaksjoner, og de henviser spesielt til 

lærerne. Begge identifiserer seg dermed til en viss grad med lærerne og deres måte å lære bort 

på. Dette gir dem motivasjon, og fører til at deres oppførsel er i tråd med forventningene til 

dem. Slik unngår de å være elev i et dissonant miljø. 

 

 

Å bli definert av andre 
 

Ungdommene refererer til at de til en viss grad er blitt definert gjennom feilaktige slutninger 

som ikke gjenspeiler den de ”egentlig” er. De bruker forklaringer som er knyttet til hvordan 

de føler seg definert av de instansene som har foreslått eller bestemt at de bør gå i 
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spesialskole. Denne typen forklaringer forteller om egenskaper de selv oppfatter som nøytrale 

eller positive, som de mener at har blitt misforstått i hjemskolen og hos barnevernet.  

Nadia har fått innsyn i barnevernets tanker om henne, og føler at de har begått store 

overtramp i fortolkningen de har gjort av henne - når hun forteller, er hun på gråten. I 

motsetning til barnevernet som kan ha gjort viktige, faglige observasjoner, har ikke Nadia 

fagpersonellets perspektiv: 

 

”..det en stor mappe hos barnevernet på hvor psyko jeg er, som har vært veldig 

sårende. De har skrevet mye piss, det er ikke sant ..”  

 

”de har skrevet at jeg er annerledes, fordi jeg for eksempel likte å pynte meg på 

barneskolen .. at det lissom skulle være galt, da” 

 

Nadia opplever at de har skrevet mye som ikke er sant. Et av punktene hun har bitt seg merke 

i, er at barnevernet mener det var galt av henne å være opptatt av utseende på barneskolen. 

Selv kan hun ikke forstå at dette skulle være negativt.  

 Nikolai, på sin side, forteller at han har fått en diagnose som etter en lang stund viste 

seg å være gal: 

  

"de har hele tiden ment at jeg har adhd, men så egentlig er det bare det at jeg har hatt 

dysleksi – bare det at jeg har ikke hatt konsentrasjon til å sitte og holde på med ting, 

ikke jeg klarer" 

 

Utfra hva han forteller har han fått feil diagnose fordi han har vist ett av symptomene på adhd, 

at han ikke har konsentrasjon til å jobbe med ting han ikke får til. Å gi Nikolai en diagnose er 

en måte å binde årsaken til hans oppførsel til ham og til en spesifikk side ved ham. Dette fører 

til at ansvaret ikke i samme grad ligger på omgivelsene – det blir forståelig hvorfor skolen 

ikke klarer å lære ham opp, og foreldrene slipper å bli mistenkeliggjort som ”dårlige” 

foreldre. En annen konsekvens av diagnostiseringen, var at Nikolai kunne medisineres. Han 

forteller at han i en periode gikk på ritalin8, men følte at det bare gjorde ham slapp. Nikolai 

forteller videre at han ”dumpet” et år på barneskolen:  

 

                                                           
8 Ritalin  og Dexamin er de to mest brukte medisinene i behandlingen av adhd. Begge er sentralstimulerende. 
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”..jeg syntes det var veldig utrettferdig at jeg måtte gå et år til, men dem mente at jeg 

trengte å lære mere for at å bli flink å lese og forskjellig sånn med de første årene, så 

da hang jeg etter de andre." 

 

Han forteller at lærerne begrunnet det at han måtte gå et år om igjen med manglende lese- og 

skriveferdigheter. Den gangen opplevde han avgjørelsen som urettferdig. Senere har han fått 

konstatert at han har dysleksi, og dermed blir det ekstra året spesielt sårt.  

 

 

Valg innenfor rammer 
 

Ungdommene jeg har intervjuet og observert i 2003/2004, bor i Oslo. Flere forskere (jf. Beck, 

Bauman, Giddens) mener at det er en tendens til økt individualisering i den vestlige verden. 

Filosof Arne Johan Vetlesen mener at dette også gjelder for Norge, og dermed for Lea, Stian 

og de andre. Individualisering definerer Vetlesen som ”den historisk fremadskredne 

differensiering (økt mangfold) i livsforhold og livsstiler som har funnet sted og stadig finner 

sted i vårt samfunn. Denne differensieringen er blitt mulig fordi individene har nytt godt av 

økningen i den alminnelige materielle velstand”. Vetlesen mener at dette har gjort det mulig 

for alle å gjøre valg, mulighetene er ikke lenger kun åpne for et fåtall (Vetlesen, 2004:21). 

På enkelte punkt stemmer dette i forhold til ungdommenes fortellinger. Ungdommenes 

framtidsidé, spesielt i forhold til utdanning, er formet som om ”verden ligger for deres føtter” 

- i henhold til en slik individualiseringstese. Fremtiden beskriver de som ikke begrenset av 

nåtiden; flere av dem har utdanningsønsker som ikke reflekterer den skolesituasjon de har i 

dag. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel seks. Poenget vi skal ta med oss, er at ideen bygger 

på en falsk bevissthet (Krange 2004:63). Framtidsvalgene ungdommene ønsker å ta, er 

begrenset av realiteter som er usynlige for dem. 

En av individualiseringens implikasjoner er at samfunnsinstitusjoner endres, og at 

samfunnsmedlemmene i en overgangsperiode ikke har faste normer og regler å forholde seg 

til. Ungdommenes overgang mellom hjemskole og spesialskole kan forstås på denne måten. 

Som jeg tidligere har vært inne på, innebærer ungdommenes løsrivning fra nærmiljøet at de 

står uten generaliserte handlingsregler, og uten sine venner som medsammensvorne. Dermed 

opplever de en fristilling i forhold til den kollektive ordningen. I overgangen til spesialskolen, 

har Lea, Stian og de andre mindre faste holdepunkter å navigere etter enn sine jevnaldrende i 

hjemskolen. Gjennom denne fristillingen har de unge opplevd individualiseringens bakside, i 
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motsetning til ideen om å kunne ta frie valg, opplever ikke ungdommene at de har valgt å 

begynne i spesialskole.  

Skolebyttet er med andre ord ikke preget av å være en valgsituasjon i ungdommenes 

favør. Det de imidlertid kan velge, er å identifisere seg med spesialskolen, eller å la være. I 

forhold til ungdommenes bosituasjon er forholdet annerledes. Både Henrik, Nikolai og de 

fleste andre, står under konstant trussel om å måtte bo i institusjon. Om de derimot oppfører 

seg utfra visse kriterier som har blitt satt for dem, så vil de få lov til å bli boende hjemme og 

fortsette i spesialskolen. Dette er altså en situasjon som presenteres for ungdommene med et 

innebygget valgaspekt, men som for ungdommene framstår som et valg uten reelle 

alternativer.  

Forholdet ungdommene har hatt til skolegangen fram til jeg møter dem, har ikke vært 

preget av muligheter for valg. Hvis denne opplevelsen kan generaliseres for å si noe om deres 

videre skolegang, er det ikke å forvente at det vil bli flere universitetsutdannede i denne 

flokken. I så fall betyr det at det oppstår en diskrepans mellom ungdommenes forventninger 

til fremtiden og det de har mulighet til å utvikle fra sitt nåværende ståsted.  

 

Ansvar i individualiseringsperspektiv 

 

Individualisering dreier seg ikke bare om en personlig opplevelse av uante valgmuligheter. 

Det dreier seg også om hvor man plasserer ansvar og hvilke konsekvenser det har.  

Når ungdommene beskriver skolebyttet fra hjemskole til spesialskole, begrunner de 

byttet med sin egen oppførsel, at de handlet på en måte som gjorde at de forstår at det var 

nødvendig for dem å bytte skole. Samtidig har vi sett at de legger vekt på forhold som var ute 

av deres kontroll, og som påvirket dem i negativ retning. Dette dreier seg spesielt om ulike 

former for relasjoner som f. eks. påvirkning fra venner og klassekamerater, eller at samspillet 

med læreren var dårlig. Stian forteller om sin situasjon i hjemskolen:  
 

”jeg hadde problemer (..) ja, og så hadde jeg, hadde jeg vondt i meg (smileler) for å 

lære, jeg gadd ikke det, jeg lå og sov hele da’n og..” 

 

For å avvæpne det han sier, gir Stian meg et smil og en liten latter. Han forklarer behovet for 

en annen skolesituasjon med to ting; han hadde problemer, og han hadde vanskelig for å lære. 

Samtidig vektlegger han årsaksfaktorer som ikke bare har med ham å gjøre – han kritiserer 

skolesystemet når han sier:  
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" men jeg gjorde heller, du veit.. hvis du lager noe bråk i en vanlig klasse, da blir du 

sendt ut på gangen med en gang... ja, og så hvis du gjør det i den andre klassen 

[spesialklassen] , da snakker dem med deg, men det er ikke interessant for de derre 

andre lærerne" 

 

Stian opplevde at det manglet en relasjon mellom ham og lærerne i den klassen han 

opprinnelig gikk i og at de i stedet brukte usynliggjøringsteknikker som å sende ham på 

gangen. Han beskriver sitt behov for å bli sett og for å få hjelp når han trenger det. Alexander, 

på sin side, beskriver hvorfor han ikke kunne gå i hjemskolen slik:  

 

”(..) andre halvåret fikk jeg 1’er og 2’er fordi.. jeg skulka alle timene, nesten, fordi.. 

jeg skulka ikke, men jeg likte ikke læreren, gadd ikke gjøre en dritt, gadd ikke følge 

med lissom, fulgte med de andre som ikke gadd lissom” 

 

Alexanders forklaring på at han ikke orket å gå på skolen er at alle de andre han kjente ikke 

gadd og at han ikke hadde et godt samspill med læreren. Resultatet knytter han til det 

skolefaglige; karakterene ble dårlige. Dette er, på samme måte som Stians forklaring, en 

forklaring med delt ansvarsplassering. Alexander fordeler ansvaret  mellom ”skulkevenner”, 

lærer og seg selv.  

 Denne typen delte ansvarsplasseringer viser en kompleksitet mellom å ansvarliggjøre 

seg selv og å vektlegge andre faktorer. Dersom individualiseringen var så altomfattende som 

bl.a. Vetlesen hevder, ville det være å anta at ungdommene forholder seg til utfordringer og 

opplevelser som om de var valgsituasjoner. Troen på en slik valgfrihet presser ansvaret for å 

lykkes ned over individet, ifølge Vetlesen (ibid.). Et slikt isolert, individuelt ansvar tar ikke 

ungdommene for handlingene sine, annet enn når de snakker om fremtid. Opplevelser som 

ligger bak dem, forklarer de i relasjon til sin sosiale verden. De plasserer ansvaret i den nære 

kulturen de har oversikt over, som for eksempel på venners eller læreres oppførsel, men 

trekker ikke inn forklaringer knyttet til strukturelle faktorer som foreldrenes yrkesbakgrunn. 

Dette forteller, i sosiologens språkdrakt, at de ikke opplever seg som fristilt fra sin kultur, fra 

sosiale relasjoner de er omgitt av eller fra sosialiserende krefter. De har ikke oversikt over alle 

konsekvensene av sine handlinger og sosiale relasjoner, men beveger seg på de sosiale 

arenaene som i en stor vev. 
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Systematikk i kontrollplasseringen? 
 

Julian B. Rotter (1966) mente at det var mulig å se et stabilt mønster i hvordan mennesker 

plasserer kontroll. Det betyr at hovedvekten av årsaksplasseringene danner et mønster – ikke 

at det finnes ”rene” typer. I denne delen skal vi derfor se på ungdommenes forklaringer, og 

om det er en gjentagende tendens til at de vektlegger ytre framfor indre faktorer som årsak til 

det de opplever. 

 

 

Kontrollplassering i forhold til skole 
 
Vi har sett at ungdommene tilskriver en overvekt av forklaringene på hvorfor de ikke går i 

hjemskolen, ytre årsaker - altså faktorer de ikke selv har kontroll med. Henrik forteller: 

 

"eeh, først.. ble jeg kasta ut fra, eller jeg fikk ikke lov til å gå på [hjemskolen] og så .... 

begynte jeg på [spesialskolen], morra mi valgte skolen." 

 

Henrik har, ifølge det han forteller, ikke vært med på avgjørelsen om å gå i spesialskole. Det 

var moren hans som bestemte skolebyttet, fordi han ble kastet ut eller ikke fikk lov til å gå på 

hjemskolen. Begge forklaringene framstiller han som noe han ikke hadde kontroll over. Også 

Alexander har en slik vektlegging av ytre faktorer i sine forklaringer:  
 

” jeg fikk aldri gjort det så mye lekser lissom, nå bor jeg lissom fordi.. du vet jeg bor 

på [..] lissom (P: mm) Grorud bydel, da blander du inn, Stovner, Romsås, Vestli og 

Bjerke og Veitvedt og sånn, og det er ganske mye faenskap der lissom (P: ja) så det 

e’kke så mye .. annet å få gjort enn å gjøre kaos lissom, det blir bare kaos lissom og 

det, jeg gikk på [hjemskolen] ikke sant og det det ligger lissom, Groruddalen, det er 

det som.. ungdommer begynner lissom å bli litt sånn mere.. folk tror det er 

actionfilmer som lissom får oss til å bli sånn, kriminelliknende greier, ikke sant.. men 

det er ikke, det det folk.. nå forskerne begynner å tro det er musikken, ikkesant, men 

det er det jeg ikke tror, (P: hva tror du da?) jeg tror at det er.. (sukker) at de er svake 

innvendig, føler seg utrygge" 
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Slik jeg forstår ham er ”kaos” noe han ikke kan unngå, som hører til hans geografiske område 

i kombinasjon med at han er ungdom. Gjennom hele intervjuet refererer han til ”kaos”. 

”Kaos” definerer han som "masse rart, kriminelle ting”. Samtidig tenker han høyt om hvorfor 

de andre, som bor i samme område som han, driver med kriminelle ting. Konklusjonen hans 

er at de er ”svake innvendig” og at de er ”utrygge”. Dette refererer til det miljøet han 

forholder seg til: 

 

”.. det blir sånn alle lager kaos, så da blir det bare kaos, og .. og nå har det skjedd så mye 

faenskap oppi Groruddalen så nå har de tenkt til å, å lage porter, til hvert borettslag, og 

vakter lissom..” 

 

Når han forteller at han tror at de andre er utrygge, tror jeg at han til en viss grad inkluderer 

seg selv. Han betegner de hendelsene han refererer til som ”faenskap”, og forteller at det er en 

spiral hvor kaos skaper kaos. Alexander vektlegger dermed to ting – for det første gir han de 

kriminelle et personlig ansvar for handlingene sine ved å kalle dem svake. Slik jeg tolker ham, 

mener han at de ikke kan kontrollere seg selv. For det andre er det en spiral som han opplever 

at det ikke går an å bryte. Denne spiralen fremstiller han som årsaken til at han ikke har gjort 

det bra på skolen – han plasserer dermed kontrollen utenfor seg selv. Dette gjelder 

forklaringene som de fleste av ungdommene har på hvorfor de ikke lykkes i hjemskolen og 

hvorfor de nå går i spesialskole. Noen av dem har fått alternativer, blant annet å bo i 

institusjon eller å ta seg sammen og fortsette på hjemskolen. Disse alternativene bidrar ikke til 

at de føler at de sto i en valgsituasjon, eller at de hadde kontroll over situasjonen.  

Stian, derimot, skiller seg fra dette mønsteret. Han mislikte den måten hjemskolen 

fungerte på, og når han skulle over i ungdomsskolen var han tydelig på, overfor sine foreldre, 

at det ikke var et alternativ for ham å gå i hjemskolen for ungdomsskoletrinnet. Et par av de 

andre vektlegger at de hadde en viss innflytelse – initiativet og bestemmelsen kom derimot fra 

ytre hold som rektor, barnevern og foreldre.  

Når ungdommene nyanserer bildet av hvorfor de ikke fungerte i hjemskolen 

vektlegger de forskjellige ting, men de forholder seg til ytre forklaringsmoduler. En kort 

repetisjon; Stian og Lea beskriver skolen som dårlig, Aron og Nikolai mener at behovet for 

spesialskole ble framprovosert av sosiale forhold som familiesituasjon og vanskelige 

medelever, Henrik og Aron vektlegger at de har henholdsvis diagnosen adhd og er flyktning. I 

den grad de tilskriver det å være en mislykket elev forhold ved seg selv, er det knyttet til to 

konkrete forhold; det å ikke være flink til å oppta læring og det å ikke kunne sitte stille. Å 
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ikke være flink til å oppta læring er en viktig faktor ved å være mislykket i elevrollen. En 

strategi for å minske betydningen av å ikke være skoleflink, er å velge å ikke la seg involvere 

følelsemessig i skolearbeidet. I stedet for å gå inn for å lykkes, kan de bruke en reaktiv 

strategi hvor de ikke jobber for å gjøre det bra. Dette kan gjøres både gjennom introverte 

strategier som å ikke følge med, sove i timen eller skulke og gjennom ekstroverte strategier 

som å lage bråk. Ved hjelp av å gjøre mindre enn de egentlig kan, kan de legitimere for seg 

selv hvorfor de gjør det dårlig (for forskningsref. se Sørlie 1998:158).  

Alexander forklarer at han hadde gode karakterer i første halvdel av 8.klasse – men at 

det deretter gikk ”rett til helvete” fordi han skulka, fordi han ikke kom overens med læreren 

og fordi han ”gadd ikke gjøre en dritt, gadd ikke følge med lissom”. Ved å bruke en slik 

strategi vil Alexander kunne distansere seg til en mulig indre forklaring; at han ikke hadde 

gode nok ferdigheter til å gjøre det ”bra” på skolen. 

