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Sammendrag
Tittel, formål og problemstilling:
”De sårbare småbarna, de urolige skolebarna og de umulige ungdommene”
Ungdom som viser problematferd og deres relasjonshistorie.
Temaet barn og unge som viser alvorlig problematferd eller har vanskelige oppvekstvilkår, er
ofte framme i media. Jevnlig kommer det nye, triste historier med debatter om
årsaksforklaringer og hvem som burde tatt ansvar. Samtidig forskes det på problematferd,
relasjonsforstyrrelser, og risiko- og beskyttelsesfaktorer. Selv om det foreligger stadig mer
åpenhet og kunnskap om disse temaene, ser det ikke ut til å øke evnen til å hjelpe disse barna
og ungdommene. Antallet barn og unge som får hjelp av barnevernet øker. Formålet med
denne undersøkelsen var å finne ut hvordan barns og unges relasjonsopplevelser legger
premisser for utvikling. Jeg ønsket å snakke med ungdommene selv for løfte fram deres
stemme og formidle deres historie. På bakgrunn av det har jeg gjort en kvalitativ undersøkelse
i et fenomenologisk perspektiv, med følgende problemstilling;

-

Hva kjennetegner relasjonsopplevelser hos barn og ungdom som viser alvorlig
problematferd og hvordan fungerer de som beskyttelses- og risikofaktorer?

Teori og relevant forskning:
Jeg har valgt eksistensialismen som filosofisk overbygning og bioøkologisk perspektiv og
dialektisk relasjonsforståelse som teori for å tolke og drøfte datamaterialet. Et bioøkologisk
perspektiv fremhever sammenhengen og helheten i barns oppvekst og utvikling. Den
dialektiske relasjonsforståelsen belyser selve opplevelsen, hvordan mennesker i relasjon
berører hverandre og legger premisser for utvikling. Jeg har også tatt inn relevant forskning
knyttet til relasjoner, risiko og beskyttelse. Den underbygger teorien og brukes som
utgangspunkt for tolkningen og drøftingen av resultatene i undersøkelsen.

Metode
I undersøkelsen har jeg valgt kvalitativ metode og en fenomenologisk tilnærming. På
bakgrunn av ønsket om å undersøke ungdommenes opplevelser har jeg brukt semistrukturert
livsverdensintervju, som er best egnet når temaer fra dagliglivet skal forstås ut fra
forskningsdeltakernes eget perspektiv. Jeg kom i kontakt med ungdommene gjennom Bufetat.
Felles for ungdommene i utvalget er at de er over 18 år, og har opplevd å flytte hjemmefra på
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bakgrunn av alvorlig problematferd. De har opplevd relasjonsbrudd, men er nå i en avklart
omsorgssituasjon.

I intervjuene brukte jeg en semistrukturert intervjuguide, der jeg tok

utgangspunkt i de relasjonene jeg forventet at forskningsdeltakerne hadde hatt. Alle
intervjuene ble tatt opp på diktafon og transkribert før analyse.

Analyse
Jeg har brukt Giorgis fenomenologiske analyse i 5 trinn. Den tar utgangspunkt i helheten før
den tar for seg meningsenhetene slik de blir presentert av forskningsdeltakerne, og
meningsenhetene slik den blir tolket av forskeren. På bakgrunn av dette drøfter forskeren
meningsenhetene opp mot teori før han / hun til slutt kommer fram til essensen i fenomenet
fremstilt i et deskriptivt utsagn. For at det hele skal bli så oversiktlig som mulig for leseren,
har jeg presentert en og en forskningsdeltaker før jeg tar for meg de ulike relasjonene til hver
av dem. I denne presentasjonen trekker jeg fram meningsenhetene i form av sitater, som jeg
tolker. Tolkningen skjer på bakgrunn av både utsagn og et helhetsinntrykk. Jeg tar
utgangspunkt i de mest interessante resultatene som jeg drøfter opp mot teori. Drøftingene
kommer under hver av de ulike relasjonskategoriene. Her viser jeg hvordan relasjoner
framtrer som risiko- og beskyttelsesfaktorer på ulike nivåer, med tanke på dynamikk og
kompleksitet.

Konklusjon og avsluttende refleksjoner
Undersøkelsen viser hvordan relasjoner er prosesser som på ulike måter fungerer som risikoeller beskyttelsesfaktorer. Alle forskningsdeltakerne har en broket relasjonshistorie, og har
blitt sviktet på ulike måter. Det er mengden risiko i miljøet, kombinert med personlige
karakteristika som avgjør hvilken retning utviklingen tar. Ungdommene har sterke sider, men
er også veldig sårbare. Enten har de vært det fra begynnelsen av, eller blitt det som et resultat
av sine opplevelser. Denne sårbarheten bidrar til at det ofte skal svært lite til for at de ikke
mestrer ulike krav i hverdagen, og at stadig flere faktorer kan utgjøre en risiko. Gjennom
dette arbeidet, har jeg blitt opptatt av det menneskelige behovet for å danne relasjoner.
Relasjoner er kilden til tilbakemelding og vår mulighet til å danne oss et bilde av oss selv.
Denne drivkraften er så sterk at vi vil ha respons selv om den er negativ. Det verste som kan
skje oss er at vi blir oversett og ignorert. Som Skårderud (2003, s. 131) skriver: ”Den dype
skammen er smerten ved å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket. Vi strekker oss
alle etter gjensidighet og respons.” Derfor trenger alle mennesker å bli anerkjent. - Slik
dannes selvet.
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Forord
Ungdom som viser alvorlig problematferd er en marginal gruppe i samfunnet. Men det er
også en gruppe de fleste mennesker har en mening om. Innimellom skinner de negative
holdningene og hovmodet igjennom. Alle har ulik evne og vilje til toleranse, empati og
respekt. Jeg tror at kunnskap kan bidra til å bedre dette, slik at vi i større grad klarer å se
mennesket bak handlingene. Ved å få økt forståelse kan vi også bidra til at ungdom ikke
kommer dit at de viser alvorlig problematferd, og vi vil også ha bedre mulighet til å hjelpe de
som trenger det.
Å skrive denne masteroppgaven har vært en krevende, men lærerik prosess. Jeg er så glad for
at jeg har fått tid og ressurser til å virkelig fordype meg i et tema som opptar meg. Underveis
har jeg kommet til en ny erkjennelse av det stoffet jeg har arbeidet med, og betrakter
viktigheten av mellommenneskelig samspill på en ny måte. Nå ser jeg fram til å kunne
anvende denne kunnskapen i arbeidslivet.
Først og fremst vil jeg takke veilederen min Erling Kokkersvold. Han har kommet med
konstruktive innspill i hele prosessen. Hans kunnskap om temaet og vilje til å reflektere
sammen med meg, har åpnet nye dører og gjort meg tryggere på min egen forståelse.
Så må jeg takke mine medstudenter Anne Lise, Jorun og Laila for all oppmuntring og faglige
tilbakemeldinger, mine gode venninner Ingunn, Kari og Sylvi for hjelp, oppriktig interesse og
støtte, og min mann Ove for at han har gjort det mulig for meg å gjennomføre dette.
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1 Innledning
I innledningen introduseres undersøkelsens tema og problemstilling, før det blir gitt en
begrunnelse for valg av teori og metode. Deretter diskuteres og defineres de viktigste
begrepene; alvorlig problematferd og risiko- og beskyttelsesfaktorer. I tillegg blir oppgavens
struktur og oppbygning presentert.

1.1

Bakgrunn for valg av tema

Som tenåring proklamerte jeg til noen kolleger i avisen der jeg hadde sommerjobb at jeg
ønsket meg mange barn. ”Du ombestemmer deg nok når du finner ut hvor mye arbeid det er”,
fikk jeg høre. Jeg har alltid vært opptatt av barn. Jeg har vært fasinert av barns spontanitet, og
latt meg overraske av deres oppfatning av verden. Oftest responderer de på interesse og
oppmerksomhet, men jeg har også undret meg over hva som ligger til grunn når de er
utilgjengelige, viser aggresjon og støter jevnaldrende og voksne fra seg. Min kunnskap og
erfaring sier meg at mye av forklaringene på barn og unges utvikling ligger i ulike
relasjonsopplevelser, deres nære relasjoner til familie, jevnaldrende og kanskje andre voksne i
oppvekstmiljøet. Hvordan påvirker personlige karakteristika og miljømessige faktorer barns
forutsetninger for en god utvikling?
Jeg tror at de fleste som setter barn til verden kan si med hånda på hjertet at de er glade i
barna sine og ønsker det beste for dem. Men man blir ikke automatisk en god omsorgsperson
av å være glad i barn. Som mine tidligere kolleger så tydelig informerte meg om: ”Å være
foreldre er en krevende oppgave.” Det vil si: Å være gode nok foreldre er en krevende
oppgave. Man skal være sensitiv ovenfor barnas behov, gi nok oppmerksomhet, riktig
veiledning, sette passende grenser og følge de opp. Det er slitsomt å være der til enhver tid
fordi det i stor grad innebærer å sette egne behov til side. Og hva er godt nok? Barn er ofte
lubne små bylter som gurgler i vogna, de er møkkete, smilende barnehagebarn som serverer
sølekaker, de er tannløse, ivrige fotballspillere og de er modige skuespillere på
sommeravslutningen. Men barn er også babyer som ikke vil sove, og treåringer som trasser og
ikke vil kle på seg. De kan være støyende og kreve masse oppmerksomhet, nekte å gjøre
lekser eller rydde rommet sitt. Og de er tenåringer som helst vil spille tv-spill og ikke svarer
når man snakker til dem. Det er krevende å oppdra barn. De fleste barn som blir født regnes
som en stor gave. Likevel er det mange som ikke mestrer sin omsorgsgjerning og tar vare på
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denne gaven. Barnet er prisgitt den oppveksten deres foreldre er i stand til å gi dem. Hva skal
til for å bidra til en god barndom? ”Barndommen utgjøres av det sosiokulturelle og materielle
landskapet barn vokser opp i, og strekker seg fra kulturelle myter til geografiens organisering”
(Frønes, 2006 s. 71).

1.2

Temaets aktualitet

Barn og unge som viser alvorlig problematferd vekker bekymring hos foreldre, i barnehagen,
skolen og samfunnet generelt. I Norge antas 1-2 % av alle barn å være i høy risiko og 3-5 % å
være i moderat risiko for å utvikle alvorlig problematferd (Sørlie, 2000), mens 20-30 % viser
andre mer situasjonsbestemte atferdsproblemer (Nordahl, Sørlie, Manger, Tveit, 2005). Jeg
bruker termen; viser alvorlig problematferd, for å poengtere at problematferd ikke er en
spesifikt menneskelig egenskap, men et uttrykk, eller en handling. Det er ulike grunner til at
ungdom viser alvorlig problematferd. Selv om det kan skimtes en mulig forklaring, er
årsakene til at alvorlig problematferd oppstår ofte svært komplekse. Det utvikles gjerne
sirkulære mønstre, og mulige årsaker kan være vanskelige å identifisere. Forhold i barnet,
familien og samfunnet virker sammen, og ofte er det en kombinasjon av dette som utgjør en
risiko og bidrar til at barnet utvikler alvorlig problematferd (ibid.). Forskning viser at de
viktigste risikofaktorene ser ut til å være knyttet til familien (regjeringen.no, 2000). I følge
Statistisk Sentralbyrå var det 44 200 barn og unge som tok imot tiltak frå barnevernet i løpet
av 2008. Det er 3,6 prosent flere enn året før (Statistisk sentralbyrå, 2009). I disse tilfellene
har altså barnevernstjenesten vurdert det riktig å sette inn tiltak. Ifølge Barnevernsloven § 1-1
(1992) skal barnevernet ” - sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid”, og ” - bidra til at barn og unge får
trygge oppvekstvilkår”. Forskning fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og
aldring (NOVA), viser at fem prosent av alle barn har fått hjelp av barnevernet i perioden
1990 til 2005 (Clausen, 2008). Foreldrenes omsorgsevner, samliv, psykiske helse og forhold
til rusmidler, påvirker deres relasjoner til barna (Luthar, 2003). Den norske longitudinelle
undersøkelsen (Andenæs et al., 2001 ref. i Mossige, 2007) på fosterbarn, rapportert av
barnevernet, ser psykiske problemer hos barn opp mot risikofaktorer i familien.
Risikofaktorene relateres til foreldrenes problemer, samspillsproblemer, og vanskeligheter
knyttet til den helhetlige omsorgssituasjonen. Data fra denne undersøkelsen indikerer at barn
som er i fosterhjem på bakgrunn av risiko knyttet til samspillsproblemer, neglisjering og
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overgrep, har større psykiske problemer enn de som er plassert der hovedsakelig på grunn av
foreldrenes psykiske helse. Barnevernet er stadig i medienes søkelys. Hvordan kan
barnevernet arbeide mest mulig riktig for å hjelpe, slik at familienes vanskeligheter ikke skal
bidra til at barn og unge viser alvorlig problematferd? Mossige (2007) skriver etter sin
undersøkelse: ” (…) mer inngående fenomenstudier av hva som kjennetegner ulike volds og
krenkelsesformer i foreldre–barn relasjonen er nødvendig for å kunne spesifisere og målrette
tiltak bedre.”

1.3 Relasjon som risiko- eller
beskyttelsesfaktor, presentasjon av problemstilling
Mitt utgangspunkt for undersøkelsen: - Ungdom som viser problematferd og deres
relasjonshistorie, har sitt utspring i en nysgjerrighet rundt hvordan barns relasjoner fungerer
som viktige risiko- eller beskyttelsesfaktorer. Menneskebarnets utvikling er ment til å skje i
relasjon. Det starter med kvaliteten på barnets tidlige tilknytning og utvikler seg til å gjelde
familie, venner, barnehageansatte, lærere og andre mennesker barnet må forholde seg til i sin
oppvekst (Bowlby, 1988; Fonagy, 2004; Hart & Schwartz, 2009). I denne undersøkelsen vil
jeg undersøke ungdom som viser, eller har vist problematferd, og deres relasjonserfaringer.
Hva innebærer en god, eller en dårlig relasjon? Hvordan kommer den til uttrykk, og hvilke
utviklingsvilkår springer ut av disse opplevelsene? Min påstand er at omsorgspersoner som er
i stand til å skape en god relasjon til barnet, kan gi gode oppvekst og utviklingsmuligheter.
Det krever oppriktig interesse, vilje til engasjement og utholdenhet. Og som jeg nevnte
tidligere er det veldig ulikt hvor krevende barn er å oppdra. Barnets personlighet og atferd
påvirker miljøet som igjen responderer og gir bestemte utviklingsvilkår. ”Det dialektiske
prinsipp sier at delene vi skaper, varierer sammen, forutsetter hverandre, viser til hverandre og
må forstås i forhold til hverandre” (Schibbye, 2004, s. 35). For å forstå individet må fokus
rettes mot sammenhenger og relasjoner. Noen barn er sårbare og det kan være vanskelig å
møte barnets behov, selv med høy innsats og gode intensjoner. Andre ganger er det
omsorgspersonene som ikke makter oppdragerrollen slik at barna utvikler vansker. Relasjoner
kan være både risiko og beskyttelse. Jeg har valgt å sette fokus på relasjonshistorien fortalt av
ungdommene selv, og har valgt følgende problemstilling for undersøkelsen:
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-

Hva kjennetegner relasjonsopplevelser hos barn og ungdom som viser alvorlig
problematferd, og hvordan fungerer de som beskyttelses- og risikofaktorer?