 Disse to forholdene: å ikke være flink til å oppta læring og å ikke kunne sitte stille, er 

dermed til en viss grad noe ungdommene selv kan ta kontroll over. I Alexanders tilfelle 

forteller han at han har blitt bedre på skolen, karakterene har gått opp gjennom tiden han har 

vært i spesialskolen. Han forklarer det med at han bl.a. skulker lite og følger med bedre. 

Alexander viderefører denne optimismen til å håpe på at han, ved å gjøre det bra i 

spesialskolen, kan få begynne på sin gamle hjemskole igjen.  

Å bruke ytre forklaringsmoduler kan også være en forsvarsmekanisme. Ved å tillegge 

årsaken faktorer man ikke er selv er herre over, er veien lengre til å måtte integrere sitt nye 

og, i egne øyne, degraderte ståsted i selvforståelsen. For ungdommene blir det mulig å holde 

fast ved et bilde av seg selv som lik ”alle andre”, til tross for at de går i spesialskole.  

 

 

Kontrollplassering i nære relasjoner 
 

Når jeg ser på hva ungdommene forteller om familiesituasjonen sin, finner jeg at flertallet 

bruker en hovedvekt av indre kontrollplasseringer for å forklare forholdet til familien. Nikolai 

forteller at så lenge han er ”grei” og holder avtalen han har med sine foreldre, så vil han få 

lov til å bo hjemme. Han presenterer dette på en måte som viser at han føler en viss grad av 

påvirkningsmulighet på sin familiesituasjon, han er til en viss grad en aktør i sitt liv med 

familien. Henrik, på sin side, forteller at han i mange situasjoner ikke opplever at han har noe 

han skulle ha sagt: 
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"eh.. hverdager skal jeg være inne ni, hæljer er det egentlig halv ti, men noen ganger 

klarer jeg å drøye’n til halv elleve .. men alle de andre kammeratene mine får lov til å 

være ute til 11-12 tida, men det få’kke jeg..off! det er så kjedelig. Må hjem så tidlig! 

(P: men prøver du å argumentere med henne?)ja. (han sukker)off. du e’kke gammal 

nok og bare 14 år og... så.. begynner å.. nja. Det e’kke vits å kverulere med henne for 

hun har alltid et godt argument å komme med" 

 

Han forteller at han ikke blir hørt når de diskuterer innetider, fordi mor er bedre til å 

argumentere enn det han er. Når Henrik forteller at det ikke fører noen steds hen å diskutere 

med henne, fraskriver han seg sin påvirkningsmulighet. Han blir i stedet passiv i en situasjon 

som angår ham. Stian forteller også at foreldrene ikke lar ham være med i diskusjoner rundt 

viktige grenser i hans liv, så som innetid. Stian, har vi sett, forholder seg til dette på en annen 

måte enn Henrik. Han forteller at han løser det ved å la være å følge reglene når han synes de 

er for forskjellige fra hva han selv mener er fornuftig. Stian opplever at han ufrivillig blir en 

brikke under foreldrenes kontroll – og bruker sterke virkemidler for å overta styringen. 

 De fleste ungdommene står overfor en trussel om å måtte flytte inn i en 

barnevernsinstitusjon hvis de ikke klarer å gå på spesialskolen og ikke oppfører seg etter 

gjeldende regler i familien. Denne trusselen opplever flere av dem som utidig, samtidig som 

alle har akseptert å jobbe for en annen løsning; de vil ikke på institusjon, og de jobber seg bort 

fra et slikt utfall. Til tross for at de er under press, gir de inntrykk av at de opplever 

situasjonen som om den kan påvirkes av deres innsats.  

 Slik ungdommene snakker om venner, er disse en kilde til glede. Vennskapet har 

karakteristikk av en spontanitet og selvvalgthet – som ikke finnes i familien. Når de snakker 

om venner og aktiviteter med vennene, uttrykker ungdommene seg som om de til en stor grad 

opplever å selv ha kontroll.  

 

 

Et mønster? 
 

Ved å holde ungdommenes nære relasjoner opp mot forholdet til skolen, finner jeg ikke at 

ungdommene systematisk plasserer kontrollen over situasjoner og hendelser utenfor seg selv. 

Innad i skolesituasjonen skjer det derimot en slik systematisk kontrollplassering. Det betyr at 

den delen av livet de føler at de har minst innvirkning på, er forhold knyttet til skole. I forhold 



 -  Kapittel 5 - Janusansiktet  -  

 87

til familien oppfatter de fleste av ungdommene derimot at de til en viss grad har en 

forhandlingsposisjon og mulighet, mens de i vennskap opplever en likeverdighet.  

 Hvorvidt det er av betydning at de tilskriver sin plass i skolevesenet årsaker som er 

utenfor deres kontroll, avhenger av hvor viktig skole og skoleprestasjoner er for 

ungdommene. Denne vurderingen gjør ikke de unge utfra et tabula rasa. I stedet påvirkes de 

av normene som ligger til grunn i samfunnet vårt. Erling og Sissel Skaalvik (1988:67) skriver: 

 

” Skolegang og utdanning blir betraktet som viktige verdier i vårt samfunn. Historisk 

kommer dette fram gjennom kampen for like utdanningsmuligheter og gjennom 

arbeidet med utvidelse av den obligatoriske skolen. I etterkrigstiden har det gjort seg 

gjeldende en sterk utdanningsoptimisme. Utdanning har blitt betraktet som et middel 

til å sikre framtida, til et godt og trygt arbeid, til status og sosial mobilitet” 

 

Spesialpedagog og forsker Mari-Anne Sørlie (1998:194) underbygger dette når hun mener å 

ha funnet i sitt utvalg av barn og ungdom i grunnskolen på 10- og 13 år, at prestasjoner i 

skolen teller mer for selvoppfatningen jo nærmere de kommer å måtte ta et framtidsvalg. Det 

er først i denne siste tiden av ungdomsskolen, at prestasjonene får reell betydning. Samtidig 

blir samfunnets forventninger tydeligere. Denne tydeligheten merker ungdommene både 

gjennom internaliserte normer, gjennom livsløpets forventede retning og gjennom konkret 

press fra signifikante andre, som foreldre. 

Når ungdommene har opplevd å være mislykkede som elever i den ordinære klassen 

sin betyr det at de heller ikke har opplevd at de har passet inn i eller vært en del av den felles 

skoletilværelsen (Trondman 1999:362-66). Dette påvirker hva slags 

kommunikasjonsstrategier de velger – de har kverulert med læreren, skulket, dagdrømt osv. 

Utfra hva ungdommene forteller har de m.a.o. valgt strategier hvor de tar avstand fra og gjør 

motstand mot skolens innhold. De fleste ungdommene forteller at bytte av skole til den 

spesialskolen de nå går i, har vært med på å endre hvordan de forholder seg til å gå på skolen. 

Skolen er deres alternativ til å havne under full administrasjon av barnevernet, dette gjør det 

viktig å gjøre det tilfredsstillende på skolen. Samtidig blir beskyttelsesstrategien hvor de tar 

avstand fra skoleprestasjoner, slik at det ikke er fullt så viktig for selvopplevelsen, brukt i 

mindre grad. Stian kan stå som illustrasjon på dette; i hjemskolen forteller han at han gikk ut 

og inn av klassen som han ville, han ”laget kvalm” eller han sov i timen og skulket. Dette har 

endret seg – i spesialklassen synes han det er flaut å bli kjeftet på, derfor forsøker han å unngå 

det.  
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Basert på dette opplever jeg at det å være en vellykket elev har fått økt betydning for 

ungdommene i spesialskolen, sammenlignet med tiden de gikk i hjemskolen. I spesialskolen 

blir de ikke kontinuerlig minnet på at de er ”annerledes” enn de andre i hjemskolen. Samtidig 

har ungdommene fått en ny mulighet til å bli ”flinke” på skolen – selv om de blir flinke i 

forhold til ungdommer som ikke er deres primære referansegruppe. Dette betyr at de 

menneskene de først og fremst sammenlikner seg med, som er venner fra lokalmiljøet, ikke 

opplever denne endringen. Ungdommene opplever med andre ord en forbedring i en arena 

som er usynlig for referansegruppen, men som ungdommene kan bruke som springbrett til en 

redefinering av seg selv på et viktig område: i skolen, som skoleelev. Dersom de lykkes i 

spesialskolen, er dette derimot en opplevelse reservert ungdommene selv, foreldre og 

spesialskolen.  

Flere av ungdommene forklarer at de fungerer i spesialskolen med at skolen er bygget 

opp på en måte som passer dem bedre. Nikolai sier: 

 

”så jeg liker meg mye bedre når det er litt sånn fritt, når det ikke er så mye å sitte 

inne, for jeg hakke konsentrasjon, til å sitte inne i mange timer og høre på lærer’n.”  

 

Nikolai vektlegger at han slipper å gjøre det han var dårligst på, han slipper å sitte inne i 

mange timer og motta læring. Alexander konkluderer med noe liknende: 

 

"det er ganske rått på [spesialskolen] egentlig fordi du lærer på en annen måte, ikke 

sant .. de de stresser deg ikke så mye som de gjør på vanlig skole, så det er egentlig 

ganske kult lissom.. " 

 

”.. jeg har forbedra karakteren min ganske mye i det siste lissom (P:ja) siden jeg 

begynte på [spesialskolen]” 

 

Alexander forteller at de lærer på en annen måte på spesialskolen – en måte som han til en 

viss grad liker og drar nytte av. Den siste tiden han gikk i hjemskolen dominerte enere 

karakterkortet hans – med spesialskolen har denne trenden snudd.   

Slik jeg forstår ungdommene mener de at de kan gjennomføre skolegangen på et nivå 

som er tilfredsstillende for dem selv, dersom forholdene ligger til rette for det. Det er en 

kombinasjon av ytre og indre kontrollplassering; vekten ligger på det ytre forholdet at skolen 

må ha en alternativ pedagogikk. Samtidig ville pedagogikken falt på steingrunn dersom 
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ungdommene selv ikke bidro i endringsprosessen. At de ser at deres bidrag har en verdi og 

kan gjøre en forskjell, betyr at spesialskolen til en viss grad har rokket ved ungdommenes 

forståelse av at alt som har med skole å gjøre er utenfor deres kontroll.    

 

 

Janusansiktet - En oppsummering 
 

 I dette kapitlet har jeg belyst de vanskelige motsetningene ungdommene møter. Disse 

utfordringene, både gjennom ytre og indre press, har konsekvenser for deres forståelse av seg 

selv.  

Motsetningene står mellom opplevelsen av å være ”som alle andre” og den situasjonen 

som er en realitet. Nadias utsagn om å ikke være ”sprø” selv om hun har problemer, betegner 

dette. De ni ungdommene vi møter her, har en tyngre ryggsekk å bære enn mange andre. 

Deres hverdag og opplevelser har både en natt og en dag-side, som Janusansiktet. Dette til 

tross, trenger de å oppleve positiv tilbakemelding fra andre og oppleve positive sider ved seg 

selv. Å ha problemer utelukker derfor ikke at de kan være ”som alle andre” på andre områder 

og i andre sammenhenger.  

På de områdene hvor de skiller seg ut, forsøker ungdommene å beskytte seg mot at 

selvoppfatningen nedskrives – både utenfra og av dem selv. Slik jeg forstår det, er dette 

grunnen til at ungdommene hovedsaklig plasserer årsaken til hvorfor det gikk dårlig i 

hjemskolen, utenfor seg selv. En slik beskyttelsesstrategi har derimot en bakside – den gjør 

dem til en styrt brikke, hvor de lærer at deres påvirkning ikke vil ha betydning for utfallet av 

situasjonen.   

Slik jeg forstår Reidar Säfvenboms arbeid om ungdom i institusjon (se kapittel 3 - 

avklaringer), henviser han til et slikt mønster av ytre kontrollplassering når han sier at de unge 

har mistet sin forståelse av en meningsfull hverdag (Säfvenbom 1998). Dette er derimot ikke 

beskrivende for Lea, Stian og de andre. I spesialskolen har de sakte endret sin forståelse av 

skole og skolesituasjon, og de takler, flere av dem for første gang, elevrollen. I familien gir 

ungdommene inntrykk av at deres innsats har betydning for hvilke avgjørelser som blir tatt. 

Hovedinntrykket er derfor at ungdommene ikke systematisk plasserer kontrollen over hva 

som skjer med dem, utenfor seg selv.  

På den annen side lever ungdommene heller ikke i en individualisert hverdag, med 

forventninger om at hvert steg de tar kan baseres på frie valg. På noen områder, som framtid 
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og fritid, er derimot opplevelsen av selv å kunne velge større enn på andre områder, som 

skole. Dette er i tråd med det sosiolog Olve Krange fant i sin avhandling ”Grenser for 

individualisering” (2004). Gjennom studie av ungdom på ulike områder, konkluderer han med 

at de unge ikke lever løsrevet fra vårt samfunns sosiale og kulturelle fordringer. Samtidig kan 

individualiseringsideen være en kulturell ressurs, slik at ungdommene overskrider gamle 

hindringer. En slik måte å forstå fristilling på, går igjen hos Julie, Stian og de andre. På mange 

områder er de klar over at de ikke har mulighet til å gjøre frie valg, men de opplever at de har 

en forhandlingsmulighet.
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Kapittel 6 - Selvoppfatning  
- en relasjon mellom en selv og verden  

 
 

Vår oppfatning av oss selv eksisterer ikke i et tomrom, løsrevet fra omverdenen. For 

ungdommene og oss andre, vil derfor enhver tilbakemelding ha betydning for hvordan vi 

justerer selvoppfatningen.  

Hver gang vi får tilbakemelding fra andre, vurderer vi dette opp mot forskjellige indre 

skalaer - mellom godt og dårlig, riktig og galt. På disse skalaene går det forskjellige 

skillelinjer; hva er det å være vellykket? hva kreves det for å ha en god livskvalitet? På slike 

spørsmål finnes det ingen fasitsvar. Likevel har hver og en av oss, bevisst eller ubevisst, en 

følelse av hvordan vi definerer disse tingene. Denne forståelsen har en personlig vri – justert 

for opplevelser gjennom livsløpet. Definisjonene er samtidig påvirket av det samfunnet vi 

lever i, tilpasset det sosiale nettverkets forståelse og tilbakemelding og begrenset av 

storsamfunnets normer, lover og regler. Slike definerende rammer binder mennesker sammen 

rundt en felles forståelse, og har derfor en sosialiserende kraft som øker integreringen (f. eks 

Giddens 1984).  

Når fellesskap og integrasjon er målet, kan det bli lite rom for personlig variasjon over 

slike definisjoner som jeg satte som eksempel; hva er det å være vellykket? Hva kreves det for 

å ha en god livskvalitet? Ungdommene som har fortalt sin historie gjennom de foregående 

kapitlene, har beveget seg i ytterkant av flere vellykkethetsdefinisjoner. Dette gjør at de blir 

mer utsatt for korrigeringer fra sine omgivelser.  

Selvoppfatning defineres som ”..enhver oppfatning, følelse, tro eller viten som en 

person har om seg selv” (Skaalvik og Skaalvik 1988:13). Dette inkluderer ulike perspektiver, 

hos for eksempel Julie  – både hvordan hun tror at andre forstår henne, hva hun opplever som 

sitt virkelige jeg, og hva hun strekker seg etter – hvem hun ønsker å bli.  

I dette kapitlet bygger jeg videre på motsetningene vi så i forrige kapittel. Her skal vi 

se på vekselbevegelsen mellom tre forskjellige perspektiver på hvordan man forstår seg selv; 

persepsjon av andres oppfatning, reell selvoppfatning og ideell selvoppfatning (Skaalvik og 

Skaalvik 1988:20). Vi skal se hvordan de trekker i ulike retninger, og hvordan ungdommene 

integrerer de ulike vinklene til å utgjøre et lappeteppe som de kan kalle ”meg”.  
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Å være ungdom 
 

De fleste av ungdommene forholder seg til en ide om å være ”ungdom”. Å være ungdom har 

ulike implikasjoner til ulike tider og fra forskjellige sosiale omgivelser. Også hos mennesker 

de unge møter, ligger det en oppfatning om hva det er å være ungdom. Lea har mange 

refleksjoner rundt det å bli sett som ungdom i offentligheten. Dette offentlige blikket står som 

motsetning til slik hun selv forstår å være ungdom:  

 

”ja så det er vel en fordel å være voksen, de ser ikke så stygt på deg lenger .. du blir 

lissom sett litt stygt på når du går i byen” 

 

”Møter sånne overalt, sånn ”ungdommen i dag”-folk, dem møter vi ganske ofte. Nå 

skal jeg ikke være flink til å skjære alle over en kam, heller, men det er flest gamle 

folk” 

 

" det er nå det er verst, sånn nå fram til jeg er 18, da er det ”ungdommen i dag”.. så 

er det ”fyllefanter” men utover det så er det kanskje ”jaja” (ler)..  det er sånn det er 

vettu" 

 

Lea gir inntrykk av at hun møter en definisjon av å være ungdom hos fremmede mennesker i 

byen, som hun ikke er enig i. Hun føler at mange ”gamle folk” skjærer alle unge over en kam 

– som i samlebegrepet ”ungdommen i dag”.  