Mitt fokus er ungdom som viser alvorlig problematferd. Hvilken historie bærer de på? Hva
kan de fortelle om sine relasjoner? Hva har preget dem og ført dem dit de er i dag slik at de er
blitt en del av kategorien ”Ungdom som viser alvorlig problematferd”?

1.4

Begrunnelse for valg av teori og metode

I dette prosjektet har jeg hatt ulike tanker om teoretisk innfallsvinkel, og det har vært
nødvendig å foreta flere valg. Jeg har reist noen forskningsspørsmål under problemstillingen,
og vært opptatt av å finne teorier som kan anvendes til å belyse helheten og sammenhengen
mellom

barns

oppvekstmiljø

og

utviklingsmuligheter,

og

som

setter

fokus

på

opplevelsesaspektet, og forklarer hvordan utviklende og hemmende relasjoner fungerer.

Undersøkelsen har eksistensialismen som filosofisk overbygning. Eksistensialismen har
subjektiviteten som utgangspunkt, og det er den indre, autentiske opplevelsen av virkeligheten
som er vårt egentlige, opprinnelige selv (Sartre & Hambro, 1993). Jeg har valgt
Bronfenbrenners bioøkologiske modell som teoretisk rammeverk for undersøkelsen. Den har
fokus på barnets forutsetninger, interaksjon mellom individ og miljø, samt hvordan ulike
arenaer i barnets liv står i forhold til hverandre og påvirker utviklingen. Bronfenbrenner
legger også vekt på det subjektivt opplevde, og hvordan det får konsekvens for den enkelte,
og i neste instans for andre i samspill med omgivelsene (Lerner, 2005). Når man skal se på
hvordan risiko- eller beskyttelsesfaktorer fungerer, er det ofte vanskelig å se dem atskilt, som
enkeltdeler, fordi de sjelden opptrer isolert. Den økologiske forståelsen er derfor godt egnet til
å kjenne igjen hvordan de ulike risiko- eller beskyttelsesfaktorene virker sammen og påvirker
barnet (Luthar, 2003). Jeg har valgt å supplere med Schibbyes (2002) teori om dialektisk
relasjonsforståelse. Den tar utgangspunkt i dialektiske prosesser i interaksjon og setter fokus
på den individuelle opplevelsen. På den måten passer den godt med en fenomenologisk
tilnærming, der jeg er ute etter å undersøke hvordan subjektive opplevelser i relasjon legger
premisser for videre utviking (ibid.). Dette innebærer ikke at jeg ikke ser at andre teorier
kunne vært brukt, og kanskje ville vært bedre egnet til å forklare enkeltdeler av
undersøkelsen. Maslow (Halse, 2008) og Antonovsky (2000) har gode teorier for hvordan
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mennesker håndterer motgang og finner motivasjon. Banduras teori om modellæring (Frønes,
2006), og andre læringsteorier redegjør for hvordan barn utvikler strategier for å møte ulike
utfordringer, og hvordan de formes av sine relasjoner. Mitt utgangspunkt har vært å velge
teorier som ser på verden som helhetlig og sammenhengende. Bioøkologi setter fokus på
interaksjonen mellom individet og omgivelsene, og søker å integrere det psykologiske,
individorienterte

og

det

sosiologiske,

samfunnsorienterte

perspektivet.

Dialektisk

relasjonsteori belyser hvilke premisser som ligger til grunn for selve relasjonen, opplevelser i
relasjon og relasjon som risiko- eller beskyttelsesfaktor. Jeg mener en slik teoretisk
innfallsvinkel kan kaste lys over hvorfor noen relasjoner oppleves som positive og
oppbyggende, mens andre er destruktive. Disse relasjonsopplevelsene former oss og ligger til
grunn for viktige valg vi tar.

En fenomenologisk tilnærming til studien kom til på bakgrunn av interessen for å undersøke
ungdommenes opplevelse av egne relasjoner. Fenomenologiske studier beskriver den
meningen mennesker legger i en opplevelse knyttet til en bestemt erfaring av et fenomen
(Giorgi, 1985). Kvale (2009) skriver: ”.. fenomenologien peker på en interesse for å forstå
sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av
informantene, ut fra den forståelse at den virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter”
(s. 45). For å innhente slike beskrivelser brukes et semistrukturert livsverdensintervju (ibid). I
tråd med undersøkelsens formål har jeg derfor valgt å snakke med ungdommene for å få deres
relasjonshistorie. Det er ungdommenes perspektiv jeg ønsker å løfte fram. Postholm (2005)
skriver at den kunnskapen som springer ut av en kvalitativ studie er knyttet til tid og sted, men
kan likevel i noen grad overføres til andre, lignende settinger. En forskningstekst kan
frembringe nye måter å se og tolke fenomenet på, eller leseren kan kjenne igjen sin egen
situasjon i beskrivelsene (ibid.).

1.5

Oppgavens struktur og oppbygning

I oppgavens første del redegjør jeg for teori jeg mener er egnet til å tolke og drøfte min
problemstilling. De belyser hvilke forutsetninger barnet har for å danne forskjellige relasjoner
ved ulike miljøforhold. Videre har jeg tatt for meg relevant forskning omkring risiko- og
beskyttelsesfaktorer. Disse omhandler barns og ungdoms personlige karakteristika,
familieforhold, jevnaldringsrelasjoner, og signifikante andre. Signifikante andre vil her være
5

mennesker som er viktige for barnet, men ikke er familie eller jevnaldrende venner. Etter
dette kommer metodekapitlet. Der redegjør jeg for det fenomenologiske perspektivet,
beskriver hvordan jeg har gått fram for å finne egnet utvalg, utarbeiding av intervjuguide,
samt Giorgis fenomenologiske analyse og hvilke kvalitetskriterier som ligger til grunn for
undersøkelsen. Så kommer selve analysen der jeg presenterer og drøfter resultatene fra
undersøkelsen. Her har jeg trukket ut elementer jeg mener er interessante på bakgrunn av den
valgte teorien og forskningen jeg har introdusert tidligere. I oppgavens siste del drøfter jeg
resultatene opp mot problemstillingen, og kommer med noen refleksjoner før jeg presenterer
min konklusjon.
I oppgaven alternerer jeg mellom begrepene interaksjon og samspill. Jeg bruker interaksjon
mest knyttet til teoretisk redegjørelse, og samspill, der jeg viser til empiri.

1.6

Alvorlig problematferd

Det finnes et utall begreper og definisjoner om problematferd, både i hverdagsspråket og i
faglitteraturen. Et historisk perspektiv gjenspeiler samfunnets syn på barn, barndom og
oppdragelse. Faglig ekspertise legger ulike teorier og modeller til grunn når de skal betegne
problematferd. De som forklarer begrepet med utgangspunkt i vansker knyttet til individet,
representerer et annet perspektiv enn de som forklarer problematferd ut fra miljø og ytre
faktorer. I tillegg er forståelsen av hva som er problematferd kontekst og kulturavhengig
(Aasen, Nordtug, Ertesvåg, & Leirvik, 2002). Det som læreren kanskje vil karakterisere som
problematferd i klasserommet, er ikke nødvendigvis avvikende i jevnaldergruppen (Nordahl,
Sørlie, Manger & Tveit, 2005). De ulike perspektivene gjenspeiles i definisjonene.
Forskningsdeltakerne i denne undersøkelsen har tatt avstand fra hjemmet, søkt tilflukt i
ungdomsmiljøer og begynt å ruse seg. Noen viser til antisosiale handlinger. Det vil si
handlinger som er klart i strid med sosiale normer og regler som betraktes som destruktive og
etisk betenkelige (ibid.). Jeg vil si at de har vist alvorlig problematferd, men at den uttrykkes i
form av opposisjon og selvdestruktivitet, og i mindre i form av åpent fiendtlige handlinger.
Mari-Anne Sørlies (2000, s. 41) skiver: ”Alvorlige atferdsproblemer er et relativt,
multideterminert og vanskelig modererbart fenomen som både avhenger av individuelle
forhold, relasjonelle forhold og kontekstuelle forhold i barnets/ungdommens nære oppvekstog læringsmiljøer.” Individuelle forhold omfatter personlige karakteristika, og kan inkludere
ulike psykiatriske diagnoser. En av forskningsdeltakerne har ADHD, og to kan ut fra de
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opplysningene som er kommet fram ha utrygg tilknytning. Alle har i perioder holdt seg borte
fra hjemmet og skolen, og fire av fem har vært rusmiddelmisbrukere. I undersøkelsen
behandles ikke rusproblematikk spesielt, men betraktes som et alvorlig atferdsproblem.
Rusmiddelavhengige opptrer som om tilførsel av rusmiddel er det viktigste av alt. Det
overskygger all annen aktivitet, og fører ofte til kriminalitet (Waal, 2008). Blant de som
debuterer i barnevernet i tenårene er saksgrunnlaget oftere knyttet til den unge selv. De
vanligste saksgrunnlagene er da rusmisbruk og annet atferdsavvik (Clausen, 2008).

Igjennom undersøkelsen omtaler jeg forskningsdeltakerne som ungdom som viser
problematferd.

Dette for å ikke definere problemene inn i ungdommen og tillegge de

egenskaper. Da kan problemene oppfattes som en sannhet som ingen kan gjøre noe med. Det
strider i mot den eksistensialistiske tanken om at mennesket er fritt og det er kun individet
selv som eier opplevelsen av hvem det er (Schibbye, 2002).

1.7

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Nordahl (2005, s. 81) definerer en risikofaktor som ..”en hvilken som helst faktor hos
individet eller i miljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ psykososial
utvikling i fremtiden.” Dette dreier seg om forhold knyttet til individet i form av personlige
karakterisktika, familiens samværsklima og oppdragelsesmønster, samt normer og regler
nærmiljø og samfunn. Hva som utgjør de ulike risikofaktorer er i dag så godt dokumentert at
forskere nå i større grad er opptatt av å tolke hva disse funnene innebærer (Rutter, Giller, &
Hagell, 1998). Forskning viser at den kumulative effekten av flere faktorer utgjør en større
fare for negativ utvikling enn hvilken type risikofaktor barnet utsettes for (Luthar, 2003). Vi
kan her kjenne igjen det økologiske perspektivet som hevder at helheten er mer enn summen
av delene. Werner og Smith (1992) innførte en terskelverdi på fire risikofaktorer eller fler for
å tilhøre en såkalt høyrisikogruppe, mens Rutter (1998) mener at det er antallet, kombinert
med interaksjonen mellom de ulike risikofaktorerene som er utslagsgivende. I tillegg må
påkjenningenenes varighet og intensitet, og interaksjonen mellom risiko- og beskyttende
faktorer, tas i betraktning. Beskyttende faktorer fremmer positiv utvikling og vil virke
forebyggende og modererende eller ha kompenserende virkning. Beskyttelsesfaktorer sees i
sammenheng med risikofaktorer.
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2

Teoretisk tilnærming til fenomenet relasjon

I dette kapittelet sier jeg først noe om eksistensialismen. Den representerer et menneskesyn
som tar utgangspunkt i den inderlige, subjektive opplevelsen (Sartre & Hambro, 1993).
Videre redegjør jeg for hva et bioøkologisk perspektiv er, og hvordan det kan gi en forståelse
av den gjensidige interaksjonen mellom individ og miljø. Til sist i teorikapittelet tar jeg for
meg dialektisk relasjonsforståelse, og forklarer hvordan individet gjennom anerkjennelse,
tilknytning og avgrensning utvikler evne til refleksivitet, og hva som kan skje når slikt ikke
finner sted (Schibbye, 2002).

2.1

Eksistensialismen

Eksistensialistene er opptatt av spørsmål knyttet til at vi er til i verden. Å eksistere betyr å tre
frem, å komme til syne. Når vi trer frem blir vi synlige for omverdenen, men også for oss
selv, som det individet vi er. Eksistensialismen sier at eksistensen kommer før essensen.
Sansningen kommer først, før tanken og før noen kan si noe om hvem vi er. Eksistensialismen
har subjektiviteten som utgangspunkt, og mennesket er den det gjør seg til (Sartre & Hambro,
1993). Det er denne indre, autentiske opplevelsen av virkeligheten som er vårt egentlige,
opprinnelige selv (Schibbye, 2002). Vi kan også velge å ikke komme til syne, og ureflektert
overta andres forventninger til hvordan vi skal leve (Aasen, et al., 2002). Hvis mennesket
mister sin autonomi kan andre definere hvem de er og den indre, autentiske opplevelsen blir
ugyldig (Schibbye, 2002). Eksistensialistene tar sterk avstand fra tanken om det determinerte
selv der mennesket er bestemt til å fylle en rolle uten mulighet til å ta styringen over eget liv.
At eksistensen kommer foran og gjør selvrefleksivitet og autensitet mulig kan kalles
eksistensiell frihet. Det innebærer frihet i forhold til ytre definisjoner, gjør oss ansvarlige for
egne valg og for konsekvensene av disse valgene (Aasen, et al., 2002; Sartre & Hambro,
1993). ”Mitt språk, mine handlinger og mine relasjoner til andre har sin opprinnelse i meg,
ikke i en ytre forståelse av hvordan ”man” snakker, handler og er sammen med andre”
(Schibbye, 2002). For å oppnå en forståelse av seg selv, må mennesket gå via de andre. Det er
i denne intersubjektiviteten at mennesket avgjør hva det er og hva andre er (Sartre & Hambro,
1993).
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2.2

Utvikling i et bioøkologisk perspektiv

Et økologisk perspektiv innebærer det som kalles et systemperspektiv. Det bygger på en
antagelse om at helheten er noe mer enn summen av delene. Delene i et system påvirker
hverandre gjensidig samtidig som de påvirkes av strukturen som helhet (Klefbeck & Ogden,
2003). Mennesket er det det er, i kraft av samhandling og gjensidighet med omgivelsene. Vi
kan si at prosessene er dialektiske. Det er relasjonene som holder systemene sammen, og de
styres av homeostaseprinsippet. Alle systemer tilstreber balanse og likevekt (ibid.). Et system
kan være en familie, vennegjeng, skoleklasse osv. De ulike systemene vil sørge for å
opprettholde sine grenser mot andre systemer og tilpasse seg dem. Systemteori bygger også
på et dialektisk forandringsprinsipp som innebærer at det endrer seg under påvirkning av
krefter som trekker i ulik retning. Disse forskjellene, motsetningene og konfliktene framheves
som kilden til utvikling (ibid.). Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell for menneskelig
utvikling var i sin tid en reaksjon på de svært individorienterte utviklingspsykologiske
teoriene som var dominerende fram til 1970-årene. Hans hovedfokus var rettet mot ulike
faktorer i miljøet og hvilke premisser disse ga for utvikling. Han la vekt på å studere individet
i kontekst. Det har imidlertid skjedd en utvikling av modellen med mer fokus på
biopsykologiske faktorer. Derfor kalles den i dag for et bioøkologisk perspektiv. Slik
definerer han utvikling i et bioøkologisk perspektiv: “(…) the phenomenon of continuity and
change in the biopsychological characteristics of human beings both as individual and as
groups. The phenomenon extends over the life course across successive generations and
through historical time, both past and presents (Bronfenbrenner, 2005, s. 3).”

2.2.1 Proksimale prosesser
Den bioøkologiske modellen består av elementene; person, prosess, kontekst og tid. Det
sentrale er de proksimale prosessene, den kontinuerlige interaksjonen, mellom individet og
omgivelsene, og at dette utvikles over tid. Samspillet mellom psykologiske og biologiske
karakteristika ved individet på den ene siden, og kjennetegn ved det sosiale og fysiske miljø,
på den andre siden, er avgjørende for utviklingen (Bronfenbrenner, 2005; Lerner, 2005;
Luthar, 2003). Det betyr at hvordan vi opplever en situasjon og hvilke valg vi tar, vil påvirke
omgivelsene, som gir nye tilbakemeldinger. På den måten er karakteristika ved personen både
produsent og produkt av uvikling (Bronfenbrenner, 2005). Biologiske disposisjoner kan sette i
gang og / eller opprettholde de proksimale prosessene. Kjernen i det bioøkologiske
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perspektivet er det som kalles ”directive belief system”. Det er ikke primært karakteristika
ved individet selv, men en disposisjon om utløses i samspill med omgivelsene, og på den
måten styrer den videre utviklingen (ibid.). ”Kvaliteten av de proksimale prosessene i
relasjonene avgjør om utvikling hemmes eller fremmes” (Aasen, et al., 2002, p. 134). Dette
vil jeg komme mer inn på i avsnittet om barnets personlighet.

2.2.2 De økologiske systemene
Både den tidlige modellen og den bioøkologiske modellen fremstilles som et sett av systemer,
det ene inni den andre som russiske ”babusjkadukker”. Systemene har fire nivåer: mikro,
meso, ekso og makro. Mikrosystemet består av individets nærmeste omgivelser; hjemmet,
vennegjengen, håndballaget osv., og kan også kalles barnets primærarenaer. De består av
individets deltakelse, opplevelse av relasjonene, ulike sosiale roller og aktiviteter på et
bestemt tidspunkt (Lerner, Hamilton, & Ceci, 2005). Kontakten og prosessene mellom
mikrosystemene kalles mesosystemet. Det kan være relasjonen mellom hjem og skole, eller
samarbeidsklimaet mellom far og mor etter skilsmisse. God kontakt mellom de ulike arenaene
barnet lever i, er viktig for barnet. Manglende eller konfliktfylte relasjoner mellom barnets
mikrosystemer, det vil si dysfunksjonelle mesosystemer, kan føre til isolasjon, forvirring eller
lojalitetskonflikter hos barnet (ibid.). Studier viser også at det er sammenheng mellom
opplevelser på ulike arenaer. Det vil si at barn som viser problematferd hjemme, ofte vil vise
dette også på skolen eller i vennegruppa. Når vi blir introdusert for en ny arena, det vil si et
nytt mikrosystem, kalles det økologiske overganger. Bronfenbrenner mener at vi er spesielt
sårbare ved slike overganger, når vi skal tilpasse oss nye roller i et nytt miljø. Det bør legges
vekt på å tilstrebe myke overganger for å forebygge dysfunksjonell utvikling (ibid.). Det kan
for eksempel være ulike typer forberedelser eller bistand over en periode. Eksosystemet er
systemer som barnet selv ikke deltar i, men som har en indirekte påvirkning på barnets
mikrosystemer (ibid.). Det kan være foreldrenes arbeidsplass, eller forvaltningsorganer som
vil påvirke barnets primærarenaer. For eksempel kan vanskelige forhold på arbeidsplassen
påvirke foreldrenes barneoppdragelse. Makrosystemet viser samfunnet og den kulturelle
helhet som vi lever i. Dette innbefatter ideologier, verdier, grunnleggende normer og moral,
religiøs påvirkning, politikk, økonomi, kjønnsrollemønstre og strømninger som påvirker oss
via media (ibid.).
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Det økologiske perspektivet fremhever sammenhengen og helheten i barns oppvekst og
utvikling. Interaksjonen mellom systemene er dynamisk. De påvirker hverandre og det skapes
støtte- og samhandlingsmønstre, men også spenninger. Begge deler er nødvendige i
proksimale prosesser.

2.3

Dialektisk relasjonsforståelse

Selvet utvikles i relasjon. For å forstå individet må fokus rettes mot sammenhenger og
relasjoner fordi alle forhold vil være dialektiske da partenes opplevelse og handlinger
forutsetter hverandre. Som nevnt tidligere er det den subjektive opplevelsen som er vårt
egentlige, opprinnelige selv. I en anerkjennende relasjon må partene være likeverdige, en
subjekt-subjektrelasjon. Det betyr ikke at de er like, men at begge har lik rett til sin egen
opplevelse. Selvet beskriver Schibbye (2002) som prosesser av sansninger og opplevelser som
“tilhører” individet. Det vil si at vi har evne til å ha en oppfatning av og en mening om oss
selv, som vi forholder oss til, og som vi bringer med oss inn i relasjoner. Individet kan også
betrakte seg selv utenfra og være sitt eget objekt. I denne prosessen utvikles selvavgrensning,
som vil si å skille egne følelser, tanker og opplevelser fra andres. Vi har behov for å være
atskilt, men vil alltid se oss i sammenheng med andre. Opplevelser i relasjon må sees i lys av
individets fundamentale og motstridende behov for tilknytning og avgrensning (ibid.). Det er i
hovedsak disse elementene jeg trekker fram i den dialektiske relasjonsforståelsen. Andre deler
av teorien har jeg latt ligge på bakgrunn av aktualitet og undersøkelsens omfang.

2.3.1 Relasjonens betydning
Det er i dag bred enighet innenfor utviklingspsykologien om at barnet i utgangspunktet er
sosialt, og utvikling skjer i samspill mellom biologiske og psykososiale faktorer. Ulike barn
vil påvirke sitt miljø og sine relasjonspartnere forskjellig. Barnets personlighet og atferd
påvirker miljøet, som igjen responderer og gir bestemte utviklingsvilkår (Fonagy, 2004;
Killèn, 2004; Klefbeck & Ogden 2003; Schibbye 2002).
Spedbarnsforskning har påvist hvordan mor og barn samordner og samstemmer sine uttrykk.
Dette gir barnet en opplevelse av gjensidighet og motiverer for dialog og samspill. Etter hvert
utvider barnet sine primære tilknytningserfaringer med mor og far til også å gjelde
andre mennesker. Alle barn har et tilknytnings- og kommunikasjonsbehov, og har fra
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begynnelsen av intuitive forutsetninger for å delta i andre menneskers følelser og for å
oppfatte intensjoner (Rye, 2002; Stern, 1985). I dialektisk tenkning står ikke individet bare i
forhold til seg selv, men også i forhold til andre, og får sine egenskaper i kraft av denne
interaksjonen. Det er en sammenheng mellom selvprosesser og relasjonsprosesser (Schibbye,
2002, 2009). Stern (Stern, Bielenberg, & Roster, 2007) argumenterer for intersubjektivitet
som et grunnleggende motivasjonssystem. Han hevder at intersubjektivitet fremmer
gruppedannelse, og regulerer forholdet mellom psykologisk- samhørighet og ensomhet.
Schibbye (1996, 2002, 2009) understreker også individets behov for tilhørighet og
avgrensning. En relasjon kan være likeverdig og anerkjennende, eller asymmetrisk, der den
ene parten dominerer. Hun skriver om kampen om anerkjennelse, at anerkjennelse av en som
er undertrykt, blir falsk, det er nemlig slik at likeverd er en forutsetning for anerkjennelse. Vi
må derfor være anerkjennelsesverdige for å kunne anerkjenne den andre på en verdifull måte
(ibid.) Over tid vil barnet oppleve dette hos ulike mennesker i dets nærhet, og det gror fram
beskyttende relasjoner som innebærer et tillitsforhold som bygger på likeverd. Noen
relasjoner vil være tette og nære, mens andre vil være av løsere karakter. På ulike måter vil
alle være med på å prege barnets utvikling.

2.3.2 Anerkjennelse
Begrepet anerkjennelse er sentralt i dialektisk teori. Det innebærer å fokusere på verdsette den
andres indre opplevelsesverden som medmenneske (Schibbye, 2009). For den som blir
anerkjent vil det innebære en opplevelse av å bli ”sett”. Schibbye (ibid.) knytter det til å lytte,
forstå, akseptere, tolerere og bekrefte den andre. Behovet for å bli anerkjent regnes av mange
som en universell drivkraft. Bae (Bae & Waastad, 1992) hevder at ethvert barn eller
menneske streber etter å bli anerkjent. Også barn og unge som viser alvorlig problematferd.
Skårderud (2003, s.17) skriver:
Jeg tror svært mye handler om å bli likt. Kanskje er det så enkelt. Vi trenger at noen
setter pris på oss. Jeg tror mye av det jeg gjør handler om at jeg vil at noen skal like
meg. (…) Jeg trenger kjærlighet og ros, og jeg trenger motstand som er drevet av
omsorg. Jeg tror ikke det finnes selvstendige individer.
Schibbye (2002, 2009) hevder at anerkjennelse bringer noe frem i den andre. Det er noe vi vil
ha, men ikke alltid vil, eller er i stand til å gi. Ekte anerkjennelse verdsetter et menneske, og
springer ut av en anerkjennende holdning.
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En anerkjennende holdning forutsetter et helhetlig, personlig engasjement, i tillegg til
selvrefleksivitet og avgrensning, som jeg skal komme inn på senere. Schibbye (ibid.)
definerer en anerkjennende holdning som å respektere andre som selvstendige personer, med
en egen identitet og egne følelser. Man behøver ikke godta dem riktige, men simpelthen gi
andre rett til sin egen opplevelse. Det er den subjektive opplevelsen som gjelder, selv om
handlingen kan fordømmes. Det blir derfor viktig å skille mellom opplevelse og handling.
Anerkjennelse innebærer likeverd og respekt for barnets eller ungdommens opplevelse. I
interaksjon med barn og ungdom som viser alvorlig problematferd vil det oppstå situasjoner
med uakseptable handlinger. En anerkjennende relasjon kan også romme konfrontasjon og
regulering (Schibbye, 1996). Ved å skille mellom opplevelse og handling, kan vi forsøke å
forstå følelsen av sinne og avmakt. Først da er det mulig å etablere en dialog. Uten
fordømmelse er det lettere å snakke om det som ligger bak handlingene (ibid.). Nettopp denne
dialogen kan være utspring for refleksivitet og endring.

2.3.3 Skam og skyld
Skårderud (2003) skriver at den dype skammen er smerten som ledsager opplevelsen av å
være en som ikke fortjener å bli elsket. Følelsen vi får når vi ikke får respons på våre utspill
og vårt ønske om gjensidighet. ”Skam er affekten som vokser ut av den uteblitte responsen”
(Skårderud, 2003, s. 131). I vårt norske språk og i vår kultur er skam en grunnleggende
selvsentrert affekt. Den er ment til å være dempende, og på den måten regulere vår opplevelse
av egen storhet. Den er kulturbetinget og gir oss en pekepinn om hva som er akseptabelt og
ikke. Skammen ødelegger selvaktelsen og vi forsøker å holde den unna ved å hevde oss
uavhengige og usårbare, ved for eksempel å benekte realiteter (ibid). Ofte handler den om
hvilke forestilinger andre har om oss, og er knyttet til å se seg selv med andres blikk.
Skammen er selvrefleksivitetens kritiske bidragsyter. De som skammer seg kan ha ulike
uttrykksformer. Noen er flinke og usynlige, andre oppsøker aktivt den konkrete skammen
gjennom uakseptable handlinger. De har det til felles at de ikke viser sitt egentlige selv – fordi
det ikke er verdt å elske. Skammen referer til avsløringen av hele ens person, mens skyld er
knyttet til handlingen, eller en tenkt handling (ibid). Har vi gjort noe dumt, får vi ta skylda.
Handlingen er årsaken til straffen, håndfast og konkret. Er det derfor vi leter etter årsaker hvis
noen behandler oss dårlig? For å forstå hvorfor? I det ligger det at hvis vi bare endrer oss, hvis
vi ikke hadde gjort det vi gjorde, ville vi blitt elsket. Er det like mye følelsene som fornuften
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som leter etter en grunn, fordi vissheten om at vi ikke kan bli elsket ene og alene for den vi er,
blir for tung å bære?

2.3.4 Subjekt- objekt- og subjekt-subjektrelasjonen
”Et subjekt-subjektsyn er implisitt i både eksistensialismen og i dialektikken, og evnen til å
oppleve den andre som subjekt er grunnleggende” (Schibbye, 2002, s. 51). Dette
menneksesynet bygger på en forståelse av at individet ikke sosialiseres utenfra og inn, men i
en relasjon der to subjekter med hver sin opplevelse av verden møtes (Stern, 1985). Det tar
utgangspunkt i at individet har sin egen, indre opplevelsesverden. ”Å utelate den subjektive
opplevelsen hos den andre innebærer en fratagelse av individets evne og rett til å ha et syn på
seg selv.” (Schibbye, 2002, s. 34). Alle har sine fortolkninger av verden, og alle har rett til sitt
eget syn og sine meninger som bygger på denne subjektive opplevelsen. Subjektsubjektrelasjonen kjennetegnes ved at individet ikke kan forståes uavhengig av relasjonen. Vi
forstår den andre rett først når vi ser vår egen rolle og hvilke fortusetninger vi skaper for den
andres opplevelse av relasjonen. Et subjekt-objektsyn derimot er et menneskesyn der individet
blir forstått som objekt og eksisterer uavhengig av vår forståelse og våre tolkninger, og kan
beskrives uten henvisning til omgivelsene (Schibbye, 2001). I en subjekt-objektrelasjon
betraktes mennesket som noe som kan og bør kontrolleres. Mennesket utvikles gjennom ytre
påvirkning og kan manipuleres til å tenke, føle og handle på bestemte måter. Det vil si at
”riktig” atferd kan frembringes gjennom gode råd, belønning og straff. Det impliserer at
partene i en relasjon kan påvirke hverandre utenfra. Den andre forstås ikke i lys av å være et
separat individ i relasjon (ibid.). I empirikapitlet belyses hvordan objektivisering av barn og
ungdom påvirker foreldrenes omsorgsrolle. I en subjekt-objektrelasjon vil ytre trekk og
egenskaper være viktig, mens en subjekt-subjektrelasjon bygger på en anerkjennende
holdning. Et menneskesyn som bunner i en holdning til andre som subjekter, impliserer at
individet har evne til selvrefleksivitet (ibid.).