 

 

Å være ungdom i familien 

 

Når ungdommene forteller om forholdet til foreldre, er det sjelden de forklarer foreldrenes 

utspill eller væremåte overfor dem med at de er ungdommer. Denne relasjonen er nærere og 

mer konkret knyttet til samlivsregler.  

Stian er et unntak. Han har tidligere fortalt at foreldrene tror han røyker, til tross for at 

han selv er stolt av å ikke røyke. Når Stian forteller denne historien, tolker jeg det dit hen at 

foreldrene har opplevd et par ”typiske” trekk ved eksperimenterende, løsrivende ungdommer 

hos sin sønn. Disse trekkene forstår de som en del av et knippe sammenvevde kjennetegn, 
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som gir negative ungdomsassosiasjoner. Stians foreldre har oppdaget at sønnen 

eksperimenterer med alkohol. De har opplevd at han ikke kommer hjem om kvelden til avtalt 

tid – men når det passer ham, i enkelte tilfeller ikke før neste dag. I dette scriptet passer det at 

Stian røyker, og av den grunn får ikke Stian den tilliten han opplever å ha krav på. 

Foreldrenes vurdering av ham er, slik Stian forstår det, bygget på uriktige slutninger, 

og skiller seg fra hans reelle selvoppfatning. Dette fører til at Stian og foreldrene hans snakker 

forbi hverandre, foreldrene setter i verk tiltak som han ikke forstår. I stedet for å gi uttrykk for 

en bekymring for at han drikker alkohol, beskylder de ham for å røyke sigaretter. I stedet for å 

snakke med ham om hans alkoholvaner, gir de ham strenge innetider. Som vi tidigere så, er 

Stian opptatt av å ikke bli forstått som alkoholiker. Han har også et bevisst forhold til venners 

drikkemønster:  

 

”han har blitt pælma ut flere ganger hjemmenfra, for han røyker og står i, ikke sant? .. 

så har’n stjælt røyk og drikke fra morra si og.. så jeg sier at ”du må slutte med det 

da!” men han vi’kke høre da. .. han har, jeg er nesten et år eldre enn han, så jeg har, 

noen ganger har jeg bare lyst til å slå han sånn at han får vett inn i hue sånn at han 

slutter med det ass ..men morra har jo egentlig bedt om det ganske bra sjøl, da, hun 

har et helt rom med røyk og drikkevarer, så.. ..du skjønner lissom!” 

  

Stian mener at vennen ikke har et fornuftig forhold til alkohol og røyk, men han legger noe av 

skylden på vennens mor og de signalene hun sender ut ved å ha et helt rom fylt av sigaretter 

og alkohol. Stian opplever derfor at hun ikke gjør jobben som mor på en tilfredsstillende 

måte. Om sine egne foreldres reaksjon på hans alkoholbruk forteller han: 

 

"når jeg er på hytta .. så pleier jeg å få lov til å være ute til omtrent hele natta ..  for 

der er det ingenting som kan skje!"  

 

"jeg får jo tak i det jeg har lyst på [av alkohol]... det e’kke noen hemmelighet det, 

men jeg kom jo drita full på hytta her i sommer, da. Jeg har jo kommet flere ganger 

drita full, men mamma og pappa de bryr seg ikke lissom (P: okei. Nei, synes du det er 

rart eller?) synes ikke det er rart, men.." 
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Stian stusser over at reglene er så forskjellige på hytta og hjemme. Hjemme må han enkelte 

ganger være inne til halv ni i helgen, mens han på hytta kan være ute hele natten og være 

tydelig full når han kommer hjem, uten at foreldrene bemerker det.  

 Utfra Stians fortelling om vennens mor, opplever jeg at Stian har et bilde av foreldre 

som noen som skal ta ansvar for barnet sitt, som lever slik de lærer og som skal ta affære. 

Stians foreldre, derimot, har satt inn indirekte begrensninger som Stian ikke forstår. Kanskje 

forsøker Stian, gjennom sin oppførsel, å presse foreldrene til å bry seg på en, for Stian, synlig 

måte. 

 

 

Fest, rus, røyk som ungdomssymbolikk 

 

Fest, rus og røyk er symboler på løsrivelse, både fra barndom og fra foreldre. Symbolikken 

retter seg mot jevnaldrende, og tegner et positivt bilde av å være i en fortropp, å være 

populær. Å posisjonere seg i forhold til slike symboler er m.a.o. knyttet opp til ideen om seg 

selv som ungdom. 

Ungdommene snakker om sitt forhold til rusmidler og fest – det er en del av fritiden 

for de fleste av dem. Ofte skjer debut med alkohol og sigaretter parallelt med den seksuelle 

debuten. Dette snakker derimot Lea, Nikolai og de andre lite om.  

Mange av de unge har debutert med alkohol tidlig, i en alder av mellom 11 og 13 år. 

De har venner som drikker alkohol, men kan i tillegg ha andre venner som ikke drikker – fra 

skolen, fra fotball’en osv. Lea forteller at hun ikke kan huske når hun drakk alkohol første 

gang:  

 

”Jeg kan ikke huske første gangen jeg drakk, jeg. Jeg husker første gangen jeg var 

full. Vi var på en fest, hadde bestemt oss for ikke å drikke. Men så sto det en melon 

der; ”kuult – vi kan spise melon!”. Så spiste vi, og spiste vi.. og plutselig hoppa 

venninna mi opp og tok en flaske, og jeg sa .. vi skulle jo ikke.. Og så husker jeg ikke 

mere.”   

 

Lea forteller at hun og venninnen ikke hadde tenkt til å drikke alkohol, men at de til en viss 

grad ble lurt. Resultatet var at hun fikk i seg så mye alkohol at hun ikke kan huske hva som 

skjedde i etterkant. Denne typen opplevelser markerer status i forhold til det å være litt mer 

voksen.  
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 Samtidig som de unge vil formidle det positive ved å drikke alkohol, er de raske til å 

understreke at de ikke overdriver. Henrik forteller: 

 

”jeg drikker ikke så mye da, når jeg er på fest sammen med de [de eldre vennene] og 

sånn så gjør jeg det, men ikke hverdager, det gjør jeg aldri .. sånn som noen ganger i 

hæljene og sånn" 

 

Henrik har mange to-tre år eldre venner som bor i nabolaget, de er 16-17 år gamle og har 

drukket alkohol i flere år allerede. Henrik er 14 år på intervjutidspunktet, og sier at han 

drikker når han er sammen med de eldre vennene, men ikke ellers. Henrik er ikke komfortabel 

med å snakke om alkohol med meg. Slik jeg forstår det lille han sier, har han debutert parallelt 

med de eldre vennene, og fortsatt å drikke sammen med dem. Gjennom eksperimentfasen, har 

Henrik derfor vært yngre enn gjennomsnittsalderen for førstegangs bruk av alkohol i Oslo. I 

2003 var den 14,3 år, jenter og gutter sett under ett9. At han er tidlig ute, kan forklare hvorfor 

Henrik understreker at han forsøker å holde litt igjen – han drikker aldri på hverdager.  

 For Alexander, som er muslim, er det å drikke alkohol problematisk:  

 

"hæ, fuck! Jeg gir.. hvis jeg må drikke så må jeg drikke ass! Hvis jeg skal på fest, så 

drikker jeg selvfølgelig lissom, det er ikke det lissom, men det hakke, jeg jeg drikker 

nesten aldri uansett. Jeg liker ikke å bruke alkohol for å få meg i godt humør lissom, 

eller dop eller hva, så mye (...)” 

 

"det som er problemet er mødre ass, mødre er problemet med å drikke, det er alltid det 

som er problemet.. moren min har aldri funnet ut av det , det vil si , at jeg drikker 

lissom , og hun lukter aldri, jeg drikker ikke mye uansett, jeg drikker aldri, aldri 

drikker, eller jeg drikker kanskje en slurk eller to, men jeg drikker ikke meg drita 

lissom.. det gidder jeg ikke ass. Pluss at når jeg vet at moren min er religiøs muslim 

lissom" 

 

Alexander står mellom to kulturer, moren og religionen på den ene siden, og ungdom, med 

rus som symbolikk, på den andre siden. Når han forteller om sitt forhold til alkohol, motsier 

han seg selv ved å både fortelle at han drikker og at det er hans valg, ved å si at han ikke synes 

det er nødvendig å bruke rus for å komme i godt humør, og gjennom å benekte at han i det 
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hele tatt drikker alkohol. Hans måte å balansere på er å ikke drikke så mye – slik at han 

verken blir stående i åpen konflikt med moren, eller skiller seg ut fra vennene sine.  

Å røyke sigaretter er, som alkohol, et tegn både på løsrivelse og på å være populær. 

Flere av ungdommene har røykt i flere år allerede, til tross for at de er +/- 14 år. I følge 

undersøkelsen ”Ungdom, livsstil og rusmidler” (Pedersen 1998:54) har snaue 10 % av alle 

unge forsøkt å røyke når de fyller 14 år. Henrik forteller at han røyker:  

 

"Det koster, det er schvinedyrt! (P: ja! Hvor lenge har du røykt da?) tre år..eller jeg 

begynte, jeg begynte når jeg var elleve.. også røyka jeg fast når jeg var.. når jeg var 

13... det er ikke helt lurt, jeg har astma og .. ..mm, det var han bestekompisen som 

lærte meg å røyke og da. .. det var sånn han røyka og da begynte jeg å røyke og 

lissom, fordi det var så kult.. også blei jeg avhengig da.. ..vi pleide å være inne i 

skogen, like ved meg, vi bygde hytter og sånn der, satt vi der og røyka også kom faren 

til han ene og tok oss og masse sånne greier!.. han hadde akkurat starta" 

 

At han røyker forklarer han som en følge av å ha en eldre venn som introduserte ham. Han 

forteller om ulike bivirkninger ved å røyke; det koster mange penger og han har astma som 

blir verre når han røyker. Til tross for dette begynte han å røyke – han forklarer det med at det 

var ”kult”; det er en opplevelse av å være litt nærmere voksenstatus, ved å ta et eget valg og 

trosse foreldrenes vilje. I tillegg forteller Henrik at det å røyke i begynnelsen ga en spenning, 

ved å røyke i smug. Ved å begynne å røyke, befester Henrik sin status som ”en av dem” blant 

sine eldre venner. Samtidig signaliserer han til mer perifere venner, f. eks på hjemskolen eller 

i spesialskolen at han er en av ”de kule”.  

Stian er en av de som har brukt lang tid på å bli fortrolig med elevene i spesialskolen. 

Til tross for dette forteller han:  

 

”polti’ var ute etter oss ..  vi kom ikke hjem om natta.. vi var på fest. Jeg glømte 

[innetiden].. eller .. jeg glømte og glemte da.. jeg orka ikke , for jeg dro hjemmefra 

klokka halv seks, og fikk innetid klokka halv ni  ..ja! På en lørdag .. DET syntes jeg 

ikke var aktuelt .. så jeg reagerte ikke på det så veldig, men så gadd jeg ikke å dra 

hjem .. (mumle mumle) eller gadd og gadd da jeg fant ikke..  de ringte politiet langt ut 

på natta ” 

                                                                                                                                                                                     
9 Jf. www.sirus.no, ”Rusmidler i Norge 2003” tabell 11.5 
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”mutter’n ringte jo Alle i klassen min, da .. va’kke sånn jeg kunne komme å fortelle på 

skolen da’n etter at jeg hadde (.. hehe..) vært en tur ute .. Alle visste om det (P: hva 

synes du om det?) jeg syntes det var helt greit. Spiller ikke noen rolle for meg 

(gjesper)” 

 

Stian forteller at han var uenig med foreldrene om ”innetid”, og at han dermed valgte å bli ute 

hele natta. Resultatet var at foreldrene både ringte politiet og ringte rundt til hele klassen. At 

hele klassen ble informert, har han ikke noe i mot. Min tolkning er at denne episoden bygger 

opp under et bilde som Stian setter pris på at overleveres til elevene i klassen; han har trosset 

foreldrene, han har vært på fest, og han har vært forfulgt av politiet – uten at de klarte å finne 

ham. Det er en hendelse som vil gi ham status blant de andre. 

 I forhold til både røykedebut og etablert røykemønster skiller flere av ungdommene 

seg dermed fra flertallet av norske ungdommer. Mange av ungdommene er tidlig ute når det 

gjelder både alkohol og røyk. En slik tidlig debut forteller om fare for problemkonsum senere 

i livet (Pedersen 1998:kap 2). 

En av ungdommene, André, går sjelden på fest:  

 

”(P: pleier du å gå på fester?) jeg?? Ikke så ofte, noen få ganger, det er sjelden, 

sammen med han Dennis K., i hvert fall"  

 

André er ikke aktivt med i en ungdomsgjeng som går på fest, men han går i klasse med mange 

som forteller ham om at de drikker alkohol, røyker sigaretter – og røyker hasj. Spesielt at de 

røyker hasj vil han gjerne snakke om. Jeg spør ham om han har røykt hasj;  

 

"nei. Hvorfor skulle jeg gjøre det?..hvorfor skulle jeg bruke massehundre kroner på et 

par gram hasj, herregud! .. og hvorfor ville jeg røyke den jævla hasjen i det hele tatt! 

Og sovne og se rar ut og alt mulig .. jeg vil ikke det!! Det er vel mere ulovelig å selge 

det enn å røyke det, er det ikke det? .. nei, men det, hvis du.. når du kjøper sånn 

Petterøes og sånn, det er 50 gram, så derfor er det ganske mye du kan få ut av det, ett 

gram.. du får jo røyka en eller noe sånn.. mm, men hvis du bare begynner å røyke 

vanlig røyk da blir du mindre påvirka av hasj, ikke sant? Men da er det mindre fare 

for at du kommer til å bli gal av det, men du blir ikke noe særlig gal av hasj, da.. etter 

hasj da kan du begynne med sånn sopp, hva heter det da...(P: fleinsopp?) ja, det var 
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det. Det var det de prøvde å finne, da... (ler) men det var ikke mulig å få tak i. Jeg bare 

tenkte; oo oo..” 

André 

André forteller at han ikke vil røyke hasj fordi han kan sovne og se rar ut, men også fordi han 

tror man kan bli gal av det. I denne passasjen forsøker han å sortere sin kunnskap om hasj for 

meg, han vil at jeg skal bekrefte eller avkrefte ting han har hørt. Slik jeg opplever det han 

forteller har han kommet inn i en ny verden som han er nødt til å ta stilling til. De andre 

elevene gjør noe han inntil nylig ikke hadde et forhold til. Han tar tydelig avstand fra å røyke 

hasj, samtidig som han får ny informasjon til et mer sammensatt bilde. Slik som André 

beskriver det er han en observatør, han har ikke venner utenfor spesialskolen som går på fest, 

og han har ikke begynt å eksperimentere med alkohol, hasj eller røyk.  

 

 

Å være ungdom ”nå” – en egen tidsforståelse  

 

Noen av ungdommene refererer til den tiden de lever i ”nå” som kontrast til den de levde i 

tidligere og i kontrast til den de var tidligere - eller den de seinere kan komme til å bli. 

Gjennom et slikt skille mellom før og nå, tydeliggjør de det å være ungdom i forhold til å 

være barn. Noen går lengre og definerer sin måte å være ungdom på i forhold til 

bygdeungdom og i forhold til aktiviteter som passer til ulike tider i livsløpet. 

Flere av dem forteller om å være 11 eller 12 år på en måte som om det er noe de knapt 

kan huske tilbake til. I mellom dem ”nå” og dem da de var et par år yngre, ligger et hav av 

opplevelser. Lea forteller at hun trener unge fotballspillere: 

 

”så det er så morsomt når du ser lissom de små derre niåringene løpe rundt på banen 

og ”åånei, det skal jeg gjøre, det skal jeg gjøre” (pipestemme) så bare: ”din plass er 

der og ...” (ler) det er så morsomt. Også tar de ikke det så veldig seriøst heller, da, så 

da blir det bare ennå morsommere...så det blir lissom.. nei, det er lissom bare sånn 

småfurtne hvis noe går gæærnt så (pipestemme); ”men neste gang så vinner vi”... så 

jeg kjenner meg litt igjen, så det er veldig morsomt, for da husker jeg, det hjelper deg 

lissom å huske hvordan du var når du var 10 år” 

 

Lea forteller at de små spillerne får henne til å huske hvordan det var å være ti år, hvor verden 

var enklere. Det Lea husker og gjenkjenner hos de små spillerne er at når man er ti, har man 
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pågangsmot og tro på det man gjør. Slik Lea forteller er det et helt liv i mellom henne, som 14 

åring og trener, og dem, som 9 –10 åringer og lekne barn. 

Som vi så i kapittel fire, skiller Alexander mellom seg selv som fjortenåring og broren 

som er ”mer sånn drittungegreier” på tolv, nesten tretten. Han skiller også mellom ”nå” og 

90-tallet:   

 

"men jeg møter, jeg pleier å gå ..  dra til sånne steder [ungdomsklubber] av og til 

lissom og når jeg drar dit pleier jeg ikke å gå inn og sånn, bare slappe av ute med 

venner og prate.. om dilldall og dilldall lissom .. men det er ikke så mange som, de’kke 

så mange som spiller fotball og.. sånn lissom. .. det er det ikke, ikke nå for tida ... jeg 

mener, mer på 90-tallet spilte folk fotball lissom.. det var da folk lissom.. (P: gikk i 

barneskolen?) barneskolen og 8. lissom, men nå er det fler og fler folk som slutter 

lissom" 

 

Alexander definerer de viktige aktivitetene i ungdomstida som å ”slappe av med venner”. 

Dette står i kontrast til hva han gjorde og derfor hvem han var på drøye 90-tallet, før han 

begynte i niende klasse. Alexander skiller mellom sosiale aktiviteter og fysiske aktiviteter, 

hvor de fysiske hører fortida til. For Alexander bærer sport ikke med seg egenskaper som er 

tilfredsstillende hvis man definerer ungdom slik han gjør det. Han definerer seg selv, som 

byungdom, som forskjellig fra andre ungdommer:   

 

"Fagernes er ganske hyggelig.. men det er ikke m..mitt sted, der driver ungdommen 

lissom; og nå skal vi gå rundt på fjordingene våre lissom, ikke sant. Og jeg er ikke den 

som driver med det.. jeg bor i Groruddalen!" 

 

Å være byungdom opplever han som ulikt å være ungdom på Fagernes. Den måten de lever ut 

sin ungdomstid er forskjellig fra hvordan Alexander opplever at han gjør det i Groruddalen. 

Slik jeg forstår Alexander, har han m.a.o. klare formeninger om hvordan ungdomstiden han 

definerer seg i forhold til må avgrenses i tid og rom.  

Nikolai har også en forståelse av hva som passer seg når man er ungdom, han forteller 

at han egentlig godt kunne ønske seg en hund han kunne lære opp til forskjellige ting – jeg 

spør:  
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”(P: men ville du hatt en hund du kunne bruke til trekkhund?) neei, egentlig ikke.. det 

er mye jobb med dem.. Åsså i så fall måtte jeg ha gått sånne lange turer og sånn for 

at’n skulle være fornøyd, så (P:ja) og i den alder’n jeg er i nå så passer det ganske 

dårlig” 

 

Han forteller at det er for mye jobb med en trekkhund, og at det å gå lange turer for å holde 

hunden i form ikke passer med den alderen han er i. Nikolai definerer på den måten turgåing 

ut av ungdomstida, slik som Alexander ekskluderer sport. Ønsket om en hund han kan lære 

opp ligger dermed inn i framtida – nå, mens han er ungdom, tar det sosiale all 

oppmerksomhet.   

 Flere av ungdommene driver, til tross for Alexanders definisjon, med sport av ulikt 

slag. Verken Lea, Stian, Nadia eller Henrik forteller om det på en måte som skulle tilsi at 

sport står som en motsetning til å være ungdom. De har venner tilknyttet sportsmiljøene sine, 

og har dermed et miljø som gir dem selvtillit på det de driver med. Dette forteller meg at 

definisjonene av hva som passer seg å drive med når man er ungdom, er relativt lokale, 

knyttet til ungdommens miljø. Til tross for at ungdommene hver for seg bruker ulike farger 

fra paletten, tegner alle et bilde av hva det vil si for dem å fylle oppgaven det er å være 

ungdom – og mange ser tilbake på en de nesten ikke kan huske at de var. Det er da som 

kontrast til ”nå”. 

 

 

Å være på ulike utviklingstrinn samtidig 

 

Ungdomstida er en tid hvor barnet får nye utfordringer, og vokser i takt med utfordringene på 

ulike felt – til å bli ungdom, seinere voksen. Disse ujevne utfordringene betyr at André, Stian 

og de andre kan befinne seg på ulike utviklingsnivåer, på samme tid; en del av deg er voksen, 

en annen del er fremdeles barn. Å reagere i én situasjon utfra det voksne eller det barnlige, er 

betinget av en rekke ulike forutsetninger. Dette satte en av ungdommene ord på under en av 

mine observasjoner: 

 

Vi er på tur, og en 10. klassing tenderer til å være aggressivt oppgitt over hvor barnslig 

noen av de yngre kan oppføre seg; med all sin kraft hamrer han med nevene i stolsetet 

foran; ”dere er som barn!”. I stolsetet foran repliserer 9.klassingen ”Ja, men vi er 
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barn”. Den eldre gir seg ikke; ”dere er ungdom!”. Fra stolsetet foran svarer det; ”av 

og til”, mens sidemannen legger til ”du må akseptere oss også!” 

 

Tiendeklassingen har tydeligvis en annen oppfatning av å være ungdom, enn de to i stolsetet 

foran. Niendeklassingen snakker som om han kan gå tilbake inn i rollen som barn, hvis 

situasjonen skulle tilsi det. Tiendeklassingen, derimot, har kuttet dette båndet, hans referanse 

er utelukkende ”ungdom”. Den yngste illustrerer fleksibiliteten elegant ved å hoppe ut av 

rollen som barn og gi et reflektert svar til 10. klassingen som dundrer i stolsetet bak.   

 

 

Å bli sett i offentligheten 

  

Det er ikke mulig å se på ungdommene at de går i en spesialskole. Mange har en sterk, 

personlig stil – mens andre er mer avslappede i forhold til hvordan de kler seg og hvilke 

stiltegn de bruker. I kraft av alder og signaler de sender ut, er de umiskjennelig ungdommer 

alle sammen. Som Lea gir uttrykk for i innledningen til kapitlet; dette får de tilbakemelding 

på fra mennesker de møter i det offentlige rom. Det dreier seg om reaksjoner på aktiviteter 

som bygger opp under skrekkbildet på hva ungdom er og hvordan de gjør det; henge ved 

klubben, være mindreårig og røyke, snakke høyt på trikken, være mindreårig og full. I kapittel 

4, under avsnittet om venner, refererte jeg Leas historie om en gammel dames nedsettende 

henvendelse til vennen hennes, på trikken. Som Lea gjengir opplevelsen, er dette reaksjoner 

som kommer som et resultat av et kort møte i en bestemt situasjon, det baserer seg på 

førsteinntrykket. Det damen på t-banen ikke vet når hun dømmer Leas venn utfra hans nagler, 

er at han både er ”hyggelig, følsom og morsom”. I Norge er det ikke ofte vi snakker med 

hverandre spontant i det offentlige rom. Denne typen reaksjoner er i en stor grad begrenset til 

spesielle tider av livet. Ungdomstida er en tid hvor ”mannen og kvinnen i gata” mener at de 

har myndighet til å kommentere den ungdommen fremstår som.  

 Slike opplevelser kan være tøffe når man er i en sårbar ungdomsfase, spesielt ettersom 

de ikke reflekterer et komplekst bilde av den unge. Utfra hvordan jeg leser Leas historie, var 

det dette hun ville beskytte vennen sin fra å oppleve.  
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Egen ressursforståelse 
 

Mitt utgangspunkt for intervjuene var å gi plass til ungdommenes ressurser og på den måten 

”snu på flisa” i forhold til endel tidligere forskning. For å kunne snakke om ressurser, måtte vi 

også snakke om en bredspektret del av deres verden. Det å begrense ungdommene til kùn å 

være ressursfylte, ville gitt et bilde de ikke kunne ha forholdt seg til. På den måten fikk jeg 

høre om deres opplevelse av forholdet til skolen, til familien, til venner, til seg selv. Alle 

fortellingene de gir meg danner et bilde av hva som er deres utgangspunkt. De velger ut 

fortellinger utfra mine spørsmål og min vinkling som de mener kan beskrive dem selv, for 

meg. På den måten er det holdninger og opplevelser som beskriver hvem de er, og hvordan de 

oppfatter seg selv.  

 Å formulere selvrefleksive tanker er en utfordring. Flere av informantene er reflekterte 

når det kommer til visse sider av seg selv, i visse situasjoner. Likevel er det først og fremst 

gjennom konkrete historier om noe som har skjedd at de gir meg innblikk i sin verden. 

Gjennom observasjonene mine har jeg derimot vært sammen med dem over lengre tid og fått 

mulighet til å snakke og lytte i en mer ubundet form enn hva intervjuet tillot. I dette løpet har 

det hendt at jeg har kunnet snappe opp viktige refleksjoner i samtaler og kommentarer, jamfør 

replikkvekslingen om å være barn eller ungdom. Slike opplevelser viste meg at det å 

formulere seg om det allmenngyldige i en opplevelse ikke er noe jeg som intervjuer kan 

spørre etter og forvente svar på, fordi refleksjonen ligger skilt fra opplevelsen i tid og rom. 

Derimot har jeg opplevd at ungdommene har hatt denne formen for innsikt i en spontan 

handling, knyttet til en bestemt situasjon. Denne innsikten kobler den lille hendelsen til en 

stor sammenheng, på samme tid. 

 

 

Selvaktelse 

 

I forkant av intervjuene fortalte jeg ungdommene om hva oppgaven skulle dreie seg om, jeg 

fokuserte på at jeg ønsket å forstå unge i spesialskole og deres ressurser. I selve intervjuet ble 

ressursfokuset tonet ned til fordel for en generell forståelse av først Nikolai, senere de andre i 

tur og orden – men jeg forsøkte å vende tilbake til hva de opplever at de kan, hva de ønsker 

seg av framtida og hva som gir dem positiv energi.  
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 Utgangspunktet her er at troen på egne evner påvirker motivasjonen til å handle, samt 

at det påvirker tanker og følelser knyttet til utfallet. Ved å ha tro på egne evner, vil de unge i 

større grad kunne handle kompetent, samtidig som det vil forsterke følelsen av å være noe 

verd (Bandura 1997:kap2). I en av observasjonene gjorde Stian meg oppmerksom på en viktig 

faktor ved denne prosessen:  

 

Vi gikk på ski sammen, han for andre gang på mange år. Han hadde visst at det kom til 

å bli langrennsturer på skolen, og han hadde vært skeptisk til det i forkant. I høyt 

nybegynnertempo kravler vi oss oppover lia, og han forteller at han egentlig hadde 

begynt å glede seg til denne turen. Samtalen duver fram og tilbake - om løst og fast, og 

i en kommentar bemerker jeg at han er kjapp i hoderegning – han hysjer på meg, vil 

ikke at mattelæreren, som kommer bak, skal høre det. For all del, sier jeg i en 

spøkefull tone, ikke lat som om du kan noe! Neei, sier han – det er sånn det er her! 

Lærer kommer opp bak oss og supplerer .. det er det de lider av disse, det er ”jeg kan 

ikke noe”.  

 

Denne holdningen går igjen hos ungdommene. Den illustrerer at det å vite at man er god til 

noe, er vesensforskjellig fra å vektlegge denne evnen som viktig for selvoppfatningen, både 

som positivt eller negativt. Bandura skiller dette i ”selvoppfattet kompetanse” og 

”selvaktelse” (Ogdens oversettelse, 1995:160) – til sammen utgjør de ulike sider av den reelle 

selvoppfatningen. Det er ikke en nødvendig kobling mellom de to fenomenene. Stian, for 

eksempel, forteller at han får mye skryt for sin datakyndighet, fra læreren, fra mamma og fra 

pappa. Likevel vektlegger han ikke selv dataferdighetene, og han tar avstand fra dem ved å 

understreke at han ikke vil jobbe med data. Forholdet mellom selvoppfattet kompetanse og 

selvaksept, er derimot ikke konstant. Et kompetanseområde som tidligere ikke var en del av 

selvaktelsen, kan bli viktigere ettersom kompetansen utvikler seg – både i forhold til 

ferdigheter og i forhold til omverdenen. For Stian betyr det at dersom han utvikler sine 

dataferdigheter og får positiv tilbakemelding fra stadig flere signifikante andre, kan data bli en 

ferdighet som inngår i hans selvaktelse. I slike situasjoner vil ungdommene forklare 

hendelsene utfra at de selv tok initiativ, og ønsket opplevelsen – de opplever å ha kontroll. 

 

Interesser som ressurs 
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Ungdommenes hverdag er preget av tre hovedarenaer; skole, hjem og fritid. Ungdommenes 

opplevelser i fritiden er ikke på samme måte som erfaringene fra skole og hjem, bundet opp 

av forutbestemte rammer. Når ungdommene trekker fram interessene sine som positive 

ressurser, løfter de dem samtidig ut av en ferdig organisert kontekst til noe de kan påvirke og 

delta aktivt i.  

I intervjuene forteller ungdommene om hva de vektlegger som positive evner og hva 

de er opptatt av. Det er handlinger som omtales energisk, som de framstiller som gode ting, og 

som gjerne gjentas flere ganger. Spredningen er stor, det spenner fra fagrelatert kunnskap  

 

"Er veldig glad.. jeg er ikke så veldig glad i å lese , men jeg er veldig glad i å skrive .. 

så det hender jeg skriver stiler og leverer dem inn på skolen , bare for moroskyld” 

Lea 

via musikkinteresse eller andre fritidssysler - hos flere koblet med å være skapende selv 

 

"jeg er såå mye opptatt nå for det siste, såå jeg pleier lissom å.. det jeg holder på med 

nå siste, jeg driver med musikk ikke sant ... i.. hiphop-stil, ikke sant ... såå.. jeg veldig 

opptatt i det siste, skrive og sånn ... og være med venner " 

Alexander 

til ulike former for sportsaktiviteter. Hvorvidt de er objektivt ”gode” eller ”dårlige” i den 

aktiviteten de forteller om er ikke viktig, det som derimot er av interesse er hvordan de 

vektlegger interessen som en ressurs som preger deres selvaktelse.  

 

 

S e lvopp fa t t e t  kompe tanse  
 Kulturell arv Konsument Aktiv deltaker 
Inkludert Aktiv arv: 

religion 
Musikksmak 
 

 Å lage egen musikk 
Å skrive  
Snowboardkjøring 
Å dressere hund 

S
e

lv
a

k
te

lse
 

Ikke inkludert Opplevd passiv arv: 
Engelsk (fars morsmål)
Data (fars jobb) 

Underholdning:
Tv 
Data-spill 

Vane-relaterte aktiviteter: 
Organisert basketball 

Tabell 1: selvoppfattet kompetanse 
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I tabellen har jeg organisert hvordan de ulike formene for selvoppfattet kompetanse 

vektlegges hos ungdommene. Det er tre typer kompetanse jeg finner at går igjen hos 

ungdommene: kulturell arv, kompetanse på områder hvor de er konsumenter og  kompetanse 

som krever at de deltar aktivt. 

Kompetanse som de opplever at de har arvet, eller på annen måte fått ”gratis”, 

vektlegger ungdommene stort sett ikke som en forsterkende ressurs. Alexander forteller at han 

snakker flytende engelsk, men presenterer det som en selvfølge. På samme måte snakker Stian 

om sine dataferdigheter, han har alltid brukt data – men han nedvurderer ferdighetene sine ved 

å si:  

 

”nesten alle kan jo bygge opp sin egen datamaskin i dag, da!”  

 

Alexander har derimot en form for arvet kompetanse som han setter pris på ved seg selv, og 

som han  reflekterer rundt. Alexander er muslim, som sin familie: 

 

"da har man noe å tro på.. Og har noe man kanskje vender seg til lissom, at når håpet 

er borte så er ikke håpet borte allikavel lissom, da er ikke alt håpet borte, da er man 

fortsatt det man kan tro på lissom" 

 

For Alexander er religionen noe han kan støtte seg til når han har det vanskelig. Slik han 

forteller er ikke religionen en selvfølge eller en passiv arv. Den er noe han har jobbet for ved å 

gå i moskeen og å lese koranen, som han er glad for at han har og som han opplever å ha 

valgt. 

 Den andre formen for selvoppfattet kompetanse ,består av områder hvor ungdommene 

er konsumenter. I de tilfellene konsumpsjonen ikke inkluderes i selvaktelsen, er ungdommene 

passive mottakere og omformer ikke inntrykkene til å bety noe mer. Dette sammenfaller med 

Csikszentmihalyis funn. Hans noe eldre, amerikanske ungdommer rapporterte at tv-titting 

eller lesing var en form for tidsfordriv for å ikke kjede seg (Csikszentmihalyi 1984:94). I 

stedet er ungdommene opptatt av å fortelle at aktiviteten ikke betegner hvem de er. Aron sier: 

 

"jeg er ikke noe sånn sitter mye inne og spiller, men .. jeg har jo internett på pc’n min 

og, og det bruker jeg ganske mye hver dag..men når det er nede, som for eksempel i 

går, da var det spillet flittig brukt" 
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Aron skiller dermed tydelig mellom dataspill og Internett med sine 

kommunikasjonsmuligheter. Flere av ungdommene bruker en god del tid på slike former for 

underholdning, uten at det blir mer viktig for dem av den grunn.   

Å lytte til musikk, derimot, er noe alle ungdommene beskriver energisk og i detalj – 

det synes som om det er viktig at jeg ikke skal misforstå hvilken musikksjanger de tilhører. 

Musikken ungdommene relaterer seg til er hiphop, techno, trance og norsk rap. At de 

assosierer seg med én bestemt sjanger og bestemte band, forhindrer derimot ikke at de kan 

synes det er ok å høre på andres sjangere og har tilsvarende respekt for denne musikken som 

for sin egen. Spesielt gjelder dette når det dreier seg om musikk som ikke er forventet musikk 

for 14-åringer og som de ikke må posisjonere seg i forhold til – være seg jazz, klassisk 

musikk eller gamle 60-tallsslagere.  

Den tredje formen for kompetanse som ungdommene er seg bevisst at de har, er 

knyttet til aktiviteter hvor de er deltakere og tar mye initiativ. I ett tilfelle opplever jeg at en 

slik interesse blir nedvurdert. Julie forteller at hun spiller basketball og før syntes det var gøy. 