2.3.5 Selvrefleksivitet og avgrensning
Schibbye (2002, 2009) skriver at selvrefleksivitet dreier seg om vår evne til å ha tanker om
våre tanker, og være klar over våre følelser og forestillinger, slik at vi kan ha et forhold til
eller tilgang til prosesser i eget selv. Selvrefleksivitet og avgrensning bygger på trygg
tilknytning og utvikles gjennom dialog, lek og ved å observere interaksjon. Selvrefleksivitet
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dreier seg også om å kunne være sitt eget objekt, og se seg selv slik andre gjør det. Det vil si
innsikt i at man påvirker sine omgivelser, og de virker tilbake på en selv. Individet må lære
selvavgrensning for å utvikle selvrefleksivitet. Selvavgrensning vil si å skille egne følelser,
tanker og opplevelser fra andres. Refleksivitet og avgrensning utvikles primært i relasjonen
mellom barnet og omsorgspersonene. Dette avhenger av at moren tar barnets ønsker, fantasier
og følelser inn i sin subjektive virkelighet. Det vi si at hun bekrefter dem ved å sette ord på og
speile barnets opplevelser (ibid.). I et subjekt-subjekt forhold opplever partene at den andre
har affektive opplevelser som tilsvarer, men samtidig er forskjellig fra ens egne. Da har barnet
mulighet til å få seg selv tilbake gjennom andre og kan få et reflektert forhold til sine
opplevelser. Selvet utvikles, og vissheten om en egen opplevelsesverden kan etableres. Denne
evnen er ikke absolutt, men stadig bevisstgjøring gjør at den utvikles. Problemene oppstår når
morens ansikt speiler hennes følelser og opplevelser, og ikke barnets. Morens sinnstilstand vil
da bli en del av barnets selv, og barnet får tilbake et forvrengt ”selv” som kan føre til at det
mister muligheten til å vite hva det selv føler (ibid.). Psykisk syke foreldre formidler ofte en
forvrengt virkelighetsoppfatning som barnet strever med å finne ut av (Killén, 2004). Når
moren vil formidle egne følelser og intensjoner, er det viktig at hun merker dem som sine. For
eksempel ved å si: ”Nå ble mamma lei seg.” På den måten kan barnet skille sine følelser og
opplevelser fra morens. Ei heller er det riktig at barnet til enhver tid skal ta hensyn til at mor
er lei seg. Barn som til stadighet må ta hensyn og være den sterke, får heller ikke mulighet til
å kjenne på og reflektere over egne følelser (Schibbye, 2002, 2009). En sortering i egne
følelser og opplevelser bidrar også til økt selvrefleksivitet. Da søker vi å skille ut og trekke
grenser mellom hvilke følelser de ulike opplevelsene skaper. Økende opplevelse av
avgrensing medfører mer nærhet både til prosesser i eget selv og til andre mennesker.
Problemer med avgrensing og refleksivitet kan føre til ulike grader av angst, dårlig evne til å
sette seg inn i andres situasjon og i ytterste konsekvens psykotiske sammenbrudd (ibid.).
Hvordan manglende selvrefleksivitet og avgrensning påvirker foreldrenes omsorgsevner og
parter i relasjon, diskuteres i neste kapittel.

2.3.6 Selvbevissthet, selvaktelse og angst
Schibbye (2002, 2009) hevder at selvbevissthet dreier seg om det selvrefleksive selv og viser
til at mennesket kan reflektere over sine opplevelser, det som skjer i seg og med seg. Videre
eksisterer selvbevisstheten bare som anerkjent av en annen selvbevissthet. Partenes væremåter
viser til hverandre. I det vi møter verden vil vi oppleve motstand. Det er lite som smyger seg
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inntil og passer oss som hånd i hanske. Denne motstanden i form av annerledeshet vil bidra til
at vi forstår verden som adskilt fra oss selv. Slik er jeg, og slik er jeg i forhold til mine
omgivelser. Denne erkjennelsen bidrar til at vi får en bevissthet om hvem vi er. Vi kan kjenne
igjen det dialektiske forandringsprinsippet om at motstand, forskjeller og konflikter skaper
utvikling. Det autonome individ opplever å være agent, et selvstendig subjekt og kilde til egne
handlinger, altså avgrenset (ibid.). Selvaktelse dreier seg om individets opplevelse av å ha
verdi i seg selv. Foreldrenes holdninger til barnet sitt kommer til uttrykk gjennom
omsorgshandlinger og språklige dialoger. Hvor vidt barnet opplever å bli verdsatt kommer an
på hvordan foreldrene ”lever ut” sine omsorgsevner. Det er i måten omsorgspersoner og barn
er sammen på, at verdsettingen kommer til uttrykk. Gode samspillsopplevelser i form av
anerkjennelse og intersubjektiv deling, gir barnet høy selvaktelse (ibid). Selvaktelse er
forbundet med trygg tilknytning og god avgrensning. Den gjør oss i stand til å slippe vårt eget
perspektiv og ta den andres. Angst oppstår når individet utsettes for trussel om separasjon og
tap fordi det knyttes til behovet for den andre. Avvisning, utilgjengelighet og likegyldighet vil
oppleves som en fundamental trussel mot selvet. Uten andres respons vil vi ikke vite hvem vi
er. Derfor knyttes angst til oppløsningen og utslettelsen av selvet. Selvaktelse danner en
motvekt angstopplevelsen (ibid.).

2.3.7 Intersubjektivitet og forelskelse
Intersubjektivitet handler om at to mennesker oppnår en helt spesiell mental kontakt. Stern
beskriver det som: ”Jeg vet at du vet at jeg vet” eller ”Jeg føler at du føler at jeg føler” (Stern,
2007, s. 93). For å etablere kontakt og stå i relasjon, må man søke å finne ut hvor den andre
er mentalt og følelsesmessig. Bare gjennom å observere nøye, og lese den andres intensjoner
og kommunikasjon, kan man tone seg inn og legge grunnlaget for kontakt. Både
nevrovitenskaplig- og utviklingspsykologisk forskning dokumenterer at vi fra naturens side er
motivert til å forstå og ta del i andres opplevelser. Hjernen er konstruert slik at vi umiddelbart
og intuitivt kan oppfatte andre menneskers mulige intensjoner ved å være oppmerksom på
deres målrettede handlinger. Videre kan vi føle svært likt som andre mennesker ved å se på
ansiktsuttrykk, holdning og bevegelser. Stern argumenterer for at våre sinn naturlig søker etter
andres opplevelser som vi kan oppnå resonans med. Vi analyserer andres atferd ut fra de
tilstandene vi kan forstå, føle, delta i og dermed dele (Stern, 2007). Ungdom som viser
alvorlig problematferd har ofte få vennerelasjoner, og kontakten med voksne er preget av
kontroll og konflikter (Sørlie, 2000). Det ligger ikke til rette for opplevelser som oppstår i
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gjensidig anerkjennende relasjoner. Opplevelsen av intersubjektivitet, en følelse av nærhet og
samhørighet med et annet menneske, kan styrke ungdommens motivasjon til å gå inn i nye
relasjoner. Ungdommens behov for individuering på den ene siden, og et gryende ønske om
kontakt på den andre siden speiler en fine balansen mellom nærhet (tilknytning) og
avgrensning i relasjoner. Omsorgspersonen må være interessert, men ikke invaderende. Hun /
han må ha den rette distansen slik at barnet / ungdommen får puste, men likevel føler
tilhørighet. En vellykket relasjon innebærer at partene opplever å være nær uten angst for å bli
invadert, og atskilt uten å føle seg forlatt (Schibbye, 2002, 2009).
I en gjensidig forelskelse ligger den besnærende følelsen av å være fantastisk i hverandres
øyne. Paret speiler sine gjensidige følelser, og forelskelsen gir derfor et løft til selvaktelsen.
Forskning viser at vi har en tendens til å velge en partner som ligner oss selv (Schibbye, 2002,
2009). Dette indikerer at det ligger et ønske om å bli bekreftet gjennom den andre.
Intersubjektivitet er en viktig del av forelskelsen, og følelsen av å ha noe til felles med et
annet menneske kan bli så sterk at avgrensingen og refleksiviteten svekkes. Herav kan vi
kjenne igjen det gamle ordtaket ”Forelskelse gjør blind.” Anerkjennelsen og opplevelsen av å
bli forstått og bekreftet er så betydelig at oversikten over hva som er en eget selv og den
andres selv blir uklart (ibid.). Når den første intense forelskelsen går over og partene
gjenvinner grensene og refleksiviteten, ser de hverandre tydeligere. Det er da det de må finne
ut av om forholdet skal fortsette og bli til noe varig. Dersom ikke grensene og refleksiviteten
gjenopprettes vil partene fortsette å leve uavgrenset i hverandre (ibid.). Som nevnt ovenfor
medfører det ofte problemer.

2.4 Kort om systemteori og dialektisk
relasjonsforståelse
Systemteori og dialektisk relasjonsforståelse har et forenelig syn på relasjoner. De fremstår
som bevegelige, gjensidige og sirkulære, altså dynamiske prosesser. Det samme gjelder
endringer i selvet. De står i sammenheng med relasjonene og omvendt. Det er imidlertid
uenighet om hvordan sammenhengene forklares (Schibbye, 2002). Her har jeg redegjort for
hvordan opplevelser i relasjon påvirker selvet i lys av dialektiske relasjonsforståelse. I
drøftingen brukes den som forklaringsmodell. Det er enighet mellom teoriene om at
motsetninger og friksjon skaper avgrensning og utvikling (Klefbeck & Ogden, 2003;
Schibbye, 2002). Den dialektiske relasjonsforståelsens dybdepsykologiske dimensjoner
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knyttet til selvforståelse og opplevelser i relasjon, har sitt fundament i psykoanalysen og er
ikke en del av systemteorien (Schibbye, 2002). Slik jeg ser det er det likevel ikke
problematisk å kombinere dette med et bioøkologisk perspektiv som tar hensyn til individets
personlige karakteristika. I forhold til subjekt-subjekt- og subjekt-objektsyn, kan det se ut som
om systemteori bygger subjekt-objektsyn. Når utgangspunktet er å identifisere mulig
dysfunksjonalitet i et system og gripe inn for å skape endring, vil dette være en form for
objektivisering. På den annen side vil det være måten man søker å sette i gang
endringsprosesser på som avgjør om et subjekt-subjektsyn ivaretas (ibid.).
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3

Risiko og beskyttelse

I dette kapitlet vil jeg først si noe om risiko- og beskyttelsesfaktorer generelt før jeg legger
fram risikofaktorer knyttet til relasjoner spesielt. Det er vanlig å dele inn risiko- og
beskyttelsesfaktorer i kategorier knyttet til individet, familien og nærmiljø og samfunn. Alle
mennesker har sine særtrekk og ulik grad av sårbarhet. Det er derfor vanskelig å predikere hva
som kan utgjøre en risiko, og hvor mye den enkelte tåler før det er fare for negativ
psykososial utvikling. På andre siden er det problematisk å forutsi nøyaktig hva som vil være
en beskyttende faktor som kan begrense risikoen. Både risiko- og beskyttelsesfaktorer
inkluderer mennesker i utviking og er ofte svært dynamiske prosesser (Luthar, 2003). I
forhold til relasjoner innebærer det at de i en periode kan være beskyttende, mens de senere
kan utgjøre en risiko. Men det er som nevnt tidligere enighet i forskningsmiljøet om hva som
regnes for generelle risiko- og beskyttelsesfaktorer. Fokuset har blitt flyttet fra å finne rene
korrelasjoner til å identifisere mulige årsaker. Forskere er i dag opptatt av å se på interaksjon
mellom arv og miljø, hvilken effekt barnets personlige karakteristika har på omgivelsene, og
at det kan være mulige tredjevariabler som er den egentlige risikofaktoren (Rutter, et al.,
1998). Det kan også være ulikt hva som starter og hva som opprettholder alvorlig
problematferd. Dette er viktige implikasjoner for teori og praksis (ibid.).
Forskere har vært opptatt av om det er mulig å finne sammenhenger eller spesifisitet mellom
bestemte former for stress og bestemte former for psykopatologi hos barn og unge. McMahon
et al. 2003 i (Mossige, 2007) påpeker at det finnes lite belegg for en hypotese om spesifisitet.
Dette kan bety at samme type hendelse, eller risiko, gir ulike konsekvenser hos ulike
individer. Men den manglende støtten til spesifisitet kan også skyldes manglende teoretisk
forankring av forskningen, eller metodeproblemer i litteraturen. Dette innebærer samtid at det
er viktig å studere ungdom som viser problematferd i et bredere perspektiv (ibid).

3.1

Risiko- og beskyttelsesfaktorer på ulike nivåer

I dette avsnittett viser jeg til hvordan risiko- og beskyttelsesfaktorer står i forhold til
hverandre og påvirker hverandre. Forskningsdeltakerne har opplevd uforutsigbarhet,
avvisning, vanskjøtsel og vold, men også vennskap, kjærlighet og trygghet. Bronfenbrenners
bioøkologiske perspektiv vil være en hensiktmessig ramme for å forstå barnets personlige
forutsetninger og hvordan det sosiale nettverket fungerer. Barnets eller ungdommens
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personlighetstrekk vil være utgangspunktet for hvordan de møter livets små og store
utfordringer. Alle barn er født med ulik grad av sårbarhet som skyldes både biologiske og
psykologiske faktorer. Samtidig vil det tilknytningsmønsteret barnet danner, være et
avgjørende utviklingspsykologisk grunnlag (Bowlby, 1988; Bråten, 2004; Fonagy, 2004;
Schore, 2003). Relasjonsopplevelsene foregår i mikrosystemene på barnets og ungdommenes
primærarenaer. Som det fremkommer i teorikapitlet, vil graden av omsorg og anerkjennelse
på disse arenaene spille en avgjørende rolle. Samtidig vil samspillet mellom arenaene,
mesosystemet, påvirke klimaet innad i de enkelte mikrosystemene. Videre er et fungerende
mesosystem viktig fordi barn og ungdom ferdes i ulike miljøer (Lerner, 2005) En trygg base i
hjemmet er kanskje ikke tilstrekkelig for å hjelpe barnet i vanskelige jevnaldringsrelasjoner
hvis mesosystemet ikke fungerer. På eksonivå finnes personer som kan være en ressurs og en
beskyttelse for barnet. Men ofte er risikoen mangel på nettverk, at det er få eller ingen aktører
som kjenner til barnets eller ungdommen problemer. Det kan være ulike årsaker til dette
knyttet til barnets, ungdommens eller omsorgspersonenes personlige karakteristika,
problematikk i familiesamspillet og normer og regler i samfunnet (Luthar, 2003).