Nå går hun på skole langt fra treningen, og må stresse for å rekke den. Samtidig forteller hun 

at hun trener av gammel vane og at det gjør at hun ikke synes det er like morsomt som før.  

I de fleste tilfellene er derimot denne formen for selvoppfattet kompetanse noe 

ungdommene kommer tilbake til gjennom intervjuet og som på den måten blir illustrert fra 

ulike vinkler. Lea og Henrik beskriver aktiviteter hvor de opplever at tiden opphører og at de 

blir fullstendig oppslukt av det de driver med. Stian, André og Alexander forteller på 

oppfordring om aktiviteter som gir liknende opplevelser. Lea forteller: 

 

” det er sånn derre hvis jeg skal for eksempel på fotballtreninga klokka seks, men jeg 

setter meg ned [ved pianoet] klokka fire, så stå opp halv sju og bare OI!, faen , jeg 

skulle vært der for en halvtimesiden” 

 

Lea er så oppslukt i aktiviteten at hun glemmer seg selv og tiden. Dette er en  tilstand som 

Csikszentmihalyi beskriver som ”flow”, på norsk oversatt med dyp flyt (Csikszentmihalyi 

1990). Dyp flyt er en bevegelse og rytme der det en gjør, omgivelsene og en selv går opp i en 

slags enhet. Aktiviteten er et mål i seg selv – og gir den som opplever det en følelse av å 

beherske situasjonen, uavhengig av om det er mye som står på spill eller ei (Breivik 2001:63-

68).  Dette står i tråd med Heidegger og andre eksistensfilosofers måte å tolke opplevelser på; 

når man opplever slike øyeblikk settes de i forhold til andre mindre konsentrerte opplevelser, 
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som egentlig versus uegentlig liv. Dette blir dermed en naturlig forsterkning av ønsket om å 

gjenta opplevelsen (Breivik 1998:122).  

Aktiviteter i denne kategorien, i noen tilfeller kuliminert i dyp flyt, er av de som 

tydeligst gir ungdommene motivasjon og selvaktelse. Det innebærer at ungdommene oppfatter 

at de kan det som skal til for å utføre aktiviteten, og at de liker seg selv i og gjennom 

aktiviteten.  

 

 

Skoleferdigheter;  en del av selvoppfatningen 

 

Alle de ni ungdommene uttrykker at det å gå i skole organisert utfra prinsippene i hjemskolen 

ikke var heldig enten for deres læring eller for deres oppførsel i skolen – eller for begge 

elementene i kombinasjon. For mange av dem har denne opplevelsen fulgt dem i årevis, mens 

et par først opplevde det for fullt da de begynte på ungdomsskolen. En slik manglende 

smidighet – uavhengig av hva det skyldes – har begrenset elevenes mulighet til å koble sin 

selvoppfatning med teorirelaterte evner. Yndlingsfagene ungdommene forteller om, er 

gjennomgående fag som sløyd, heimkunnskap og gym. Bare én av de som har vært mistilpass 

i skolen over lengre tid, forholder seg til et av kjernefagene, matte, som lett og morsomt. Lea, 

Alexander og Julie har ikke levd lenge i et ikkefungerende skoleforhold, de fremhever 

ferdigheter i kjernefag som norsk og engelsk. Disse er de samme som er bekymret for at den 

faglige kvaliteten ved spesialskolen ikke holder mål, og de ønsker seg et større utbytte enn det 

å klare å komme seg igjennom årene på ungdomsskolen. For de andre er det dette det dreier 

seg om; de må fullføre grunnskolen.  

 

Ideen om en framtid 

 

Når ungdommene løfter blikket og ser inn i fremtiden, legger de skoleproblematikken bak 

seg. Slik de forteller, snakker de om ideer som kan realiseres. Samtidig ligger planene noen år 

fram i tid, framtiden er mindre kompleks enn hverdagen her og nå – den gir dem mulighet til å 

fortelle om hvem de strekker seg for å bli. De tegner bildet av den ideelle selvoppfatningen.  

 Alle ungdommene har ideer til yrkesvalg. De ser seg selv som mekaniker, barne- og 

ungdomsarbeider, klesdesigner, universitetsutdannet innen natur og miljø, elektriker, musiker, 

kokk eller kjemiker. Disse ønskene er visjoner, frikoblet fra den negative skoleidentiteten som 

de kommuniserer til meg. Å bli mekaniker er et oppnåelige mål, det krever stor innsatsvilje – 
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men er mulig å gjennomføre. Å bli kjemiker krever også stor innsatsvilje, men utgangspunktet 

er tøffere. For å få en akademisk utdannelse må f. eks André gjennom 3 år i videregående 

skole med hovedsaklig klasseromsundervisning, et regime som han og de andre av ulike 

grunner har måttet forkaste. Det krever derfor en radikal forandring hos dem, både i forhold til 

læring og oppførsel. Et slikt sprik mellom nåtidig realitet og fremtidig liv viser en tro på 

muligheter og frie valg. Ungdommene forteller om planene sine som om de ikke er bundet av 

de tradisjonelle sosiale og kulturelle determinantene, som sosial klasse, kjønn og 

familieproblemer, noe som gjør at de føler seg frie i forhold til konteksten de opererer i. 

Hvorvidt deres ønske og vilje er sterk nok til å overdøve fortidens føringer, gjenstår å se 

(Krange 2004:66). 

 

På leting etter positiv tilbakemelding  

 

Når vi igjen senker blikket fra fremtid til nåtid, er det likevel aktiviteter utenfor skolens 

kjernefaglige felt som er med på å bygge opp ressursforståelsen hos de unge. Dette betyr ikke 

at skolehverdagen er mindre viktig hos disse ni enn hos andre ungdommer – men det skal 

langvarig ros og støtte til før de anerkjenner teoretisk lærdom som en evne som også kan 

bygge opp under deres selvaktelse.   

Utfra hvordan jeg har opplevd flere av ungdommene under observasjon, gjelder dette 

behovet for bekreftelse også andre områder:  

 

Vi er på skitur, fire elever, meg og en lærer. Roger løper i forveien, prøver ut sine 

nyervervede ferdigheter. Læreren skryter av skiteknikken: ”se på ham!”. Han kommer 

tilbake, og får høre den positive omtalen. Han smiler. Så legger Jon Kristian i vei, 

viser seg fram, går så bra han kan. Kommer tilbake. Får ingen kommentar. Deretter 

løses gruppen opp, Jon Kristian tar følge med meg. Han sier: ”nå ble jeg litt sur. Nå 

skrøt han bare av Roger, ikke av meg”. Jeg sier ”å , du skulle ha hørt ham når du gikk! 

Han snakket spesielt om den gode vektfordelingen din”. Jon Kristians sky av 

fornærmelse forsvinner.  

 

Jon Kristian stoler ikke på at lærerens utsagn om at han har blitt mye bedre til å gå på ski, står 

ved lag. Han forsøker å framprovosere en situasjon hvor han nok en gang kan høre ordene 

som bekrefter det. Dette gjelder flere av ungdommene. De  stoler ikke på at positive utsagn 

om dem blir stående, at de har varighet utover øyeblikket hvor de sies.  
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Mismotets makt 
 

Ungdommene har skilt seg ut i visse situasjoner og på visse arenaer. Hvordan ungdommene 

har taklet dette krysspresset har til tider stått i kontrast til de forventninger som har vært rettet 

mot dem – blant annet fra lærere og foreldre. 

Stians lærer fortalte under en observasjon at mange av elevene lider under en 

opplevelse av at ”de ikke kan noe” i skolesammenheng. Dette underbygges av at 

ungdommene hovedsaklig forklarer at de går i spesialskole, med faktorer som de ikke 

opplever at de har hatt kontroll over. En vanlig reaksjon i situasjoner som er utenfor kontroll, 

er passivitet. Det er mange som har beskrevet denne formen for negativ spiral (jf. Thomas 

1927(1995): Thomas-teoremet, Merton 1948: det selvoppfyllende profeti, Seligman 1975: 

lært hjelpeløshet). For ungdommene betyr det at de ikke ser noen grunn til å investere energi i 

en situasjon som likevel er utenfor deres kontroll. Dette er mismotets makt – den kan bygges 

opp, men den kan også brytes ned.    

 

 

Å være i livsløpsutakt med jevnaldrende 

 

Ungdommene som har latt meg intervjue dem, forholder seg, som vi har sett, til tre forståelser 

av å være ungdom. De har for det første en generell forståelse av å være ungdom knyttet til 

hva samfunnet rundt dem forventer og hvordan de selv så på det å bli ungdom før de trådde 

inn i tilværelsen. For det andre har de en oppfatning knyttet til en periode i livsløpet, ved å 

skille seg fra både barn og voksne gjennom en spesifisering av ”nå”. For det tredje 

sammenligner de seg med den geografisk spesifikke forståelsen av å være ungdom – knyttet 

til nærmiljø og venner. En spesifisering av denne tredje forståelsen får de gjennom møte med 

medelevene på spesialskolen, klassene er satt sammen av ulike miljøer som krysser 

sosiokulturelle- og geografiske skillelinjer i Oslo.  

 Å være ungdom dreier seg blant annet om å ikke skille seg ut fra de man 

sammenligner seg med. Ungdommene har klare opplevelser av hva det vil si å ”gjøre” sin 

ungdom, gjennom stilvalg, musikksmak, interesser og venner. Denne opplevelsen har de 

fleste av dem utviklet i nærmiljøet, og i forhold til grupperingene på hjemskolen. Hva skjer så 

når de unge blir tatt ut av sin kontekst?    
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Sårbar 

 

Overfor meg vektlegger ungdommene først og fremst vennene i nærmiljøet, de vennene de 

hadde før de begynte på spesialskolen, som viktig referansegruppe. Selv om de skiller seg fra 

disse vennene ved å ikke gå på skole i nærmiljøet, er det disse de assosierer seg med og som 

de forteller at de gjør ting sammen med. Å være spesialskoleelev gjør at en hovedvekt av 

ungdommene skilles fra vennene sine. For noen er ikke dette et problem, Nikolai forteller: 

 

" eh de jeg har mest kontakt med dem vet .. dem vet.. for å si det sånn, det er på grunn 

a meg, så har dem blitt litt påvirka, så dem hakke bare hatt det bra dem heller" 

 

Nikolais venner har heller ikke hatt det så lett, Nikolai forteller at de har opplevd mye av det 

samme og dermed kan forstå hverandre. De vennene han refererer til er forøvrig eldre, og de 

ville dermed ikke ha gått på skole sammen i utgangspunktet. Henrik vektlegger på samme 

måte sine eldre venner. Disse vennene går stort sett i videregående skole, på den måten skiller 

ikke Henrik seg fra dem ved å ikke gå i hjemskolen. André, på sin side, har en liten kjerne av 

venner. Fordi den ene vennen har flyttet, ville de uansett ikke ha gått på skole sammen. Ikke 

for noen av disse tre guttene utgjør hjemskolen et senter for fritidsvennskap.  

For mange av de andre ungdommene er de ”utskudd på stammen” – hver for seg er de 

den eneste i klassen og blant vennene som ikke gjør som ”alle andre”. At de skifter skole på 

en tid i livsløpet hvor de andre fremdeles befinner seg et tett nærmiljønettverk, stiller 

ungdommene i en ekstra sårbar stilling.  

 

- men samtidig litt voksen 

 

På samme tid som den ufrivillige særposisjonen gir sårbarhet, kan den også gi status, fordi de 

ved å løsrive seg fra det lokale er først ute med å være på egenhånd.  

Mange av de unge har debutert tidlig med alkohol, og flere begynte tidlig å røyke. 

Disse opplevelsene har formet ungdommenes oppfatning av seg selv, men også andres 

oppfatning av dem. Å bytte fra hjemskolen til en spesialskole kan komplettere og forsterke et 

slikt bilde som vennene i nærmiljøet har av dem. Til tross for at ungdommene stort sett ikke 

selv ønsket å bytte skole, kan en bieffekt, som de forstår som positiv, være økt status.  

For å forstå hvorfor dette gir status, kan Sarah Thorntons forståelse av subkultur være 

til hjelp. Slik hun forstår subkultur, dreier det seg om kulturelle grupper som ikke 
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nødvendigvis blir betegnet som avvikere gjennom en sosial og situasjonell definisjon. Av den 

grunn definerer hun subkultur som et felt med en egen subkulturell kapital. Denne kapitalen 

mener hun at har en verdi også utenfor sitt eget felt, subkulturen er dermed ikke et brudd med 

den dominerende kulturen omkring dem (Thornton 1997:200-09).  

Ungdommene vi møter her, har mange av dem vært tidlig ute med å ta i bruk 

ungdomssymboler. Dette er symboler både på løsrivelse og på å være en del av et fellesskap. 

Men symbolene strekker seg også utover den nære kretsen av venner, og kan gi ungdommene 

subkulturell kapital i den generelle ungdomskulturen. På samme tid som det er problematisk å 

bytte skole, kan denne handlingen tolkes symbolsk i de unges omverden. Ungdommene vil 

dermed få tilbakemelding fra venner og nettverk som ser opp til og dermed oppmuntrer denne 

typen løsrivning.  

 For noen gir spesialskolen også en annen, positiv bieffekt som bygger opp under 

opplevelsen av autonomi. Stian, som selv ønsket å begynne på spesialskole, forteller:   

 

"Ikke sant, når du har 3 månederskort nå, fra skolen, så kan du reise hvor du vil, i 

fritida, omtrent.."  

 

Tidligere, når Stian gikk i skolen han sognet til, hadde han ikke fri tilgang til sporveiskort. For 

ham er det en stor frihet å få betalt reise innen Oslo – han kan besøke venner som bor lengre 

unna og han kan f. eks dra til Voldsløkka for å skate. Friheten består i at han selv kan 

bestemme hvor han ønsker å reise, uten å involvere foreldre og at han ikke lenger er begrenset 

av sin lokale tilhørighet. Effekten av månedskortet strekker seg derfor ut over skolens 

ambisjon om å frakte elevene til og fra skolen;  for Stian er 3-månederskortet er et skritt i 

retning av å bli selvstendig,  

 

 

Å leve opp til forventninger i hjemmet 

 

Flere av ungdommene forteller at foreldrene ønsker at de skal – som Nikolai sier – ”gjøre det 

greit”. De er opptatt av hva foreldrene tenker om og håper for dem, uansett om 

foreldrehjemmet er en trygg havn eller ei. Nadias familie utgjør ikke et stabilt, trygt hjem. Jeg 

spør henne om hennes forhold til alkohol og hun forteller:  
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”Jeg synes ikke det er noe godt å drikke ..  jeg liker det ikke, jeg.. (P:hva synes faren 

din om alkohol?) Nei, han drikker ikke mye hvis det er sånn asså, han drikker ikke 

hver dag.. men han drikker litt” 

 

Nadia forteller at hun ikke liker å drikke alkohol, og hun presiserer at far ikke drikker alkohol 

hver dag. Hun har en sterk lojalitet overfor ham og ønsker å beskytte sin lille familie mot 

barnevernets fortolkninger av dem og mot en eventuell overstyring. Slik jeg forstår henne er 

det bedre å ha en familie med de problemene det innebærer, enn å være løsrevet fra sin 

familie og deres felles historie. Slik hun framstiller det, er familien det eneste hun har. Hun 

forteller videre: 

 

”jeg har en bror.. han har også hatt problemer med skolen, men han har sagt at han 

vil prøve en gang til, at han vil gi faren min en sjanse til. Faren min vil så gjerne at 

han skal bruke evnene sine, at han skal gjøre det så godt han kan” 

 

Nadias bror bor i institusjon og forsøker å gjennomføre videregående. Hun forteller at faren 

har et håp i sønnen: at han skal bruke evnene sine. Nadia overfører denne forventningen til 

seg selv – hun ønsker at hun kan fullføre ungdomsskolen og studere videre, samtidig er hun 

redd for at hun ikke skal klare det. Å ikke klare det tror hun vil skuffe far og gjøre hans 

tilværelse enda vanskeligere.  

 De fleste ungdommene forsøker på et vis å leve opp til mors eller fars forventninger – 

de ønsker å bo hjemme, og slik jeg forstår dem, er det viktig for måten de oppfatter seg selv 

på å få anerkjennelse hjemmefra. 

Å ikke få en slik anerkjennelse kan gi en sårbarhet. Lea er vàr på, og berørt av, 

forholdet til mor, på samme tid som hun forsøker å holde distanse til henne:  

 

"blir lissom vant til det, vi har lissom aldri vært venner lissom så  jeg har ikke  noe 

annet alternativ lissom. Vi har aldri vært venner og jeg tror ikke vi kommer til å bli det 

heller.." 

 

Slik jeg forstår Lea prøver hun å ikke bli såret av mor og hun forholder seg til situasjonen i 

dag som stabil. Hun baker ikke inn et håp om bedring, og slik forsøker hun å unngå nye 

skuffelser. Fordi relasjonen mellom henne og mor er så uberegnelig, virker det som om hun er 

mer oppmerksom på hvordan far forholder seg til henne:   
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"faren min... jeg tror faren min er veldig stolt av meg, men samtidig veldig skuffet over 

meg, da ..  han er veldig stolt av meg når han fant ut at jeg ..  for eksempel den derre 

den derre ”ingen rasister i våre gater”, ser du den som henger på den boksen der – 

jaja, den er det jeg som har hengt opp, sånne ting sånne ting som det er pappa veldig 

stolt av meg på,.. så er det det at jeg røyker og ikke er venner med mamma og alt det 

der som han ikke er så stolt over.."  

 

Lea føler at far verdsetter hennes politiske engasjement. Hun forteller om fars verdsettelse på 

en trygg og selvsikker måte, smiler og retter ryggen. Så rynker hun pannen, toneleiet faller et 

hakk og hun forteller at han ikke er stolt av at hun røyker, eller av hennes konflikt med moren 

– som har gitt Lea store personlige problemer.  

 Flesteparten av ungdommene bor hos en av foreldrene. En av partene , enten mor eller 

far, er derfor ikke med i hverdagen. Dette kan føre til konflikter mellom foreldrene i hvordan 

de skal håndtere forskjellige situasjoner. For eksempel står Andrés foreldre i et slikt dilemma; 

han har hovedsaklig bodd hos mor, og det er hun som har ivret for at han skulle begynne på 

spesialskole. Hun får støtte fra både barnevern, hjemskolen og spesialskolen. André har sett 

far mer og mindre i perioder. Han forteller om far som en viktig person i livet sitt, en han ser 

opp til. Når de er sammen får André ofte hele fars oppmerksomhet. Andrés dilemma oppstår 

ved at far mener at sønnen ikke har problemer som skulle tilsi at han går i spesialskole. Mor 

og far trekker dermed André i hver sin retning.  

 

  

Strukturell diskriminering i hjemskolen 

 

I dette avsnittet peker jeg på tegn som tyder på at hjemskolene har en struktur som 

systematisk diskriminerer ungdommene jeg har intervjuet, og som derfor satte ungdommene i 

en situasjon hvor mismotet fikk makt over dem. 

Samfunnets forventninger til ungdom forskyves i takt med samfunnsutviklingen 

generelt. I dag har vi et utdanningssamfunn hvor barna har rett og plikt til å gå minimum ti år 

på skole. Disse ti årene er den mest formaliserte sekundærsosialiseringen vi har i vårt samfunn 

(Østerberg og Engelstad 1995:163). Opplæringen gir oss en felles kunnskapsbase, samtidig 

som samfunnets normer og regler overføres til neste generasjons borgere.  



 -  På godt og vondt  -  

 114

Lærerne fungerer som bindeleddet mellom elev og samfunn. Terje Ogden (1995) har i 

studien ”Prosjekt Oppvekstnettverk” funnet at det lærere i ordinær skole definerer som 

”problematferd”, bunner i flere ting:  

 

For det første er den et uttrykk for manglende samsvar mellom lærernes 

forventninger og normer og elevenes atferd. Disse normene og forventningene 

reflekterer både lærernes verdier og preferanser, og skolekulturen. For det 

andre er problematferden et uttrykk for manglende samsvar mellom 

klasserommets kravkarakteristika og elevatferd. Undervisning og 

læringsaktiviteter er avhengig av en viss grad av ro og målrettet læringsinnsats 

hvis klasserommet skal fungere som læringsmiljø for så store grupper som en 

skoleklasse utgjør. For mye støy og for mange avbrytelser, eller for mye 

passivitet og vegring, fører til at prosessen i klasserommet bryter sammen. For 

det tredje er problematferd et uttrykk for de sosiale og emosjonelle problemer 

som elevene har med seg til skolen og klassen, enten disse er et resultat av 

personlige problemer, familieproblemer eller andre forhold (Ogden 1995:285). 

 

Ogden vektlegger at problematferd får grobunn der det ikke er en tilstrekkelig 

kommunikasjon mellom elev og lærer, der elev og lærers atferd trekker i hver sin retning – og 

hvor eleven i utgangspunktet har problemer å slite med. Det er altså tre elementer som bidrar 

til å skape en problemelev. De fleste ungdommene forteller om sin egen atferd i hjemskolen at 

den ikke harmonerte med klasseromsundervisningen. Til tross for dette kom mange av dem 

godt overens med elevene i klassen og har venner på sin gamle skole. Noen forteller at de 

hadde et fint forhold til enkelte lærere på skolen, mange forteller at de ikke kom godt overens 

med verken lærere eller rektor. I så måte står rektor i en særstilling. ”Å komme til rektor” er et 

virkemiddel som brukes i skolen – eleven som ikke har oppført seg etter retningslinjene, 

sendes ut av klassen og opp på rektors kontor for å ha en alvorlig samtale. Av den grunn har 

disse ungdommene et nærmere forhold til rektor enn elever som ikke har hatt mange slike 

opplevelser. At de ikke kommer godt overens med rektor, henger derfor sammen med at de 

kan ha møtt rektor relativt hyppig i slike alvorlige samtaler, samt at rektor er skolens øverste 

myndighet. Både Lea, Nadia, Alexander, Aron og Julie forteller at de opplevde det som om 

det var rektor som tok initiativet til at de måtte slutte på hjemskolen og begynne på 

spesialskole. De fleste av ungdommene opplevde at de ble sett på som problembarn i 

hjemskolen.   
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 Med referanse i Terje Ogdens funn, tar jeg derfor utgangspunkt i at det er tre ting som 

gjør at en elev ikke passer inn i den ordinære skolen. En av faktorene er knyttet til det 

individuelle; eleven kan bære med seg sosiale og emosjonelle problemer. To av faktorene 

dreier seg derimot om strukturelle betingelser som skolen er bygget opp rundt. For det første, 

sier Ogden, defineres det å være ”problembarn” utfra lærernes verdier og preferanser og utfra 

skolekulturens verdier og preferanser. Lærernes verdier og preferanser vil variere utfra 

lærerens bakgrunn og pedagogiske ståsted. Skolekulturens verdier og preferanser er styrt av 

politiske vedtak og administrative forordninger. Elevrollen eksisterer med andre ord ikke i et 

normativt tomrom For det andre definerer lærerne ”problembarna” utfra at de ikke tilpasser 

seg ”klasserommets kravkarakteristika”. I motsetning til de fleste ungdommene i hjemskolen, 

reagerer de ungdommene vi har møtt her, med en rekke strategier som går på tvers av disse 

kravene. Dermed settes læringsprosessen ut av spill både for dem selv, men også ofte for 

medelevene. Denne typen konflikter er det ikke rom for i klasser med opp mot 30 elever og en 

lærer, hvor mye av undervisningen foregår gjennom dialog mellom stillesittende elever og 

lærer ved tavla. Som et supplement til disse to strukturelle faktorene, er lærernes forventning 

til eleven med på å gjøre ham eller henne til et ”problembarn”. Pedagogene Robert Rosenthal 

og Leonore Jackobson fant i sin undersøkelse fra 1966 i ”Oak School” at lærernes positive 

eller negative forventninger til sine respektive elever hadde betydning for hvilken energi 

lærerne ga elevene, og dermed hvordan elevene utviklet seg faglig (Rosenthal og Jackobson 

1977). Dette er en effekt som antagelig kan overføres til å gjelde lærere som Lea, Stian og de 

andre har vært i kontakt med i hjemskolen. Til sammen gjør disse fire faktorene, i skolens 

øyne, ungdommene til ”problembarn”.  

 I spesialskolene forsøker de å endre ”klasserommets kravkarakteristika”. Antall elever 

i hver klasse reduseres, og det settes inn flere lærere pr elev. Tavleundervisningen begrenses 

til et minimum til fordel for praktisk tilegnelse av kunnskap, og gruppearbeid med 

undervisning fra en elev til en annen. I spesialskolene er de strukturelle betingelsene for 

skolens oppbygning omarbeidet. Fordi antall elever i klassen er redusert, antall lærere per elev 

har økt og midlene per elev har økt, har lærerne større spillerom; lærerne får muliggjort et 

annet pedagogisk ståsted enn hva det er rom for i ordinær skole.  

 Flere av ungdommene gir uttrykk for at skole ikke er noe som passer for dem. Nikolai 

tar opp dette flere ganger:  

 

”neei, jeg har ikke, jeg har aldri trivdes på vanlig skole før”  
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" blei en del mobba for at jeg dumpa og sånn, da, blei jeg ganske sur, så ja, gått 

ganske dårlig med skolen og meg, egentlig .. hakke helt det rette for meg" 

 

Han forteller at han ble mobbet fordi han måtte gå en klasse om igjen. Dette mener han at 

bidro yttligere til at han ikke håndterte skolehverdagen. Han forteller at han trives bedre i 

spesialskole og setter den i kontrast til ”vanlig skole”. Nikolai fungerer til en viss grad i 

spesialskolen, til tross for at han ikke opplever at skole er det rette for ham. I ordinær skole 

passet han derimot ikke inn.  

Slik jeg forstår det har hjemskolen en struktur som ikke gir plass til disse 

ungdommene. Det er ikke først og fremst enkelte lærere som er syndebukken, heller ikke 

elevens sosiale og emosjonelle problemer kan alene bære forklaringen på hvorfor de 

mislykkes. Skolen bærer en mektig, offentlig fortelling som uttrykkes gjennom menneskene i 

strukturen (Jamieson 1998:11). Sett som en del av en helhet, blir hjemskolen dermed et 

strukturelt verktøy. Resultatet av den strukturelle diskriminering ungdommene utsettes for, er 

både en bevisst og en ubevisst reaksjon hos dem. Ungdommene opplever den negative 

tilskrivingen av egenskaper som urettferdig i forhold til sin reelle selvoppfatning. Samtidig, 

som vi har sett tidligere, fører stempelet til at mismotet gror, og de pasifiseres til å tro at de 

kan gjøre noe med situasjonen.  

 

 

Selvoppfatning - ; en relasjon mellom en selv og 
verden   
 

I balansegangen mellom seg selv og verden, utvikler ungdommene sin selvoppfatning. Noen 

områder gir dem mer glede og selvaksept enn andre – samtidig som noen av normsenderne 

betyr mer enn andre. Disse viktige gledene og viktige menneskene, er kilde til aktiv endring 

hos ungdommene. 

 Ungdommene har alle sin forståelse av hva det er å være ungdom. Den varierer 

mellom dem og viser meg at de velger hvilken tolkning de ønsker å forholde seg til. Utfra 

hvor de kommer fra i Oslo og hvilken kultur de bekjenner seg til med spesifikke aktiviteter, 

klesvalg og musikksmak, forhandler de fram en fortolkning de kan leve med.  

Mange av ungdommene har tidlig tatt i bruk voksne markører – som å røyke sigaretter 

og drikke alkohol. Dette setter dem og deres miljø i en særstilling blant jevnaldrende, hvor de 
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får en rolle å leve opp til. At de er tidligere ute enn andre, gjør at de får spesielt mange 

tilbakemeldinger på disse sidene ved seg selv, og slik inkorporeres dette i den reelle 

selvoppfatningen. Dette kan være problematisk, fordi de samme markørene som gir dem 

status blant jevnaldrende, kan hindre dem fra å oppfylle kravene til å være elev, eller til å få 

lov til å bli boende hjemme.  

 Utfra det ungdommene forteller om seg selv, har de fleste av dem områder i livet som 

gir dem positiv energi og selvaktelse. Dette er små lykkeopplevelser – for Stian når han hører 

på trancemusikken sin, for Nikolai når han trener hunden. Disse gledene på fritidsarenaen gjør 

at de fremdeles har lyst til å leve og gir dem tro på at de kan bli noen, til tross for at de i lang 

tid ikke klarte å oppfylle kravene på skolearenaen.  

Hvordan familien ser på ungdommene og hva slags tilbakemeldinger de gir, er viktig 

for hvordan ungdommene forstår seg selv, uansett om familien har gitt dem trygghet eller ei. 

De ligger i en kontinuerlig forhandlingsprosess om hvem som bestemmer og har ansvaret og 

om hvilke forventninger til ungdommene som er gyldige. Flere forteller at foreldrene 

forventer at de gjennomfører ungdomsskolen. Fordi dette er forventninger som internaliseres, 

vil ungdommene oppleve en dobbel straff dersom de mislykkes – både gjennom egen 

skuffelse og samvittighet, og fra foreldrene.    

 I Norge har vi en enhetsskole, skolens oppgave er å være for alle. Stian, Lea og de 

andre har av ulike grunner ikke passet inn. De blir stilt utenfor definisjonen av ”alle” ved at 

det ikke er plass til dem i klasserommet. For å opprette orden blir det uheldige resultatet å 

definere og behandle dem som ”problembarn”. Å skille seg fra andre jevnaldrende på denne 

måten påvirker deres selvoppfatning i negativ retning.    
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Kapittel 7 - En plass i verden?   
 

 

Noen av ungdommene møtte jeg et par-tre ganger. Andre har jeg vært sammen med oftere, og 

over lengre tid. Vi har tullet og skravlet. Vi har spilt kort og gått tur, laget mat og sunget 

sammen. Det er klart jeg blir fascinert av disse ungdommene, at de appellerer til en godhet i 

meg og at de hjelper meg å bryte ned fordommer: Hvorfor skulle ikke Lea kunne være både 

spesialskoleelev og miljøbevisst? Hvorfor kan ikke Henrik like både techno og klassisk 

musikk? Og sist: Har vi grunn til å forstå disse ungdommene som annerledes, og eventuelt 

annerledes enn hva? 

 Ungdommenes selvoppfatning er tuftet på gode opplevelser, på vanskeligheter de har 

vært i gjennom og på erfaringer de bærer med seg. Ved å la ett trekk ved dem dominere, at de 

er spesialskoleelever, er det lett å overse at verken Lea eller Stian eller Henrik er 

endimensjonale. Som meg og deg har de ulike sider, som kommer fram i ulike 

sammenhenger. Deres multidimensjonalitet må vi derimot titte litt nærmere etter for å se. 

 

 

To måter å møte livet på 
 

For at de unge kan bygge en positiv selvoppfatning, trenger de positive tilbakemeldinger.  

Disse positive forsterkningene er, for ungdommene, knyttet til en opplevelse av å være aktør i 

eget liv.  

Hvilken forventning Lea, Nadia og de andre møter nye hendelser med, er viktig for om 

de forstår seg som en styrt brikke, eller som en aktør som kan påvirke utfallet. Denne 

forventningen påvirker hvordan de leser situasjonen og deretter hvilken handlingsstrategi de 

velger. Forventningen er dermed med på å bestemme utfallet og klangen i tilbakemeldingene.  
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Forventning om at det ikke nytter 

 

Det er to grupper av opplevelser som ungdommene spesielt forteller at har påvirket 

selvoppfatningen deres negativt. Disse er, som vi har sett, knyttet til et bilde av den unge som 

nikkedukke i det utredende hjelpeapparatet og i hjemskolen.  

 

Klient i hjelpeapparatet 
 

Utfra hva jeg har fått innblikk i, består hjelpeapparatet rundt ungdommene av barnevernet, 

ulike former for fagpersonell, pp-tjenesten, samt rektor og lærere ved hjemskolen. I samarbeid 

med foreldrene setter de i verk tiltak. Hjelpeapparatet har makt til å ta kontroll over 

ungdommenes liv. Det er drevet av fageksperter og står derfor i fare for å vektlegge 

profesjonell kunnskap og profesjonelle hjelp, framfor å se ungdommene som kjennere av sitt 

eget liv og jobbe med ungdommene i deres kontekst. Ved mangel på kommunikasjon med 

ungdommene, står hjelpeapparatet i fare for å overstyre de unge slik at de blir passive klienter 

(Bø 2000: kap. 3).  

Dette ser jeg tegn til når flesteparten av ungdommene forteller at de opplever at deres 

stemme ikke ble hørt i utredningsprosessen. Nadia og Nikolai forteller i tillegg at de har 

opplevd å bli definert på en uriktig måte av hjelpeapparatet. Nikolai fikk diagnosen adhd før 

de forkastet den til fordel for dysleksi. Nadia, på sin side, har fått innsyn i barnevernets 

dokumenter om henne – og føler at hun er blitt feiltolket. For begge, har det fått konsekvenser 

for hvilken tilbakemelding de er blitt møtt med. Fordi de selv ikke aksepterte henholdsvis 

legens og barnevernets tolkning, betød det at de ble stående under et vanskelig press mellom 

egen og andres oppfatning av dem. 

 

Passiv rolle i hjemskolen  

 

Som vi så i kapittel fem, bruker ungdommene forklaringer som vektlegger at de ikke hadde 

påvirkningsmulighet på det som skjedde når de forteller om hvorfor de ikke fungerte i sitt 

opprinnelige skolemiljø.  

 Fordi grunnskolen er en rettighet og plikt, har ikke ungdommene hatt mulighet til å 

velge bort skolen. Klassen på hjemskolen ble derfor deres referansegruppe. Klassen setter 

standard for hva som er forventet av hver elev. Hvis den unge gjør det markant dårligere enn 

resten av klassen i mange fag, vil dette gå ut over den akademiske selvoppfatningen (Skaalvik 
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og Skaalvik 1998:40-43). Til tross for dette, kan ikke den unge velge seg bort fra klassen og 

vil derfor bli stående i et dissonant miljø.  

Ved sin manglende tilpasning, har derfor Nikolai, Stian og de andre skilt seg ut og 

dermed også fått langt flere korrigeringer enn de andre elevene. Hva de ikke kunne, ble på 

denne måten synlig for hele klassen og noe de stadig ble minnet på. Dette forhindret dem fra å 

oppleve seg som en del av et skolefellesskap – noe Nikolai forteller:  

 

” gått ganske dårlig med skolen og meg, egentlig .. ha’kke helt det rette for meg".  