3.2 Individuelle biologiske og psykologiske
karakteristika
Bronfenbrenner legger vekt på ulike typer personkarakteristika; disposisjoner, ressurser og
krav. Disposisjoner er atferdstrekk. Det vil si tilbøyeligheter som alle har mer eller mindre av,
og ligger til grunn for individets oppfatning av verden (Bronfenbrenner, 2005; Johannessen,
Kokkersvold og Vedeler, 2010; Lerner, 2005). Forskning viser at barnets gener virker mer
indirekte, enn direkte. Det vil si at barnet har en genetisk disposisjon som formes av de
stimuliene miljøet gir. På den måten arver barna foreldrenes egenskaper, samtidig som disse
forsterkes av foreldrene som omsorgsgivere (Rutter et al., 1998). Det er i dag bred enighet om
at barn er født med ulikt temperament og at det er av avgjørende betydning for hvordan de
møter sine omgivelser og hvilke responser de får (ibid.). I tillegg er det forsket på menneskers
trekk knyttet til ulik grad av behov for stimuli og opplevelser, såkalt ”sensation seeking”.
Dette personlighetstrekket er definert ut fra behovet for varierte, nye og komplekse
sanseinntrykk og erfaringer, og av hvor villig man er til å ta fysisk og sosial risiko for å oppnå
den type opplevelser (Pedersen, 2006). Undersøkelser viser ”sensation seeking” ofte er et
fremtredende trekk hos barn og unge med alvorlig problematferd (ibid.).
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Med ressurser mener Bronfenbrenner de kunnskaper og ferdigheter mennesket har som bidrar
positivt til proksimale prosesser. Disse utvikles gjennom livet og gjør at de proksimale
prosessene stadig blir mer komplekse. På den annen side kan ressurskarakteristika være
biopsykologiske begrensninger. Det vil si forhold som hemmer eller forstyrrer proksimale
prosesser. Eksempler på dette kan være genetiske skader, fysiske handikap eller ervervede
hjerneskader (ibid.). Individuelle risikofaktorer som disponerer for atferdsproblemer kan
være: impulsivitet, vanskelig temperament, spenningssøking, lav IQ, lav skåre i persepsjon og
hukommelse, dårlige verbale ferdigheter og skolefaglige prestasjoner, lav sosial kompetanse,
depresjon, angst, dårlig eller overdrevent høy selvoppfatning, og nevrobiologiske og
genetiske forstyrrelser. Både direkte og indirekte vil disse faktorene være med å påvirke
barnets forutsetning for å etablere og gå inn i varige, dype relasjoner (Rutter, et al., 1998).
Kravkarakteristika viser til menneskets evne til å påvirke miljøets reaksjoner på egen atferd,
og på den måten styrke eller svekke de proksimale prosessene. Egenskaper hos barnet som
kan ha en beskyttende effekt mot en problemutvikling er gode verbale og sosiale og
ferdigheter, høy IQ, selvtillit og selvrespekt (Bronfenbrenner, 2005). Hvordan barnet klarer å
nyttegjøre seg av disse egenskapene kommer an på mengden risiko og interaksjonen mellom
beskyttelses- risikofaktorer som nevnt ovenfor.

3.2.1 Tilknytning
Tilknytning dreier seg om hvordan barn tidlig i utviklingen danner relasjoner og knytter seg
til andre på en måte som er felles for alle mennesker. Bowlby (1988, s. 26) definerer
tilknytning som "(…) any form of behavior that results in a person attaining or maintaining
proximity to some other clearly identified individual who is conceived of as better able to
cope with the world.” Kvaliteten på interaksjonen mellom spedbarn og omsorgsgiver danner
grunnlaget for ulike tilknytningsmønstre. Betydningen av sensitive og umiddelbare
tilbakemeldinger på barnets utspill er avgjørende for barnets psykologiske utvikling (Bowlby,
1988, Bråten 2004, Hart & Schwartz 2009, Schore, 2003). Hos barn med trygg tilknytning
blir omsorgsgiver etter hvert en base som gir barnet den tryggheten og kontinuiteten som skal
til, for at det skal ønske å gå ut for å undersøke verden. Utrygge tilknytningsmønstre
beskrives som engstelig, ambivalent eller desorganisert. De kan observeres gjennom ettåringens atferd og legger premisser for barnets videre utvikling. Nyere forskning om hjernens
utvikling viser at de minste barna, de under to år, er spesielt sårbare for stress. Stress er en
naturlig reaksjon og er i seg selv ikke skadelig over kortere tidsrom. Omsorgspersonens
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sensitivitet ovenfor barnet, og evne til å handle på en slik måte at stresset umiddelbart
dempes, er helt sentralt i interaksjon som skal sikre barnet en sunn utvikling (Hart &
Schwartz, 2009; Schore, 2003). Området i hjernen som står for koordinering av ytre og indre
stimuli og hemmer uhensiktsmessig atferd, er ikke funksjonell ved fødselen. Det modnes ved
dannelsen av nerveforbindelser inn til det limbiske system, som er senter for følelser. Hvis
barnets stressnivå blir for høyt ved at stress ikke dempes, kan denne prosessen skades og få
konsekvenser for barnets evne til affektregulering, impulskontroll og realitetsorientering
(ibid.). Barnets tilknytningserfaringer sammen med dets medfødte biologiske kapasitet utgjør
både midlertidige og varige endringer i de nevrotransmitterstoffene som påvirker
hjernestrukturen. Ved positivt samspill har barnet en god kjemisk balanse i hjernen og
utviklingen av nerveforbindelsene mellom de delene av hjernen som styrer følelser, og de som
styrer mer kompleks, planlagt atferd utvikles. Gjentatte skremmende opplevelser i
kombinasjon med neglisjering fra den voksne, ser ut til å være den mest skadelige
kombinasjonen (Berg, 2009).

ICD-10 - Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
har to ulike diagnoser for barn med tilknytningsforstyrrelser. Avhengig av barnets sårbarhet
kan barnet utvikle skader i den emosjonelle utviklingen, såkalt tidlig følelsesmessig skade
(World Health Organization, 2007). De betegnes som, ”Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i
barndommen”, og ”Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen”. Mange barn og
unge som viser alvorlig problematferd, fyller mange av kriteriene i disse diagnosene, men
fordi det fortsatt er stor usikkerhet vedrørende hvilke diagnostiske kriterier som skal gjelde, er
det få leger og psykologer som setter diagnosen. Tilknytningsforstyrrelser opptrer nesten
alltid i forbindelse med svært utilstrekkelig omsorg (ibid.). Turid Bergs (2009, s. 15)
undersøkelse; ”Adopsjon som barnevernstiltak,” viser at: ”15 % av barna er vurdert å ha
tilknytningsforstyrrelser med til dels store identitetsproblem, tilpasningsproblem og
atferdsavvik som resultat. Årsaken til forstyrrelsene synes å være ustabil og manglende
omsorg i tidlig alder.” På grunn av store egne problemer har ikke foreldrene maktet å være
følelsesmessig tilgjengelige for barnet. Skadene synes lagt på et tidlig tidspunkt, og omfanget
og grovheten, heller enn varigheten later til å være avgjørende. I hennes materiale er det disse
barna som har utviklet størst problemer. Undersøkelsen viste også at ingen av barna som ble
plassert ved fødsel hadde tilknytningsskade (ibid.).
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3.3

Familierelasjoner

Familien er barnets primærarena og skal i utgangspunktet være en trygg base. Foreldrene er
barnets viktigste kilde til omsorg og veiledning. Det er også påvist at støttende
søskenrelasjoner kan være en beskyttelsesfaktor (Luthar, 2003). Familierelasjoner er
biologiske og kan forstås som tilskrevne sosiale kontrakter som i prinsippet ikke kan
oppheves. Båndet mellom foreldre og barn kan ikke brytes fullstendig, og det legitimeres
sjelden at foreldre forlater sine barn (Frønes, 2006). I dette ligger det at barn ikke kan velge
sine foreldre og de forutsetninger de har. Risikofaktorer knyttet til familien kan være: mange
barn i familien, svake emosjonelle bånd mellom foreldre og barn, liten grad av involvering,
veiledning og tilsyn, streng, avslappet eller inkonsistent disiplin, neglisjering og vanskjøtsel,
voldelige og / eller kriminelle foreldre eller større søsken, foreldre med psykiske problemer,
rusproblemer, tenåringsforeldre, skilsmisse, arbeidsledighet og lav sosioøkonomisk status
(Rutter, et al., 1998). Beskyttende faktorer i familien kan være; få barn i familien, sterke
emosjonelle bånd til ett eller flere familiemedlemmer, høy kompetanse og utdanningsnivå hos
mor, positive holdninger til autonomi ledsaget av emosjonell støtte (for jenter), struktur og
regler i hjemmet (for gutter) og meningsfulle oppgaver knyttet til hjemmet (Werner, 2000).
Frønes (2006) skriver at familien er en helt spesiell sosial enhet, og at dette forklarer at bare
en viss type handlinger kan finne sted i familierelasjoner. Misbruk og mishandling, taushet og
selvdestruktivitet har en helt spesiell påvirkning på familiens medlemmer, og kan ikke
automatisk sammenlignes når det skjer utenfor familien (ibid.). Når vold og overgrep skjer i
hjemmet har barnet / ungdommen ingen steder å gjemme seg. Og når det ikke finnes noen
beskyttelse, er løsningen ofte å tilpasse seg (Killén, 2004). Nye familiekonstellasjoner etter
skilsmisse, med nyetableringer av steforeldre og stesøsken påvirker også barnet på ulike
måter. Det er ulikheter mellom barn som lever fast med sine steforeldre og de som lever med
steforeldre i samværsfamilien. Moxnes (2008) skriver at barn som lever med steforeldre
hjemme, ser ut å oppleve steforelderne som en ressurs over tid, mens for de som er på besøk
hos mor eller far vil steforelderne bli en konkurrent. Ekstra vanskelig kan det bli når disse får
nye barn og får en ny familie. Disse undersøkelsene støttes også av forskning i andre land
(Luthar, 2003)
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3.3.1 Psykisk omsorgssvikt og følelsesmessig vanskjøtsel
Vanskjøtsel er når foreldre ikke engasjerer seg emosjonelt positivt i barnet sitt, og barnet
opplever at omsorgspersonene ikke er emosjonelt tilgjengelige. Det er vanlig å skille mellom
materiell og sosial vanskjøtsel (Killén, 2004). Med utgangspunkt i problemstillingen vil jeg ta
for meg sosial vanskjøtsel, som i stor grad er influerer på barnets relasjonsopplevelser.
Vanskjøtsel handler ikke om enkeltstående hendelser som får store oppslag i media, men
oftest om undergraving av barns behov over tid. Det er den vanligste formen for omsorgssvikt
og kan være en alvorlig trussel mot barnets utvikling (ibid.). Eriksson og Egeland (Eriksen og
Egeland 2000, ref. i Killén, 2004) mener at emosjonell utilgjengelighet, eller vanskjøtsel,
ligger til grunn for alle overgrep mot barn. Vanskjøtselen kan være konsekvent, skjult,
sporadisk eller mindre hardnakket. Eksempler kan være at: Barna blir ikke tatt hånd om når de
gråter; de får oppmerksomhet, men blir misforstått; mor eller far er til stede, men ser ikke
barnet. Det kan også hende at barnet får oppmerksomhet en periode når omsorgspersonen
synes barnet er nytt og spennende, eller når babyen kan pyntes og vises fram, for så å bli
overlatt til seg selv når det mister nyhetens interesse. Det er også enklere å være en god
omsorgsperson for et føyelig barn enn et som er stritt og viljesterkt. Barnet får den
oppmerksomheten og omsorgen det trenger når foreldrene har lyst og overskudd, eller selv
føler behov for det (Killén, 2004). Vi kan kjenne igjen hvordan barnet blir et objekt som kan
brukes og plasseres av omsorgspersonene. Dersom foreldrene er dårlig avgrenset / reflektert
er det mindre plass til barnet i forholdet. Foreldrene blander sine egne følelser inn i barnets,
og kan tillegge det følelser og egenskaper det ikke har. Interaksjonen låser seg, og det blir
mindre plass til affekter, fantasier og intersubjektiv deling (Schibbye, 2002). Å føle seg både
sveket og maktesløs er kronisk belastende og angst og aggresjonsskapende (Summit 1993, ref.
i Killèn 2004). Foreldrestress-hypostesen forutsetter at bla. dårlig økonomi fører til
økonomisk stress, som igjen medfører at foreldre opplever press. Dette øker sannsynligheten
for at foreldre blir aggressive og deprimerte, og påvirker deres relasjoner til barna.
Likegyldige, strenge eller og straffende foreldrepraksis påvirker barnas atferd. Følgelig
knyttes økt forekomst av problematferd hos barna til foreldrenes mentale helse (BackeHansen, 2004).

24

3.3.2 Vold og overgrep
Drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/
familie. ”Vold er her enhver handling ovenfor et annet menneske som - gjennom at denne
handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker - påvirker dette menneskets
handlingsfrihet.” (Isdal, Andreassen & Thilesen. 2003 s. 17). All vold mot barn som foreldre
har utøvd med vilje vil i et slikt perspektiv være illegitim uavhengig av formålet utøveren
hadde og hvorvidt hendelsen skadet barnet. Det er med andre ord handlingen som definerer
volden, ikke utøverens hensikt, eller den utsattes opplevelse (Mossige, 2007). Mossige (ibid.)
skiller mellom mild og grov vold. Han fant i sin undersøkelse at 3,2 % av
forskningsdeltakerne hadde blitt utsatt for grov vold, eller vært vitne til grov vold. Og barn
med innvandrerbakgrunn har fire ganger så stor risiko for å bli utsatt av grov vold av sine
foreldre som barn av norske foreldre. Dette understøttes også av tidligere forskning (ibid.).
Virkningene på barnet av overgrep og vold vil blant annet influeres av barnets forståelse av
det som skjer, - hvorfor det skjer og om barnet tillegger seg selv skyld. Erfaringer med vold
gir økt risiko for depresjon, spiseforstyrrelser, angst, dissosiasjon, selvmordsforsøk og annen
problematferd (Isdal, Andreassen, & Thilesen, 2003; Kirkengen, 2009; Mossige, 2007). Barn
og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep har økt risiko for selvdestruktiv atferd i
form av; selvmordsforsøk, selvskading, spiseforstyrrelser, utagerende atferd, problemer
knyttet til seksualitet og psykiske problemer. Barn som utsettes for vold ser ut til å få vansker
med skille mellom truende og ikke truende signaler fra andre, barnet utvikler en beredskap på
å fange opp trusler fra omgivelsene slik at nøytrale signaler også tolkes som truende (ibid.).
Barns relasjonsutvikling har sitt utspring i relasjonen til mor og far. Hvis denne er preget av
uforutsigbarhet, fare og fysisk og psykisk smerte, kan dette få varige konsekvenser for
hvordan barnet forstår relasjoner og hvordan det relaterer seg til andre. På den måten kan
opplevelsen av vold gi forventninger om at relasjoner er smertefulle og farlige. Barnets kan
forsvare seg mot dette ved å la være å gå inn i relasjoner, eller gå inn i relasjoner med et
forsøk på å bekrefte sine forventninger (Isdal, 2004). Belastninger ved vold og overgrep er
gjennomgripende og påvirker alle aspekter ved barns utvikling, og vold i hjemmet er en sterk
prediktor på barns generelle psykopatologi (McCloskey, 1995). Forskning viser at barn som
vokser opp med vold i familien ikke bare er vitner til vold, men at barn som opplever vold i
hjemmet, opplever den med alle sine sanser. De ser, hører og kjenner offerets redsel
(Överlien, 2009). Selv om de ikke har sett volden direkte, utsettes de for alvorlige
påkjenninger fordi de lever i et spenningsfelt i utrygge hjem. Vold mot omsorgspersonen
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rammer også barnet. Omsorg fra en redd og traumatisert voksen fører til et stresset barn. Vold
mot den som har omsorg for barnet reduserer også dennes mulighet til å være sensitiv og
tilgjengelig over for barnets signaler (Kirkengen, 2009). En undersøkelse av menn som
utøvde vold, viser hvordan de objektiviserte barnet når de forklarte hva som lå til grunn for
voldsutøvelsen. Mennene beskrev at de ble provosert av barnas atferd, og rettferdiggjorde
sinne og vold ovenfor barna, ut fra barnas behov for grenser og kontroll (Steinsvåg, 2007). I
samværsspørsmål uttrykte de også at de hadde ”rett” på barna og at ingen skulle hindre dem i
å ha kontakt med dem. Dette understreker igjen hvordan fedrene objektiviserer barna, - som
en ting de har krav på. Et annet tegn på objektivisering er når foreldre tillegger barna negative
egenskaper. Barna forstår at det er noe galt med dem, og de får bære skylden for foreldrenes
skuffelse over å ha et barn som ikke holder mål (Killén, 2004).