 

Lang tid med denne formen for mistilpassethet bidro til å svekke Nikolais og de andres 

selvoppfatning, spesielt i forhold til teoretiske ferdigheter – men antagelig også på andre 

områder, som sosial tillit.   

Ved å fortelle om årsaker utenfor dem selv som grunn til at de ikke fungerte i 

hjemskolen, beskytter de selvoppfatningen sin. Samtidig betyr det at de ikke har tro på at 

deres innsats ville ha hjulpet for å forandre utfallet, at de passiviseres. Sidsel og Erling 

Skaalvik (1998:83) refererer forskning som viser at elever med positiv forventning til å kunne 

håndtere situasjonen, velger læringsstrategier som er bedre tilpasset formålet. Elever som ikke 

tror de kommer til å mestre oppgaven de er satt til, kan føle situasjonen som truende og derfor 

ikke lese informasjonen i omgivelsene godt nok til å velge en effektiv handlingsstrategi. Fordi 

de ikke tror at de har den kompetansen som skal til, vil de også ha lettere for å gi opp enn 

elever med positive forventninger. 

 

På vei til å bli deltaker i spesialskolen 

 

Spesialskolene tilbyr alternative måter å gjøre elevrollen på. Pedagogisk fokuserer de på 

ressurser og  mestringsområder, gjerne med teoretisk opplæring belyst gjennom aktiv 

tilegnelse. I tillegg reduseres dissonansen i skolesituasjonen og ungdommene får mulighet til 

å, til en viss grad, fungere i elevrollen.  

Mange av ungdommene forteller at de har forbedret karakterer, og at de klarer å 

konsentrere seg om undervisningen. Under en observasjon opplevde jeg at en av 

ungdommene henvendte seg til læreren, som sto og jobbet med ryggen til: 

 

”Du Olav [lærer], tror du jeg kunne ha vært lærer?”  Læreren kremter, tar seg i 

skjegget og tenker. Så svarer han; ”ja, det tror jeg du ville egnet deg som. Du er flink 
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til å forklare!”. Eleven lener seg tilfreds tilbake. Samtidig hagler spørsmålene fra de 

andre ; ”hva med meg da?” Læreren tenker på nytt, snur seg mot en av de som spør og 

sier; ”nei – du .. du er mer av det filosofiske slaget, du.” Eleven lyser opp og smaker 

på det: ”jeg er filosof, jeg!”. 

 

Denne situasjonen karakteriserer hvordan noen av ungdommene opplevde forholdet til 

læreren. Reelt sett ønsker de kanskje ikke å bli lærere, men de ønsker å vite om de kan 

identifisere seg med ham. Dette gir motivasjon til skoledagene.  

Spesialskolenes alternative innfallsvinkler gjør at ungdommene opplever at de 

fungerer bedre i skolehverdagen enn de tidligere har erfart. De forteller at de oppfører seg 

annerledes og at det gjør det lettere å konsentrere seg og å lære noe. I bakhodet ligger likevel 

årene hvor de ikke levde opp til forventningene. Det tar lang tid før ungdommene leser 

utfordringene de møter med tro på at de kan håndtere dem. Denne trege prosessen skyldes 

også at ungdommene ikke gir slipp på det dissonante miljøet, i og med at de fremdeles 

opplever en forankring i sitt nærmiljø. 

 Terje Ogden forsket på 13-åringer i grunnskolen, og fant at  ”Oppfatningen av eget 

utseende og av å bli godtatt av jevnaldrende sto (..) sentralt i forhold til den samlede 

selvoppfatningen og selvaktelse, mens den skolefaglige selvoppfatningen spilte en mer 

beskjeden rolle” (1995:178). Ogdens utvalg var ungdom i sine respektive hjemskoler. Jeg 

opplever at de ni ungdommene vi har møtt her, skiller seg fra en slik påstand fordi de har 

feilet. Dette gir skolen en ufrivillig viktig posisjon i deres selvoppfatning. Når de kommer i 

spesialskolen blir det viktig for dem å rette opp dette inntrykket, for å opprette en homostase – 

en likevekt. 

 Til tross for at spesialskolenes struktur til en viss grad danner en trygg kokong, er de 

en del av resten av samfunnet. Elevene går ikke bare i en spesialskole, men i spesialskole som 

samfunnsinstitusjon. Denne har de en formening om allerede før de begynner der. Forståelsen 

bygger på samfunnets oppfatning av hvem som går i en spesialskole, og av å være 

spesialskoleelev - heller enn på hvordan Nadia eller Stian selv opplever det. Nadia gir uttrykk 

for at hun opplever å gå i en alternativ skole som en hjelp til å gjennomføre grunnskolen. 

Likevel er flere av ungdommene forsiktige med å fortelle hvilken skole de går på, fordi de er 

usikre på hva slags reaksjon de møter. Å være ”spesialskoleelev” er en rolle som det er knyttet 

negativt innhold til i det konvensjonelle samfunnet, hvor ungdommene har sin forankring. 

Rollen har en generalisert symbolsk verdi, som gjør at ungdommene er bekymret for at folk 
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utenfor spesialskolen skal tro at de også har andre uønskede trekk (Becker 1963) – slik som 

Lea når hun tar avstand fra å bli uthengt som tyv av politiet.  

De unge danner ikke umiddelbart vennskap i den nye klassen, men holder fast ved sine 

gamle venner. Dette kan tyde på at de har en forutinntatt, negativ forståelse av skolen, som de 

ikke klarer å omskrive til noe positivt og som de derfor forsøker å distansere seg fra. 

Alternativet vil være å inkorporere det negative ved å være ”spesialskoleelev” i 

selvoppfatningen. Fordi de selv ikke opplever at de oppfyller stereotypier som å være 

”spesialskoleelev”, ”problembarn” eller som Nadia sier: ”psycho”, blir de stående i en 

drakamp for å ikke integrere stereotypien og andres negative syn på dem i sin selvoppfatning. 

Så lenge de holder stand, har de ett ben i hver leir - med en mulighet til å returnere til ”de 

andre”. 

  Slik ungdommene tegner bildet av spesialskolen, har den derfor to funksjoner. Utad 

kan et medlemskap i gruppen av spesialskoleelever bidra til ytterligere stempling av eleven. 

Samtidig er ungdommenes faktiske opplevelser i skolen med på å utligne den negative 

selvoppfatningen de har av seg selv i skolesammenheng generelt. Fordi den bidrar til at de 

unge gjennomfører grunnskolen, gir skolen dem en mulighet til å igjen bli som ”alle andre” 

hvis de går videre i utdanningsløpet. 

 

 

Å ha påvirkningsmulighet 

 

Fritid og forholdet til venner, er ungdommenes primære kilder til selvaktelse. Familien 

opplever de unge både som en hindring og som en kilde til støtte og trygghet. Lea, Stian og de 

andre forteller likevel at deres stemme blir lyttet til i familien, noe som gjør at de unge føler at 

de har en påvirkning i forholdet til sine nærmeste.  

 

Familiens gode og vonde sider  

 

Å være en familie er knyttet til tung symbolikk og høye forventninger: Idealfamilien skal 

være en trygg arne for barnet og ettersom barnet vokser, skal familien være et trygt sted å 

vende tilbake til. Dette idealet forholder også ungdommene seg til, uavhengig av om deres 

familie har fungert etter oppskriften eller ei.  

 Familien appellerer til en fellesskapsfølelse hos ungdommene, og en opplevelse av å 

ha en felles historie. Stian, som har et anstrengt forhold til sine foreldre, sier: 
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"når vi er sammen så  er det veldig bra .. hender det, da" 

  

Til tross for uenigheter, opplever Stian at de har det bra i familien når de er ”sammen”. Slik 

jeg forstår ham, er det når de setter av tid til hverandre – for eksempel for å gjøre noe utenom 

det vanlige. Stian kan derfor opprettholde sitt bilde av familien som en godt sted å være, ved å 

definere kranglene dem i mellom til å skje på en annen arena – når de ikke er ”sammen”.  

 Ungdommene som familiemedlemmer, kan dra nytte av de fordelene familien har som 

helhet. Kanskje er det god økonomi, et stort nettverk med kusiner, fettere og en mormor å 

besøke på landet eller stabile familieforhold. På samme måte vil familiens vansker og 

svakheter påvirke dem. Aron forteller at hans familie er flyktninger, noe som har betydd 

konstant dårlig økonomi og at han aldri har fått slå rot på ett sted med et stabilt utvalg av 

venner. Henrik har også hatt lite kontakt med slekten sin, inkludert far. Henrik ser ham 

sporadisk og kort tid av gangen. Dette gjelder mange, om ikke alle de unge; familien er først 

og fremst knyttet til en liten kjerne. At den nære familien inkluderer få mennesker, betyr at de 

kun har langvarige, tette bånd til en eller noen få voksne, og at de som kan yte hjelp i en 

vanskelig situasjon, er ganske få. Fordi slektskapet gjør det enklere å be om tjenester i en 

vanskelig situasjon, som et lite lån, hjelp til å få orden på bilen eller til å passe et barn med 

vannkopper (Østerberg og Engelstad 1995:157), står ungdommenes familier uten nære 

hjelpere i hverdagen. Ungdomsforsker Willy Aagre understreker hvor viktig familiens 

nettverk er, når han skriver at ”(..) familier som isolerer seg fra omverdenen, eller stadig 

kommer i konflikt med de nære omgivelsene, [risikerer] å påføre barna sine frustrasjoner som 

kan bidra til feilutvikling og marginalisering” (Aagre 2003:148). Utfra hva en overvekt av 

ungdommene forteller, beskriver isolasjon og mangel på kontakt med den utvidede familien 

deres hverdag. Mange av ungdommenes familiekonstellasjoner skiller seg derfor fra hva som 

er vanlig i norske familier, hvor slekten er en viktig del av hverdagen.  

 Til tross for at ungdommene og deres familier lever sammenvevde liv, på godt og 

vondt, vektlegger ungdommene at de kan diskutere regler og avgjørelser hjemme. Denne 

forhandlingsposisjonen gjør at de opplever at de blir hørt, deres påvirkningsmulighet gjør dem 

til aktører. Uavhengig av om familiene har vært en trygg havn, bygger derfor ikke samlivet 

opp under de unges negative opplevelse av å ikke ha kontroll over det som skjer i sine egne 

liv.   

 



 -  Kapittel 7 -  En plass i verden?  -  

 125

Selvvalgt fritid  

 

Når ungdommene forteller om egne ressurser som noe som gir dem selvaktelse, er det sjelden 

knyttet til skole. Opplevelsene de skildrer, er hendelser som de selv velger og selv har kontroll 

over.  

Selvaktelsen er i hovedsak knyttet til kompetanse hvor de unge er aktive deltakere – 

enten ved å lage musikk eller å sykle trail; tilrettelagte løyper med en liten motorsykkel. Slike 

opplevelser påvirker motivasjonen til å handle, og innsatsen ungdommene legger i disse 

opplevelsene fører til at de ønsker å gjenta dem. Slik øker også troen på egen kompetanse, 

som igjen gjør det lettere å kunne velge en passende handlingsstrategi. Lea forteller at hun 

jobber med å komponere en sang, men at hun ikke får til slutten. Hun har prøvd igjen og igjen 

– men når hun kommer hjem etter intervjuet har hun lyst til å prøve nok en gang. Leas 

erfaring er en god illustrasjon på at nederlag – å ikke få det til første gangen – ikke har den 

samme negative kraften når hun har tro på sin egen kompetanse, sammenlignet med når hun 

ikke har det. I stedet for at hun gir opp, forteller hun at sangen kverner i hodet på henne. Hun 

prøver med andre ord ufortrødent gang på gang til hun forhåpentlig får det til.  

 Disse områdene i ungdommenes liv, er deres beste kilder til selvaktelse. I tillegg, er 

ungdommenes sosiale relasjoner viktige kilder til selvaktelse. En av kompetanseområdene gir 

en pekepinn; musikk er en kunstform som gir en opplevelse i kraft av seg selv. Samtidig har 

ungdommenes musikkvalg en symbolverdi som forteller andre hvem de ønsker å framstå som. 

Felles musikksmak er et trekk ved hvert enkelt ungdomsmiljø eller gruppe, og danner en 

kontrast til ”de andre”. Ogden fant, som sitert over, at å bli godtatt av jevnaldrende sto sentralt 

i 13-åringers selvoppfatning. Lea, Stian og de andre er ikke noe unntak. Mange av aktivitetene 

de forteller om som viktige, har symbolsk verdi. Aktivitetene er ikke bare viktige i kraft av sin 

egenverdi, men knytter også bånd til andre jevnaldrende.  

 Å være venner, skiller seg fra relasjoner i familie og skoleklasse ved å være selvvalgt. 

Forholdet er ikke nødvendigvis knyttet til andre organisatoriske faktorer (som å gå i klasse 

sammen) og må bygges opp av de to vennene – både når det gjelder gjensidighet, 

forventninger og krav. Denne prosessen av tilpasning øker ungdommenes sosiale kompetanse. 

Slik de unge forteller, kan det synes som om de gamle vennene ikke vektlegger hverandres 

skoleprestasjoner som viktige. For ungdommene utgjør derfor vennene et friområde fra 

forventningspresset om å lykkes i skolen. 

De fleste av ungdommene har fortellinger om opplevelser som gir dem glede og som 

gjør at de føler at de er verdt noe. Men er det nok for en positiv selvoppfatning? Er det nok til 
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å overskygge opplevelsen av nederlag i skolen? Ungdommene oppjusterer betydningen av det 

de kan som motvekt til områder de ikke håndterer fullt så bra. Dette gir dem styrke. Hvilken 

selvoppfatning som får presedens, er situasjonsbetinget. Hvis vi veier skoleopplevelsene mot 

erfaringer med familie, venner og fritid, bygger en hovedvekt av ungdommenes opplevelser 

likevel på at de har hatt påvirkningsmulighet – at de tror deres innsats kan gjøre en positiv 

forskjell. Dette gir motstandskraft mot vonde opplevelser og legger grunnlaget for en positiv 

selvoppfatning. 

 

 

Brikke vs aktør: Å holde to tanker i hodet på en gang 

 

Å være sammenvevet med sine omgivelser, står i kontrast til oppfatningen om at man selv har 

kontroll over det som skjer med en. Ungdommenes vanskelige opplevelser i familien, har vist 

at de blir påvirket av sine nærmeste. Deres erfaringer med hjemskolen og en ”mislykket” 

elevrolle har vist at de fort blir sett på annerledes og at deres innsats for å motvirke det ikke 

har gitt resultater. Også i møte med hjelpeapparatet har ungdommene opplevd at de har vært 

bundet av en struktur, og av andres vilje. Disse opplevelsene bidrar til et mer realistisk syn på 

hva de kan velge mellom, spekteret strekker seg ikke ut i uendeligheten. Til en viss grad 

beskytter disse opplevelsene ungdommene fra en falsk individualistisk bevissthet (jf. Krange 

2004:63). Men, realismen forhindrer ikke at de opplever at de har noen valgmuligheter.  

Gjennom oppgaven har jeg hevdet at ungdommene trenger å oppleve at de er aktører i 

sitt eget liv. Dette betyr at de i større grad trenger å forstå seg som fristilte fra strukturen rundt 

dem. Dette er snakk om en mental prosess heller enn reell fristilling, som kan bidra til at de 

unge får kraft til å overskride sine hindringer. Vi har sett at spesialskolen, til tross for sine 

mangler, kan være et slikt skritt i riktig retning.  

 

 

Å være ”normal” 
 

De ni ungdommene er ikke akkurat som alle andre. De skiller seg fra vennene sine ved å gå på 

spesialskole og dermed å være løsrevet fra sin lokale kontekst. De skiller seg fra 

klassekameratene i hjemskolen ved å ikke ha passet inn – og gjennom sine ulike reaktive eller 

opprørske handlingsstrategier. I forhold til de fleste av sine jevnaldrende, har de vært tidlig 
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ute med både alkohol og røyk. Også familiesituasjonen til de fleste ungdommene skiller seg 

fra en statistisk gjennomsnitts fjortenåring. De fleste bor sammen med bare en forelder og har 

et lite familienettverk. Julie, Nikolai og de andre har opplevelser som endel andre 

fjortenåringer har vært skånet fra, som selvmordsforsøk, å måtte gå et år om igjen på skolen, å 

være involvert i kriminelle handlinger og å bli slått hjemme. Dette gir ungdommene en tyngre 

bagasje å bære, de stoler ikke på at det som kommer rundt neste sving er godt.  

 Samtidig er det viktig å spørre seg om det finnes en gjennomsnitts fjortenåring som 

setter standarden for hva som er ”normalt”. Terje Ogden fant at de fleste elever fra tid til 

annen oppfører seg på en måte som avviker fra klasseromsnormen. Ogden fant også at elever 

med høy positiv selvoppfatning, ikke passet inn i bildet av en ”mønsterelev” – fordi de ikke 

tok hensyn til andre elever, eller viste omsorg (1995:179). Det er med andre ord ikke så lett å 

avgjøre hva som er en gjennomsnitts elev, fordi en mønsterelev i forhold til skolens 

forventninger ikke nødvendigvis har høy selvoppfatning og omvendt; at en elev med høy 

selvoppfatning, ikke nødvendigvis oppfyller skolens krav. Videre fant Ogden at avvikende 

atferd i klasserommet ikke behøvde å gå ut over forholdet til jevnaldrende – de som ikke 

oppførte seg etter klasseromsnormen ble likevel akseptert blant venner. Henrik illustrerer 

dette: 

 

"de .. de har sagt sånn at : det er kjedelig at du ikke er der. Vi har en skikkelig rolig 

klasse og sånn, det er ikke noe morsomt!” 