3.4

Jevnaldringsrelasjoner

Når barna er små er relasjonen de har til sine foreldre viktigst, men etter hvert som de vokser
vil jevnaldrende og andre voksne få en mer betydningsfull rolle. I oppveksten er det å være
sosialt ettertraktet og populær i jevnaldergruppen av stor betydning for barn og unge
(Skårderud,

2003; Tetzchner,

2001).

Jevnaldrende regnes

her

ikke

som streng

aldershomogenitet, men refererer til den allmenne kontakten mellom barn innenfor en sosial
og kulturell ramme. I vårt samfunn er kontakten mellom jevnaldrende ofte tett. De plasseres
sammen først i barnehagen, senere i skole og ulike fritidsaktiviteter. Ungdom har en spesielt
solid forankring i jevnaldringsmiljøet. Dette gjenspeiles blant annet i undersøkelser av hvem
de betror seg til hvis de trenger noen å snakke med (Frønes, 2006). De sosiale relasjonene
mellom jevnaldrende er horisontale, det vil si at aktørene er likeverdige. Situasjonene og de
ulike aktørene endrer seg i større og mindre grad, men de involverer ofte mange personer og
varierer med hverdagslivets bevegelser. Vennskap er en relasjon som innebærer en selvvalgt
og spesiell nærhet. Innenfor denne sfæren deler ofte de unge sine inne innerste tanker og
følelser (ibid). Det oppstår ofte en umiddelbarhet mellom jevnaldrende eller intersubjektivitet
som jeg beskrev nøye i teoridelen. Vennerelasjoner må vedlikeholdes aktivt, og det er
gjensidigheten som skaper og opprettholder dem. Mens familierelasjoner er tilskrevet og ikke
noe man kan velge inn eller velge bort, er vennskap og sosial kontakt med jevnaldrende i
prinsippet noe man må oppnå. Det vil si at man kan bli inkludert eller avvist (ibid.). Alle
streber etter anerkjennelse, og det å bli sett, forstått og akseptert av sine jevnaldrende
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oppleves som viktig. Å ha venner og være sosialt inkludert blant jevnaldrende er en viktig
faktor i utviklingen av identitet og sosiale ferdigheter, men kan også beskytte mot utvikling av
problematferd (Rutter, et al., 1998). Avvisning fra jevnaldrende regnes som en viktig
risikofaktor i forhold til alvorlig problematferd (Sørlie, 2000). Avviste søker gjerne sammen,
og tilnytning til antisosiale jevnaldringsgrupper er en svært sterk og konsistent prediktor for
utvikling av problematferd hos ungdom (Nordahl, et al., 2005).

3.4.1 Gutter og jenter
For å belyse hva som kjennetegner jenters og gutters samspill vil jeg ta utgangspunkt i leken.
Gutters lek består ofte av at de er sammen om ulike aktiviteter i form av prosjekter eller
konkurranser. De utforsker og utfordrer i samspill og har gjerne et høyt aktivitetsnivå. Jenter
derimot har større grad av samhandling og verbal utveksling. I sosialt samspill er de opptatt
av hemmeligheter, intimitet, intriger og forsoninger. Guttene kommuniserer om de felles
aktivitetene, mens jentene er opptatt av opplevelser og reaksjoner på aktivitetene (Purvis,
2002). Knudsen (2005) hevder at leken er et uttrykk for å oppnå kjønnsidentitet. Guttelek
inneholder elementer av konkurranse og kamp for autonomi. Guttene velger leken først,
deretter kan de som har lyst få lov å være med hvis de tilpasser seg. Med jenter er det motsatt.
De velger venninner først, og deretter finner de ut hva de skal leke. Jentene søker ofte nærhet,
bekreftelse, fellesskap og gjensidig avhengighet i leken (ibid.).

3.4.2 Mobbing
Mobbing defineres på ulike måter avhengig av hvilket psykologisk perspektiv forskerne
legger til grunn. Olweus (Olweus, 1992) definerer mobbing som gjentatt negativ eller
ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg. I
dette inkluderes i også sårende erting. Han tar utgangspunkt i individuelle kjennetegn, og
legger vekt på personlighetspsykologiske faktorer hos mobber og mobbeoffer (ibid). Roland
(2007) legger mer vekt på de sosialpsykologiske faktorene. Begge understreker individets
aggressive personlighetstrekk som årsaker til mobbing. Olweus mener at bestemte negative
forhold i hjemmet stimulerer aggressivitet, mens Roland er mer opptatt av kontekst. Man kan
bli utsatt for både direkte og indirekte mobbing. Direkte mobbing kan være utøvelse av vold,
trusler og krenkelser, mens indirekte mobbing kan innebære sosial isolering, ryktespredning,
ignorering og annet som kan ha innvirkning på offerets relasjoner til sine omgivelser. De som
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mobber skiller seg fra andre i forhold til aggressivitet. Man skiller også mellom reaktiv og
proaktiv aggressivitet. Reaktiv aggressivitet utløses oftest av frustrasjon, krenkelser og sinne,
mens proaktiv aggresjon beskrives som kontrollert der plageren opplever en tilfredsstillelse
ved å påføre andre skade (Rørnes, 2007). Hos mobbere finnes oftest proaktiv aggresjon. De
plager sine ofre, og opplevelsen av makt er belønning nok i seg selv. Roland (2007) hevder at
makt er grunnleggende viktig for alle mennesker, og kombinert med aggressivitet kan det gi
seg utslag i mobbing. Forskning viser at det i hovedsak ikke ser ut til å være en sammenheng
mellom ytre avvik som klær, dialekt eller utseende og rollen som plager eller offer. Barn og
unge med lavt selvbilde som har en større risiko for å bli mobbet enn andre. Årsaken kan være
at et lavt selvbilde oppdages og utnyttes av plageren (ibid.). Olweus (1992) undersøkelse viste
at mobbeofre har betydelig mer frykt og angst enn andre barn og unge. Dette gjør at de lett
kan ta til tårene, eller bli hjelpeløst sinte fordi de er usikre i møte med andre og tåler lite
sosialt press (Roland, 2007). Mobbeofre skårer litt under gjennomsnittet i teoretiske fag.
Forskere er forsiktige med å trekke konklusjoner om årsak - virkning, men skoleprestasjoner
avhenger av intelligens som igjen ser ut til å være en beskyttelsesfaktor mot mobbing, på linje
med gode verbale ferdigheter og fysisk styrke (ibid). Elevundersøkelsen 2008 viser at det er
en liten økning i antall barn og unge som mobbes på skolen og at det er en klar sammenheng
mellom mobbing og psykiske og somatiske plager. Symptomene kan være engstelse,
rastløshet, ensomhet og depresjon (Nordhagen, Nielsen, Stigum, & Köhler, 2005). En
landsomfattende undersøkelse på ungdomstrinnet viste at 16 % av mobbeofre hadde hyppige
selvmordstanker, mot tre til fire prosent av hele utvalget. Fysiske plager som hodepine,
ryggsmerter, ”vondt i magen” og svimmelhet er dobbelt så vanlig hos barn og unge som
mobbes, som blant andre barn. Jo oftere et barn blir mobbet, jo større er risikoen for
helseplager (ibid). Når avvisning av jevnaldrende først oppstår, er det svært vanskelig å
reversere. Aggressive og avviste barn og unge er i stor risiko for å utvikle alvorlig
problematferd (Sørlie, 2000).

3.4.3 Kjærestevold
Pape (2004) peker på at det er godt dokumentert i internasjonal forskning at unge mennesker
oftere er involvert i voldsepisoder enn middelaldrende, både som utøvere og som ofre. Det er
vanlig å skille mellom episodisk, mindre alvorlig vold, som er forholdsvis utbredt og har en
uklar kjønnsprofil, og patriarkalsk terrorisme, som forekommer sjeldnere og kan betegnes
som kvinnemishandling (Pape, 2004). Kjærestevold (dating violence) hos tenåringer ligner
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voksen vold i hjemmet. Den inkluderer alle sosioøkonomiske grupper, eskalerer over tid, og
har en syklus med unnskyldninger og tilgivelse. Det er også fare for at den tiltar hvis den
voldsutsatte prøver å gå ut av forholdet (St. Mars, 2007). Ifølge Amerikansk senter for
kriminalitet rapporterer 30 % av de spurte, at de eller noen de kjenner er utsatt for
kjærestevold. Levekårsundersøkelsene i Norge peker på tenåringer og unge voksne (16–24
åringer) som en særskilt utsatt gruppe (Stene 2003 ref i (Pape, 2004)). Risikofaktorer knyttet
til slik vold er utilstrekkelig foreldretilsyn, tidligere offerrolle, rusmisbruk, risikofylt seksuell
praksis, tro på at vold er mulig å holde ut, toleranse for vold i jevnaldringsmiljøet og drop-out
fra skolen. Tenåringer som har vært i voldelige forhold, har også en risiko for å etablere
relasjoner til voldelige partnere senere (St. Mars, 2007). Som nevnt ovenfor har alle former
for vold betydelig risiko for helsen på kortere eller lengre sikt.

3.5 Risiko- og beskyttelsesfaktorer i nærmiljø og
samfunn
De samfunnsmessige forholdene vi vokser opp under, influerer hvordan vi utvikler vår
personlighet og blir en del av en kultur (Frønes, 2006). Det er også en rekke risikofaktorer på
eksonivå. Oppvekst i nærmiljøer med liten sosial kontroll, prokriminelt vennemiljø, isolasjon
fra antikriminelle, eller å bli utsatt for grov medievold, er eksempler på miljørelaterte
risikofaktorer (Rutter, et al., 1998). Flere amerikanske undersøkelser har vist sammenhenger
mellom store økonomiske vansker i familien og negative relasjoner mellom foreldre og
ungdom der foreldre har tilbøyelighet å være psykisk og fysisk straffende (ibid.). Som
beskyttende miljøfaktorer regnes; sosialt nettverk, antikriminelle jevnaldringsrelasjoner, og
antikriminelt nærmiljø. I skolen kan blant annet felles holdninger og strategier for å forebygge
og møte problematferd ha en beskyttende effekt. Gode relasjoner mellom lærere og elever og
det å ha få, felles regler som håndheves konsekvent, er andre faktorer som kan beskytte mot
problemutvikling i skolen (Nordahl et al., 2005; Werner, 2000).

3.5.1 Signifikante andre
Når barn blir eldre vil de få relasjoner til mennesker utenfor den nærmeste familie. Venner,
klassekamerater, naboer, lærere osv. vil prege dets oppvekst og utvikling. Relasjoner til èn
eller flere signifikante andre regnes for en av de viktigste og mest avgjørende
beskyttelsesfaktorene for barn i risiko (Luthar, 2003). Signifikante andre kan i prinsippet være
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hvem som helst, bare de er personer som utgjør en signifikant forskjell ved at de er en støtte
for barnet i en ellers vanskelig tilværelse. Signifikante andre kan bidra til å redusere risiko og
negative kjedereaksjoner. Helt konkret kan de hjelpe barnet med å løse oppgaver eller
problemer, anerkjenne barnet og på den måten fremme barnets selvaktelse, gi barnet positive
opplevelser, og hjelpe barnet til å se sammenhenger. De kan også hjelpe barnet til å forstå sin
egen situasjon slik at det gjennom økt refleksivitet, selv finner løsninger (Rutter, et al., 1998).
Det behøver ikke være en person som tilbringer mye tid sammen med barnet, men kan være
en som er tilgjengelig i en viktig periode, eller er der som en støtte over tid. Signifikante
andre er en som er i stand til å skape en anerkjennende relasjon som barnet opplever som
støttende. Det er ikke tilfeldig hvilke barn som klarer å nyttegjøre seg av signifikante andre
som beskyttende faktor. Som nevnt tidligere er det avhengig av barnets personlige egenskaper
(ibid.).
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4 Metode
Først presenteres fenomenologisk tilnærming som er undersøkelsens vitenskapsteoretiske
utgangspunkt Deretter diskuteres utfordringer knyttet til førforståelse, utvalg og unge
forskningsdeltagerne. Det redegjøres for datainnsamlingsmetode, utarbeiding av intervjuguide
og analysemetode, før erfaringer i gjennomføringen av intervjuene og dataanalysen blir
drøftet. Til slutt belyses sentrale spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet, og etiske
utfordringer forbundet med en slik undersøkelse.

4.1

Vitenskapsteoretisk utgangspunkt

Den epistemologiske tilnærmingen innenfor kvalitativ forskning innebærer at forsker og
forskningsdeltaker sammen kommer fram til eller konstruerer kunnskap (Kvale & Brinkmann,
2009; Postholm, 2005). Det er forskerens mål og hensikt som avgjør hvilke strategier som kan
tas i bruk for å innhente informasjon og oppnå forståelse. Innenfor fenomenologiske studier er
intervju en vanlig datainnsamlingsstrategi. Forskeren følger en mal slik at han eller hun kan
finne felles temaer på tvers av forskningsdeltakerne (Postholm, 2005). I min undersøkelse
innebærer dette at jeg må prøve å få belyst forskningsdeltakernes relasjonsopplevelser på
ulike måter, for å få fram variasjon og eventuelle fellestrekk i det de forteller. Fenomenologi
omfatter vektlegging av bevissthet om livsverden, med en åpenhet ovenfor informantens
opplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er ungdommenes perspektiv skal løftes frem, og
det er deres subjektive opplevelser og erfaringer jeg som forsker ønsker å forstå betydningen
av.

4.1.1 Fenomenologi
Fenomenologien har sine røtter i Husserls (1859-1938) filosofiske perspektiver og går ut på å
få økt kunnskap gjennom studier av erfaringer gjennom et reflekterende selv. Selvet skal
oppdage erfaringens grunnleggende mening og essens. Ifølge Husserl eksisterer et fenomen i
menneskets bevissthet, der subjektiv og objektiv kunnskap er flettet sammen (Postholm,
2005). Menneskets bevissthet er alltid rettet mot noe, og det oppstår en interaksjon mellom
personen (selvet) og verden, som igjen skaper en forståelse. Fenomenet ”relasjon” vil i denne
undersøkelsen være ungdommenes opplevelse av deres relasjoner og ikke det andre kan
observere utenfra. For å klare å gripe inntrykkene slik at de skal få en uhildret tilgang til vår
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bevissthet må vi søke å sette vår forforståelse om fenomenet i ”parentes”. Fenomenologien
kan lære oss en bestemt åpenhet, varhet og tilgjengelighet gjennom å sette våre mentale
prosesser i venteposisjon (Schibbye, 2002). Målet er å gå fra beskrivelser av enkeltfenomener
til å søke etter deres allmenne vesen. Like beskrivelser av samme fenomen hos ulike
forskningsdeltakere vil kunne sies å kjennetegne fenomenet (Giorgi, 1885; Kvale &
Brinkmann, 2009). Fellestrekk i ungdommenes fortellinger om sine relasjoner, vil kunne
beskrives som relasjonens vesen. Jeg regner imidlertid med å finne ulike typer relasjoner. Hva
kjennetegner beskyttende relasjoner og hva kjennetegner risikofylte relasjoner? I følge det
som kalles fenomenologisk reduksjon skal jeg se bort fra forestillinger om at det foreligger et
bestemt innhold i opplevelsen. I Kvale & Brinkmann (2009) beskrives denne reduksjonen
som ”å sette i parentes”, som et forsøk på å legge bort fornuftsbasert og vitenskaplig
forhåndskunnskap for å oppnå en fordomsfri fremstilling av fenomenet. På bakgrunn av det
ungdommene forteller om innholdet i sine relasjonsopplevelser, skal jeg danne meg en
oppfatning av hvordan relasjoner er risiko- eller beskyttelsesfaktorer uten støtte i teori og
egne erfaringer.

4.2

Førforståelse

I kvalitative studier søker forskeren å forstå kompleksiteten i det feltet han eller hun studerer.
Som menneske og forsker har jeg med meg et sett av antagelser og et syn på verden som
styrer meg (Postholm, 2005). Jeg påvirkes av egne subjektive, individuelle teorier og har et
bestemt fokus og en foreløpig problemstilling for min undersøkelse, men er inneforstått med
at undersøkelsesspørsmålene og ordlyden i problemstillingen kan endre seg i møtet med
praksisfeltet. Forholdet mellom forsker og praksisfelt, teori og empiri, er dynamisk, og
forskeren utvikler gradvis en dypere forståelse for fenomenet som undersøkes (ibid.). Ny
kunnskap setter i gang nye refleksjoner og forståelseshorisonten vil stadig utvides. Som
forsker må jeg derfor være bevisst min egen førforståelse og i størst mulig grad møte
datamaterialet med et åpent sinn. Fenomenologien søker etter å gripe enkeltmenneskets
opplevelse gjennom detaljer og nøyaktige beskrivelser. Kvale & Brinkmann (2009, s. 48)
skriver om å få kjennskap til den andres livsverden ”.. den umiddelbare og middelbare
opplevelsen, uavhengig og forut for alle forklaringer.” Det vil alltid være den som eier
opplevelsen som kjenner dens sanne vesen. Informasjonen ungdommene gir meg vil preges
av hvordan de er i stand til å formidle sin opplevelse, deres oppfatning av meg, temaet og
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selve intervjusituasjonen. Hvordan forståelse utvikles avhenger derfor av flere parter, og av
fenomenet som undersøkes. På hvilken måte kan forskeren forstå hvordan noe oppleves for et
annet menneske? Og hva påvirker denne forståelsen? I denne undersøkelsen blir spørsmålet:
Hvilke forutsetninger har jeg for å forstå hvordan forskningsdeltakerne har opplevd og
opplever sine relasjoner? Og hva vil farge min forståelse? Jeg kan ikke legge bort min
førforståelse, men må være den bevisst og reflektere rundt mine egne antagelser om
forskningstemaet (Postholm, 2005). Jeg kan også prøve å falsifisere dem, og på den måten
forsøke å motvirke teoretisk ensidighet. På bakgrunn av ungdommenes alvorlige
problematferd er det nærliggende å tillegge dem en vanskelig relasjonshistorie. Mine
spørsmål bør være mest mulig nøytrale, og ikke søke etter negative hendelser. I tillegg må jeg
ha evne til å møte alle svar med like mye stor interesse. Ved å lytte nøye og være åpen og
følsom for det forskningsdeltakerne forteller, har jeg størst mulighet til å forstå og løfte fram
den opplevelsen ungdommene selv har av sine relasjoner (Kvale & Brinkmann, 2009).

4.3

Utvalg

Utvalget i en fenomenologisk studie er avhengig av målet for undersøkelsen, tidsramme og
tilgjengelige ressurser (Postholm, 2005). Min utfordring var å få tilgang til en egnet arena der
jeg kunne forske på ungdom som viste alvorlig problematferd og deres relasjonshistorie. Jeg
ville bruke et kriteriebasert utvalg. Det var viktig for meg at omsorgssituasjonen rundt
ungdommene var avklart, og problemene så langt som mulig var erkjent av ungdommene
selv. På bakgrunn av det sensitive temaet ønsket jeg ikke å henvende meg direkte til familier
eller skoler for å komme i kontakt med forskningsdeltakerne. Jeg tok derfor kontakt med flere
bo- og arbeidskollektiv. De som arbeider på institusjonene kjenner ungdommene godt. På den
måten har de mulighet til å vurdere om ungdommene bør delta i et slikt prosjekt, og om de vil
kunne gi meg svar på undersøkelsen. To institusjoner hadde egnede forskningsdeltakere som
jeg fikk komme og å snakke med. Jeg fikk også kontakt med ei jente som bor i ungdomshjem
via en bekjent, så til sammen intervjuet jeg fem ungdommer. I en fenomenologisk
intervjustudie står forskeren forholdsvis fritt når det gjelder antall forskningsdeltakere. For
meg var det viktig å ha så mange forskningsdeltakere at jeg fikk fram en viss variasjon,
samtidig som arbeidsmengden ikke skulle bli uoverkommelig (ibid.). Felles for ungdommene
i utvalget er at de er over 18 år, og hadde opplevd å flytte hjemmefra på bakgrunn av
problematferd. De hadde opplevd relasjonsbrudd, men var nå i en avklart omsorgssituasjon.
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4.3.1 Barn og unge som forskningsdeltakere
I et perspektiv der barn og unge blir sett på som aktive og gjensidige partnere i sine sosiale
relasjoner, er det naturlig at de selv forteller om egne opplevelser. Tidligere ble voksne brukt
som informanter på barn og unges vegne, men denne fremgangsmåten kritiseres og forkastes
delvis i dag. De unges anses nå som den primære kunnskapskilden til informasjon om seg
selv, og dag anerkjennes de som kompetente forskningsdeltakere (Postholm, 2005).
Forskningsintervjuet er ikke en samtale mellom to likeverdige deltakere. Det er forskeren som
kontrollerer samtalen og definerer tema, og målet er å innhente beskrivelser, slik at man kan
få et bilde av forskningsdeltakerens livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuer av
unge forskningsdeltakere krever sensitivitet, omtanke og forståelse for deres måte å
kommunisere på. Språk er bare en del av dialogen, forskeren kan uttrykke gjensidighet og
forståelse, eller kjedsomhet og ubehag gjennom nonverbale signaler (Øvreeide, 2009).
Forskeren må ha kunnskap om informantens utviklingsmessige og kognitive forutsetninger.
Press og møte med vanskelige temaer kan det føre til regresjon, eller tap av
konsentrasjonsevne hos noen barn og ungdommer. De kan være følelsesmessig låst ut fra slik
de forsto situasjonen på et tidligere tidspunkt. Vedvarende psykologisk omsorgssvikt vil
kunne gi svak begrepsutvikling og / eller en særegen oppfatning av bestemte situasjoner og
forhold. Dette kan føre til feiltolkninger og misforståelser (ibid.). Unge informanter kan også
være opptatt av å svare det de tror det forventes av dem. Det er derfor viktig å ta imot svarene
på en bekreftende, men nøytral måte (Drugli & Engen, 2004).

4.4

Det kvalitative forskningsintervju

Når temaer fra dagliglivet skal forstås ut fra informantens eget perspektiv brukes ofte et
semistrukturert livsverdensintervju. Denne formen for intervju søker å innhente beskrivelser,
og særlig fortolkninger av meningen med fenomenene som er beskrevet (Kvale & Brinkmann,
2009). Et kvalitativt intervju innebærer en oppfatning om at prosesser og fenomener må
beskrives før de kan forstås og forklares. Dette kan springe ut fra nyanserte og rikholdige
beskrivelser

av

fenomenene

gjennom

forskningsdeltakernes

dagligspråk.

Innenfor

samfunnsvitenskapen reises det stadig spørsmål om kvaliteten på intervjuforskning. Noen av
disse kan sees på som reelle utfordringer, mens andre skyldes en manglende forståelse av
intervju som forskningsmetode (ibid). Det må tas hensyn til problemer knyttet til intervju som
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metode i den spesifikke undersøkelsen, og innvendinger som ansees som ugyldige kan man
argumentere for i rapporten. Jeg behandler dette spørsmålet i avsnittet om kvalitet.

Et semistrukturert intervju innebærer at forskeren bruker en intervjuguide som gir en planlagt,
men fleksibel dialog. Fenomenologi omfatter vektlegging av bevissthet og livsverden, med en
åpenhet ovenfor informantens opplevelser. Ved å ha en bevisst naivitet uten forhåndsdefinerte
kategorier kan forskeren ivareta dette (Kvale & Brinkmann, 2009). Et semistrukturert intervju
åpner opp for at forskningsdeltakerne kan fortelle fritt om tema og at forskeren kan stille
oppfølgingsspørsmål underveis. Oppfølgingsspørsmål kan brukes til å utdype ulike sider ved
temaet, og for å bekrefte eller avkrefte om forsker og informant har en felles forståelse (ibid.).

4.4.1 Opplevelsen og språket
Det daglige, målrettede språket er reifisert, det vil si at det er distansert fra direkte
opplevelser. Språket kan aldri favne hele opplevelsen, og er dårlig egnet til å ivareta prosesser
i relasjoner. Tenk bare på hvordan det var å lære å sykle. Hva var det nøyaktig som skulle til
for å klare å holde balansen? Og den utrolige følelsen av å trille av gårde. Det er vanskelig å
forklare, det må bare oppleves. En annen ting er det man kaller kjemi mellom mennesker,
hvordan noen får en til å føle seg truffet. De har noe ved seg som fremkaller usikkerhet.
Kommunikasjon dreier seg om et verbalt utsagn, et metabudskap i forhold til det verbale
utsagnet og et tema (Schibbye, 2001). Schibbye (ibid.) er opptatt av hvordan vi kan få kontakt
med den følelsesmessige opplevelsen gjennom det hun kaller undrende dialoger. Språket kan
dreies slik at dialogen blir mer åpnende. Undring er forklart med; å lure på, tenke på og
studere i stillhet. Dialogene skaper et psykisk rom der opplevelsene får plass og blir
tilgjengelige. Typisk for undring er at intet slås fast som sant eller endelig. Undring fører til
mer undring, og at refleksive prosesser settes i gang. Språket hjelper oss til å sortere og holde
i affektive opplevelser. Ved å ha en undrende tilnærming er det større mulighet for at jeg kan
få forskningsdeltakerne til å reflektere og dermed gi meg rike beskrivelser.
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4.4.2 Utarbeiding av intervjuguide
Utformingen av spørsmålene i intervjuguiden (Vedlegg 4) har utspring i prosjektets
problemstilling. Med utgangspunkt i det fenomenologiske perspektivet har det vært viktig for
meg å stille åpne spørsmål som kunne gi rike beskrivelser av ungdommenes opplevelser
(Kvale & Brinkmann, 2009). Temaene i intervjuguiden er laget på bakgrunn av relevant teori
og forskning om risiko- og beskyttelsesfaktorer hos barn som er plassert utenfor hjemmet av
barnevernet. Det var en utfordring å utforme spørsmål som ga detaljrike besvarelser.
Spørsmålene er personlige, og kan være krevende for forskningsdeltakeren å svare på. Da kan
det være lett å komme med overfladiske, generelle svar. I denne formen for intervju er det
fruktbart å lytte aktivt og stille oppfølgingsspørsmål. Jeg bør være oppmerksom på
situasjonsbetingede