 

Klassekameratene savner måten Henrik brøt opp de kjedelige skoledagene med ”bråk” og 

”kødd”. Når Henrik er ferdig for dagen på spesialskolen, reiser han hjem til sitt lokalmiljø og 

er sammen med dem. Dette gjelder også de andre ungdommene – vennene i lokalmiljøet har 

satt pris på dem uansett oppførsel i skolen.  

 Røyk og alkohol er symboler på å være litt voksen, som kan bidra til å gi 

symbolbrukerne status. Flere av de unge har vært tidlig ute med disse markørene, og det å gå 

på spesialskole kan forsterke dem. Blant jevnaldrende er de derfor en form for spydspisser 

som rydder vei inn i nytt territorium, heller enn å være avvikere (Thornton 1997: 200-209).  

 Det ”normale” er en relativ størrelse som brukes når man har behov for å skille ut noe 

fra noe annet. De ni ungdommene vi har møtt her, skiller seg fra ”vanlig” ungdom ved å ikke 

ha håndtert skolehverdagen. Dette har ført dem til spesialskolen, som har gitt dem en 

merkelapp med negative konnotasjoner. Offisielt er spesialskolene for unge med sosiale og 

emosjonelle problemer, men i tillegg kommer samfunnets forventninger til slike skoler. 
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Ungdommene skiller seg også fra andre ungdommer ved å ha hatt behov for hjelp fra det 

offentlige – men Nadia understreket tidligere et viktig skille for oss:  

 

” (..) men det betyr ikke at jeg er sprø fordet, alle har jo sine problemer!” 

 

Nadia har et poeng; hun er ikke alene om å ha problemer i tenårene.  

Men - som gruppe, er disse ungdommene med på å avgrense normaliteten. Av voksne 

i det samme samfunnet, brukes de til å definere hva som er uønsket atferd og derfor 

”unormalt”. Dette er det samme som Sune Qvotrup Jensen kunne konkludere med da han 

studerte ”de vilde unge” i Aalborg Øst (2002:111).   

 Når jeg tenker på de ni ungdommene, kjenner jeg historiene deres om de vonde 

opplevelsene. Samtidig husker jeg styrken til Lea, intensiteten til André, Alexanders 

subkulturelle kompetanse, Nadias målrettethet, Henriks iver, Nikolais evne til å lytte, Arons 

innbitte vilje, Stians åpenhet og Julies artikulasjon. Min innfallsvinkel til å møte disse unge 

menneskene, har vært at de har ressurser i tillegg til sin vanskelige bagasje.  I denne prosessen 

har jeg forsøkt å la dem være eksperter på sitt liv, ved å lytte til deres stemmer. Jeg har bare 

møtt en del av en helhet, den delen de ville vise meg og den delen de har vist i spesialklassen. 

Jeg har ikke vært flue på veggen hjemme hos dem, eller spunnet tidshjulet tilbake til tiden på 

hjemskolen. Likevel – for meg, er ikke disse ungdommene så annerledes enn hva jeg 

forventer å møte hos andre ungdommer.  

 

 

Veien videre 
 

Gjennom disse kapitlene har vi møtt ni unge mennesker med ulike forutsetninger og 

muligheter. Alle har de en framtid i sikte og et ønske om å klare seg bra. Ungdommenes 

opplevelse av seg selv har gitt oss anledning til å se hvordan det er å være dem, fra deres 

ståsted.      

 

 

Ungdommenes vei 
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Ungdommenes positive selvoppfatning er en skjør konstruksjon. Hvilken vei hver og en av 

dem vil ta, er derfor vanskelig å si noe om. I følge Säfvenboms arbeid med unge i institusjon 

kan det se ut som om mismotet øker med alderen, og blir mer alvorlig - nedfelt som et 

handlingsmønster. I følge Ullebergs etterundersøkelse av ungdom i spesialskole, går det 

relativt bra med dem som 20-24-åringer – 70% er i arbeid. De har et sosialt liv med et 

nettverk å støtte seg til, men generelt bruker de mer alkohol og narkotika enn gjennomsnittet 

(2000:46). Helgelands oppfølgingsundersøkelse av 30-åringer som hadde vært med i 

”Buskerudprosjektet”, et alternativ til fengsling av ungdom, fant at nærmere 60% klarte seg 

bra, med et liv uten rus og kriminalitet (Helgeland 2003:157).  

 

 

Mine tankekors 

 

En viktig forutsetning for en positiv selvoppfatning for Lea, Stian og de andre er å føle at de 

har mulighet til å påvirke det som skjer med dem. Dette innebærer at de blir hørt når det tas 

avgjørelser som dreier seg om deres liv. Fra 1. oktober 2003 ble FNs barnekonvensjon 

inkorporert i norske barnevernslover. Loven styrker barn og unges rett til å bli hørt. Ansvaret 

for medbestemmelse hviler på skolen, foreldre og behandlingsinstitusjoner de unge er i 

kontakt med. Å bli tatt med på råd, er ikke ensbetydende med at den unge selv har oversikt 

over de beste løsningsforslagene. Derimot er det viktig at de opplever at de er med i en 

diskusjon om sitt eget liv og får formidlet sine erfaringer og vurderinger. En følge av dette er 

at de forstår hvorfor ulike avgjørelser blir tatt, og lærer at det nytter å være aktive 

problemløsere.  

 For en positiv selvoppfatning, er det også viktig at ungdommene opplever seg som en 

likeverdig del av det fellesskapet som er deres referansegruppe. De fleste ungdommene 

sammenlikner seg med venner som tilfredsstiller hjemskolens krav. Spesialskolen gir de unge 

mulighet til å ikke møte nederlag i skolehverdagen, men kan ikke tilby en ny referansegruppe. 

Hvorvidt denne skjevheten påvirker likeverdigheten i vennskapene, gir ikke Lea, Stian eller 

de andre et godt svar på. Dette er derfor et område som krever videre forskning.  

 Gjennom møtet med ungdommene har vi fått innblikk i deres hverdag og opplevelser. 

Det er ikke strømlinjeformede opplevelser, som tydelig peker i én retning. Det gjør det på en 

måte lettere å gå i spesialskolen, på samme tid som Henrik eller Nikolai skulle ønske at de 

ikke hadde behøvd det. Ungdommenes familier bidrar til erfaringer på både godt og vondt. 

Slik er livet for de fleste av oss – det er de færreste opplevelser som har bare en dimensjon. På 
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samme måte strekker for eksempel Leas selvoppfatning seg over mange felt, inn i ulike 

relasjoner og er i kontinuerlig bevegelse. Hun kan ikke forklare seg selv utfra å være full av 

ressurser, eller utfra å være spesialskoleelev. På samme måte må vi være varsomme for ikke å 

la et av disse trekkene overskygge våre oppfatninger. Da gir vi plass til ungdommene i vår 

verden.  
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Vedlegg  
Vedlegg 1 – Intervjuguide 
 
Livssituasjon i dag:  
Hensikt: *data om informant *inntrykk av nettverk og 
nettverks betydning *forståelse av drivkrefter og ressurser 
 
 
strukturelle trekk;  

 Navn, alder, kjønn, bydelstilhørighet, etnisitet, 
foreldre/familie  

 Årsak til skolevalg og linjevalg. Egen 
avgjørelse? Påvirkning fra hvem?   

 

Livssituasjon i dag:  
Hensikt: *data om informant *inntrykk av nettverk og 
nettverks betydning *forståelse av drivkrefter og ressurser  
 
Individuelle trekk – drivkrefter; 

 trives du på skolen? 
 Hva har du lyst til å bli? Hva skal til for at du 

kommer dit? 
 hva synes du er morsomt? Hva er du god til? 

(uavhengig av hva andre synes, eller hva som 
er akseptert) 

 Får du tilbakemelding fra famile, venner, 
lærer, skolekamerater o.l. (nettverk) på dette? 

 Oppmuntringer/negativ tilbakemelding 
 Er det noe ved deg selv du er spesielt stolt 

av? 
 Er det noe du gjør som du blir fullstendig 

oppslukt av? Mister tidsopplevelsen? 
 Hva gjør du for å oppnå en slik tilstand? Hva 

hindrer deg fra en slik opplevelse? 
 Risiko:  

o hva er forskjellen på noe som er 
risikofylt, og noe som ikke er det? 

o hva er tiltalende ved å ta risiko? 
o Tror du det at du tar risiko vil endre 

seg ettersom du blir eldre? 
o Hvordan takler du kjedsomhet? 

 
Livssituasjon i dag:  
Hensikt: *data om informant *inntrykk av nettverk og 
nettverks betydning *forståelse av drivkrefter og ressurser  
 
interaksjonelle trekk;  

 Hvordan tror du andre oppfatter deg? 
 hvem du er mye sammen med - ulike 

grupperinger (skole, sport el.l., familie)?  
 hva dere gjør sammen, hva det gir deg? 

Eksempler på viktige hendelser. 
 Hvis du får gode resultater på skolen, eller det 

går bra på andre måter – hvem er det viktigst 
for deg at får greie på det? Hvis det går dårlig – 
hvem er det mest leit at får vite om det? 

 støtte; hvem får du råd av? Har du noen å 
snakke med om vanskelige ting? 

 

Stemplingshistorie: 
Hensikt;*danne bakgrunn *se linjer  
 

 Viktige mennesker i oppveksten, positive 
opplevelser 

 Opplevelse av møte med ulike 
institusjoner/øvrighetpersoner (skole, lærere, 
barnevern, pp-tjeneste, politimyndigheter o.l) 

o Hvilke institusjoner o.l. har du hatt 
kontakt med? 

o Hvordan reagerte du i møte med de 
ulike institusjonene? 

o Hvordan tror du at du ble oppfattet 
av de ulike? 

o Fikk du legge fram ditt standpunkt? 
Opplevde du at din opplevelse av 
situasjonen ble tatt hensyn til? 

o Hvordan tror du at andre oppfattet at 
du var i kontakt med de ulike 
institusjonene?  

 Noen du husker spesielt godt? 
o Hvorfor? 
o Hva har det betydd senere? 
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Vedlegg 2 – skriv til alle foresatte 
 

Til foreldre/foresatte 

          15.sept – 03, Oslo 

 

Jeg heter Petronelle Gaarder Herbern, og er hovedfagsstudent  i sosiologi , ved Universitetet i 

Oslo. Grunnen til at jeg henvender meg til dere er at jeg ønsker å gjennomføre mitt 

hovedfagsprosjekt ”Morgendagens vinnere?” basert på observasjoner og intervjuer av 

elever blant annet ved skolen.  

 

Jeg ønsker å studere elevene for å se hvilke drivkrefter som gir dem styrke til å takle 

hverdagen, og til å utvikle seg som gryende voksne mennesker. Dette betyr at jeg vil sette 

fokus på hvilke ressurser de føler at de har og hvordan ressursene blir ivaretatt – både av dem 

selv og andre. Jeg vil ikke kùn se på dem som elever, men forsøke å danne et helhetsbilde 

utfra sammenhengen mellom skole og fritid. 

 

Studien vil foregå ved at jeg i løpet av oktober vil observerer elevene i aktiv samhandling i de 

ulike gruppene. Deretter vil jeg gjøre intervjuer med enkelte elever. Dette vil jeg eventuelt 

komme nærmere tilbake til.  

 

Materialet jeg innhenter ved observasjon vil anonymiseres slik at det ikke ka føres direkte 

tilbake til noen! Dette ansvaret ivaretas av meg, og av min veileder Katrine Fangen som 

jobber som forsker ved Institutt for Sosiologi ved Universitetet i Oslo. 
  
Hvis det er noe dere lurer på i forhold til prosjektet eller utførelsen av det, er det bare å ta 

kontakt – enten med meg eller med skolen! 
 
Håper på godt samarbeid! 
 
 
petronelle 
 
 

Petronelle Gaarder Herbern 
Tlf. 22 55 33 02 
Mail; pipaluk@online.no 
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Vedlegg 3 – skriv til informantenes foresatte + 
samtykkeerklæring 
 

 

Til  elev og foreldre/foresatte 

          Oslo, 11. nov -03 

 

Hovedfagsprosjektet ”Morgendagens vinnere?” går nå over i en fase hvor jeg ønsker å 

intervjue enkelte elever.  

Fordi det dreier seg om ungdom under 18 år, vil jeg måtte be om samtykke fra 

foreldre/foresatte til å gjøre et intervju. Av den grunn vil jeg forsøke å gi en grundig 

forklaring av hva prosjektet går ut på, og hva materialet vil bli brukt til.  

 

 

”Morgendagens vinnere?” er prosjektets arbeidstittel,  hvor jeg ønsker å studere elevene for å 

se hvilke drivkrefter som gir dem styrke til å takle hverdagen, og til å utvikle seg som gryende 

voksne mennesker. Dette betyr at jeg vil sette fokus på hvilke ressurser de føler at de har og 

hvordan ressursene blir ivaretatt – både av dem selv og andre. Jeg vil ikke kùn se på dem som 

elever, men forsøke å danne et helhetsbilde utfra sammenhengen mellom skole og fritid. Av 

den grunn vil jeg også komme inn på oppvekst.  

 

Oppgaven vil utgjøre min hovedoppgave i sosiologi, ved Universitetet i Oslo. I denne 

sammenheng har jeg en faglig veileder, som også har det overordnede ansvar for prosjektet. 

Hennes navn er Katrine Fangen10, og jobber på sosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Prosjektet har ikke finansiell støtte, og jeg er derfor ikke bundet av andres retningslinjer. 

 

Jeg har i høst vært tilstede i undervisningen i mange av de ulike gruppene på skolen, for å 

observere samarbeid og hvordan elevene får bruke sine ressurser. I tiden som kommer ønsker 

jeg å intervjue et knippe elever. Intervjuet vil være kvalitativt – det vil ikke bli brukt 

spørreskjemaer el.l. Istedet vil intervjuet følge en løs intervjuguide, som tilpasses hvert enkelt 

intervjuobjekt. Jeg kommer til å gjøre lydbåndsopptak av intervjuet, og eleven har tilbud om å 

få en kopi av det han/hun har sagt – enten skriftlig eller som opptak. Dersom dere ønsker, kan 
                                                           
10 Katrine Fangen / Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 



 -  På godt og vondt  - 

 140

dere få presentert hva intervjuet vil dreie seg om i detalj, gjennom intervjuguiden jeg har 

utarbeidet. Av konkret art vil jeg be om opplysninger om navn, alder, kjønn og 

bydelstilhørighet.  

 

Intervjuet er frivillig. Det å si ja til å la seg intervjue, betyr ikke at man er nødt til å svare på 

alt jeg spør om. Informanten har rett til å trekke seg fra intervjuet, helt inntil dataene er 

anonymisert. Dette innebærer selvfølgelig ikke noen konsekvenser, informanten behøver ikke 

å begrunne det overfor meg. Det er viktig at disse intervjuene skjer på fullstendig frivillig 

basis! 

 

All informasjon jeg får, som kan føres direkte tilbake til informant, vil i tiden prosjektet 

foregår oppbevares kodifisert; navneregister vil bli oppbevart på et annet sted enn resten av 

materialet. Senere vil det bli slettet, senest innen prosjektslutt våren 2004. Ingen andre enn 

min faglige veileder, Katrine Fangen, og jeg vil ha tilgang til dette materialet. Det er viktig at 

dere vet at jeg vil anonymisere materialet når jeg bruker det i avhandlingen, slik at 

opplysninger ikke kan føres tilbake til den enkelte informant. Ingen skal kunne gjenkjennes i 

den ferdige avhandlingen! Jeg har også taushetsplikt mht hva informantene måtte fortelle 

meg. Den informasjon de gir meg, vil ikke kunne få videre konsekvenser for dem! Dette betyr 

at jeg har taushetsplikt overfor alle andre enn den jeg har intervjuet – iberegnet lærere.  

Personvernet ivaretas først og fremst av meg, men også ved at jeg har meldt prosjektet til 

Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS.  

 

Tillatelsen til at jeg kan få gjøre et intervju gir dere ved å underskrive på 

samtykkeerklæringen, som ligger ved dette skrivet, og deretter returnere erklæringen til meg, 

via skolen. 

Hvis det er noe dere lurer på, håper jeg at dere tar kontakt! 

 

Mvh 

Petronelle Gaarder Herbern 
 
 
adr 
Boks 49, Bygdøy 
0211 Oslo 
epost: pipaluk@online.no 
tlf.priv 22 55 33 02 
                                                                                                                                                                                     
Pb 1096 Bindern 0371 Oslo 
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Samtykkeerklæring 
 
 
 
 
 
Jeg gir herved mitt samtykke til at mitt barn, _____________________________, kan 

intervjues av Petronelle Gaarder Herbern i forbindelse med prosjektet ”Morgendagens 

vinnere?” 

 

 

.   . 

Foresattes Navn, dato 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

Jeg samtykker herved i å delta i intervju, i forbindelse med prosjektet ”Morgendagens 

vinnere?”. Jeg er klar over at jeg har rett til å trekke meg fra intervjuet, og til å la være å svare 

på spørsmål.  

 

 

 

 

.   . 

Informants navn, dato 
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Vedlegg 4 – godkjennelse fra NSD 
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