ledetråder

i

det

forskningsdeltakeren

sier

som

kan

belyse

problemstillingen, og ikke utelukkende fokusere på spørsmålene i intervjuguiden. Dette
krever kunnskap om temaet, og sensitivitet ovenfor forskningsdeltakeren og intervjuets
sosiale relasjon (ibid.). Dalen (2004) anbefaler å sirkle inn intervjuet ved å starte med
”ufarlige” spørsmål før en kommer til saken kjerne for så å avslutte med noe mer generelt. Jeg
starter intervjuet med de spørsmålene jeg anser som minst emosjonelt vanskelige, - de som
gjelder her og nå situasjonen. Ungdommene i utvalget er i en stabil, avklart omsorgssituasjon,
derfor antar jeg at det som gjelder dagens relasjoner er noe mindre sårt enn relasjonene de har
til nære omsorgspersoner. Videre kommer spørsmål som angår forholdet til mor, far og
søsken som jeg antar er mer krevende å besvare. Jeg har valgt å be dem beskrive episoder, positive og negative, som kan gi et bilde på deres relasjonsopplevelser. På den måten håpet
jeg å spore forskningsdeltakerne til å kunne gi en detaljert og nyansert beskrivelse av
opplevelser med mennesker de har hatt nære relasjoner til. Når ungdommene forteller fritt er
det større mulighet for å få frem spennvidden og mangfoldet i deres livsverden, men åpne
spørsmål kan på den andre siden bli for generelle. Jeg har erfaring med at bruk av eksempler
kan være til hjelp for å uttrykke noe, og oppfordrer derfor ungdommene til å fortelle om
episoder som kan beskrive deres relasjoner. Intervjuet fokuserer på bestemte temaer, men har
ikke forhåndsdefinerte kategorier. Kvale & Brinkmann (2009) understreker at det er svært
viktig at forskeren under intervjuet får rikholdige og nyanserte beskrivelser av fenomenene i
forskningsdeltakerens dagligspråk for at resultatet av meningsfortettingen skal bli av bra
kvalitet. Jeg har derfor vært opptatt av å få detaljrik, kanskje tvetydig informasjon, som ikke
er uvanlig når mennesker skal beskrive motsetningsfylte forhold i sin livsverden.
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4.4.3 Prøveintervju
Forskningsdeltakeren i prøveintervjuet har vært plassert utenfor hjemmet av barnetvernet.
Hun bor mitt nærmiljø, men er ingen bekjent av meg. Jeg informerte kort om undersøkelsen
og taushetsplikten før jeg startet. Under intervjuet brukte jeg diktafon, og tok noen få notater.
I prøveintervjuet opplevde jeg at forskningsdeltakeren brukte flere eksempler. Disse ga meg
mye om informasjon om hennes relasjoner, og hjalp henne til å beskrive det hun mente var
årsaken til at hun måtte flytte hjemmefra.. For å få fram følelsene og tankene som ledsaget
opplevelsen, stilte jeg oppfølgingsspørsmål. Postholm (2005) referer til Rubin og Rubins ”tre
med grener”-modell der forskeren stiller noen hovedspørsmål og prøver å styre intervjuet med
oppfølgingsspørsmål slik at undertemaene blir vektlagt i alle intervjuene. På bakgrunn av
prøveintervjuet så det ut til å være en utfordring å få detaljrike beskrivelser av
relasjonserfaringer, og at jeg måtte være forberedt på at det kunne være vanskelig. Spesielt
hos forskningsdeltakere som er ordknappe, eller har liten refleksjonsevne. Jeg forberedte meg
på vise stor interesse og anerkjenne forskningsdeltakeren under intervjuet (Johannessen et al.,
2010). Et semistrukturert livsverdensintervju grenser tett opp til en terapeutisk samtale, det
Carl Rogers kaller en åpen, klientsentrert intervjuform. Hans tekster har vært en
inspirasjonskilde i utviklingen av kvalitative forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann,
2009). I denne sammenhengen kan dette virke som en god metode for å innhente den
innsikten og kunnskapen jeg er ute etter. På bakgrunn av denne erfaringen, og at jeg har en
del praksis i veiledning (rådgivning), og valgte derfor å ikke ha mer enn et prøveintervju. Det
reiser imidlertid flere etiske spørsmål som jeg vil komme inn på senere i metodekapittelet. I
forkant av prøveintervjuet ba jeg forskningsdeltakeren å si ifra om hun opplevde intervjuet
som vanskelig eller ubehagelig. Hun ga imidlertid ingen tilbakemelding om dette.

4.5

Dataanalyse

Hvordan kan intervjuene hjelpe meg til å utvide mine kunnskaper om fenomenene jeg
undersøker? Kvale (2009) legger vekt på at intervjudata ikke er noe man samler inn, men at
materialet er forfattet i fellesskap med forskningsdeltakeren. Uttalelsene kommer fram i en
dialog der forsker og forskningsdeltager gjensidig påvirker hverandre. Forskeren har en
agenda og styrer i stor grad samtalen. Likevel er interaksjonen, - intervjupersonens svar og
forskerens aktive lytting retningsbestemmende for samtalen. Datainnsamling og dataanalyse
er to gjentatte og dynamiske prosesser. Likevel kan man skille mellom analyser som foregår
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underveis i forskningsarbeidet og de som blir gjort med det innsamlede materialet (Postholm,
2005). I tillegg skiller man mellom deskriptiv og teoretisk analyse. Den deskriptive analysen
strukturerer datamaterialet slik at det blir forståelig og oversiktlig mens den teoretiske
analysen innebærer at forskeren tar i bruk teori for å analysere deler av materialet (ibid.).
Målet i en fenomenologisk undersøkelse er å forsøke å sette forhåndskunnskap til side, og
søke etter invariante essensielle betydninger i informantens presise fortelling .

4.5.1 Analyse og tolkning av data i fenomenologisk perspektiv
Giorgi (1985) har utviklet en fenomenologisk basert analysemetode som kalles
meningsfortetting. Meningsfortetting innebærer en forkortelse av forskningsdeltakerens
uttalelser til kortere formuleringer. Den umiddelbare meningen, slik forskeren forstår det som
blir sagt, gjengis med få ord. Forskeren analyserer gjennom fem trinn:

1. Gjennomlesning av hele intervjuet for å få en følelse av helheten.
Etter intervjuene vil jeg lytte til lydopptakene. Jeg tror at det kan få inntrykket av både
mennesket og budskapet til å ”sette” seg i bevisstheten. Deretter vil jeg la intervjuene ligge litt
før jeg tar dem fram for transkribering. I denne perioden vil informasjonen modne og jeg vil
få et mer nyansert bilde av hva jeg har festet meg ved og hva jeg har glemt når intervjuene
skal transkriberes. Jeg vil transkribere mest mulig ordrett da jeg ikke har erfaring med
intervjustudier og står i fare for å utelate utsagn som kan brukes ved nærmere ettersyn. Det
transkriberte materialet vil jeg skrive ut på papir. Jeg liker å kunne holde i det jeg leser, og det
gir meg en annen oversikt over materialet enn jeg får på datamaskinen. Dette gir meg et godt
grunnlag for neste steg (Giorgi, 1985).
2. Inndeling av ”naturlige” meningsenheter, slik forskningsdeltakeren uttrykker dem.
For å kunne analysere materialet må jeg dele det i mindre enheter. Fordi jeg i min
undersøkelse studerer ungdommenes relasjonsopplevelser vil dette være mitt psykologiske
perspektiv. I denne fasen vil jeg identifisere hvilke uttalelser som omhandler relasjonen til
ulike personer i informantenes liv. Det er essensielt for metoden at dette gjøres med
utgangspunkt i den opprinnelige forståelsen av forskningsdeltakerens uttalelser (Giorgi,
1985). I dette arbeidet vil jeg ha temaene i intervjuguiden som indikator og en rettesnor for
hva jeg skal se etter. Jeg vil notere direkte på arket og bruke fargekoder for å skille
meningsenhetene fra hverandre.
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3. Identifisere og uttrykke temaet som dominerer de naturlige meningsenhetene
gjennom så fordomsfri lesning som mulig.
Med utgangspunkt i intervjuguiden bør de naturlige meningsenhetene kunne deles inn i
relasjoner til mor, far, familie, jevnaldrende og signifikante andre. Personlighetsfaktorer er
også en viktig del av forståelsen av risiko og beskyttelse hos den enkelte ungdommen. Derfor
vil jeg også se etter meningsenheter i materialet som kan identifisere særpreg ved den enkeltes
personlighet. Når jeg har identifisert meningsenhetene, går jeg gjennom og forklarer dem på
bakgrunn av hvordan jeg fortolker relasjonsopplevelser og personlighetsfaktorer som er
fenomenene jeg ønsker å belyse (Giorgi, 1985). Meningsfortolkningen strekker seg lenger enn
til struktureringen av meningsinnholdet i det forskningsdeltakeren sier. Det omfatter en
dypere og mer kritisk tolkning av teksten. Forskeren går utover det som blir sagt og finner
fram til meningsstrukturer og relaterte betydninger av dets om umiddelbart framtrer i teksten
(Kvale & Brinkmann, 2009). I motsetning til en innsnevring og kategorisering av utsagnene
vil en fortolkning være en tekstutvidelse. Den ene tolkningen er ikke nødvendigvis mer riktig
enn den andre. Ulike fortolkninger kan betraktes som en berikelse av meningsinnholdet med
uklare uttalelser eller atferd (ibid.). Min opplevelse under intervjuet, de umiddelbare tankene
jeg hadde etterpå og en helhetlig forståelse av det som ble sagt, vil ligge til grunn for
meningsfortolkningen.

4. Undersøke meningsenhetene i lys av undersøkelsens formål.
Undersøkelsens formål er å drøfte hvordan relasjonserfaringer kan være risiko eller
beskyttelsesfaktorer.

Materialet

vil

gi

noen

indikatorer

på

hvordan

de

ulike

relasjonsopplevelsene har påvirket forskningsdeltakerne, hvilke valg de har tatt, hvordan de
har utviklet overlevelsesstrategier og alvorlig problematferd. Her vil jeg drøfte hvorvidt mine
resultater er avvikende eller konsistent med forskningen jeg har presentert. Jeg vil også sette
resultatene inn i et teoretisk perspektiv med utgangspunkt i bioøkologisk perspektiv og
dialektisk relasjonsteori.

5. Binde sammen de viktigste meningsenhetene i et deskriptivt utsagn.
Til slutt vil jeg legge fram det jeg ser som essensen i fenomenet relasjon hos
forskningsdeltakerne. ”Med utgangspunkt i disse individuelle beskrivelsene kommer
forskeren fram til fellenevneren, eller den generelle essensen som gjennomsyrer opplevelsen”
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(Postholm, 2005 s. 44). Det er i denne delen av oppgaven jeg svarer på problemstillingen. Da
beskriver jeg hva jeg har funnet og hvordan min undersøkelse belyser hvordan barns
relasjoner virker som risiko- eller beskyttelsesfaktorer.

4.5.2 Presentasjon av resultater
Jeg presenterer resultatene med henblikk på å belyse både felles trekk og variasjon i
datamaterialet. For å gjøre det mer oversiktlig for leseren, presenterer jeg først de fem
forskningsdeltakerne slik jeg opplever at deres personlige karakteristika kommer fram
igjennom det de forteller meg. Videre tar for meg forskningsdeltakernes relasjon til mor, far,
søsken og familie, jevnaldrende og signifikante andre. Jeg gir en kort beskrivelse av
resultatene under hvert punkt, før jeg presenterer hva som kjennetegner hver av
forskningsdeltakernes ulike relasjoner. Dette utgjør trinn to i den fenomenologiske analysen,
meningsenhetene. Hver relasjon presenteres med en kort introduksjon til et sitat eller en liten
dialog der jeg refererer hva forskningsdeltakeren har sagt før jeg kommenterer og tolker det.
Dette utgjør trinn tre i den fenomenologiske analysen, meningsfortolkningen. Ikke alle
forskningsdeltakerne har alle relasjonene jeg har spurt etter, og har derfor litt mindre
spalteplass i presentasjonen. Under presentasjonen av alles relasjoner trekker jeg ut ulike
relasjonsopplevelser og drøfter disse. Dette utgjør trinn fire i den fenomenologiske analysen.
Jeg har tatt utgangspunkt i hva som særpreger de ulike relasjonene i datamaterialet, og de
relasjonsopplevelsene jeg ut fra teorien vil kunne karakterisere som risiko- eller
beskyttelsesfaktorer. Der det er stor variasjon har jeg tatt for meg ytterpunktene, eller det som
jeg mener belyser ulikhetene. Dette behandler jeg med tanke på relasjon som risiko- eller
beskyttelsesfaktor. For eksempel drøfter jeg, under personlige karakteristika, muligheter for å
inngå i anerkjennende relasjoner på bakgrunn av å være åpen og søkende eller lukket og
avvisende. Andre steder drøfter jeg hva de ulike forskningsdeltakerne har til felles. I relasjon
til far har jeg drøftet ulike former for svik. Til sammen mener jeg at jeg har trukket fram det
som særpreger mitt datamateriale som kan drøftes opp mot teori og sees i lys av relevant
forskning. I kapittel seks har jeg formulert et deskriptivt utsagn i tråd med punkt fem i Giorgis
fenomenologiske analyse der jeg svarer på problemstillingen.

40

4.6

Kvalitetskriterier

Kvalitet i en kvalitativ forskningsstudie handler om hvordan den vurderes i vitenskaplig
sammenheng. Når noe skal beskrives på en objektiv og sannferdig måte, kommer spørsmålet
om hva som er sant opp. I kvalitative studier er det ontologiske og epistemologiske
grunnsynet at virkeligheten blir skapt av personer i interaksjon (Postholm, 2005). Hva som er
virkelig vil da variere fra individ til individ. Tendensen til relativisme vil likevel dempes av
kulturen, historien og de sosiale aspektene som inngår i disse menneskenes liv. Den
kunnskapen som skapes i en kvalitativ studie er knyttet til en bestemt virkelighet. Og fordi
virkeligheten er i utvikling og endring, vil den også kun være gyldig på et gitt tidspunkt
(ibid.).

4.6.1 Validitet
Det finnes mye litteratur på hvordan man kan belyse validitet i kvalitative undersøkelser. I
valideringen av min undersøkelse har jeg tatt utgangspunkt i Kvales (2009) stadier for
validering, fordi den retter seg mot intervjuforskning spesielt. Validitet i kvalitativ forskning
er avhengig av mangfoldet i informasjonen, forskerens teorikunnskap, evne til å analysere og
hans eller hennes forskningsetiske moral. Den skal gjennomsyre hele forskningsprosessen, og
starter med tematiseringen og planleggingen (ibid.).
Tematisering
Undersøkelsens gyldighet er avhengig av solide teoretiske forutantagelser og at den har en
logisk sammenheng med problemstillingen (ibid.). Jeg har valgt teorier jeg mener er relevante
på bakgrunn av undersøkelsens formål. Det bioøkologiske perspektivet bidrar til å se helheten
og sammenhenger, mens den dialektiske relasjonsforståelsen kan gi en innblikk i hvordan
opplevelser i relasjon legger premisser for selvutvikling. Dette begrunnes i eget kapittel i
oppgavens innledning. Temaet er inspirert av en personlig interesse for ungdom som viser
problematferd og mulige årsakssammenhenger. Det finnes en rekke korelasjonelle
undersøkelser på området, og det er enighet om hva som regnes som de mest kjente risiko- og
beskyttelsesfaktorene (Rutter, et al., 1998). Det etterlyses imidlertid fenomenologiske
undersøkelser på området (Mossige 2007). Aktualitet er også behandlet i innledningen.
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Planlegging
Kunnskapsproduksjonens gyldighet

avhenger

av at

forskningsdesignet

er tilpasset

undersøkelsens emne og formål (Kvale & Brinkmann, 2009). Bakgrunn for valg av metode er
det redegjort for i innledningen. Den fenomenologiske innfallsvinkelen til undersøkelsen kom
til på bakgrunn av ønsket om å studere hvordan fenomenet relasjon kunne formidles av
ungdom som viste alvorlig problematferd. Planlegging omhandler også etiske vurderinger i
valg av forskningsdesign. Forskeren må alltid ha som mål å produsere kunnskap til minst
mulig ulempe for forskningsdeltakerne. Ungdom som viser problematferd er en marginal og
ofte sårbar gruppe. Hvordan jeg har gått fram for å finne egnede forskningsdeltakere er
beskrevet tidligere i metodekapitlet. Det var viktig for meg at noen som kjente ungdommene
godt kunne vurdere om forskningsdeltakerne hadde opplevelser som var relevante for min
undersøkelse, og at de ikke ble unødig forulempet av å reflektere over sine relasjoner. Viktige
etiske overveielser i intervjuforskning kommer jeg til i avsnittet om forskningsetikk.
Intervjuing
Validitet i forbindelse med intervju omhandler forskningsdeltakernes troverdighet, og
forskerens evne til stille spørsmål. Spørsmålene må gi svar på problemstillingen og
kontrollere at forskeren har oppfattet dem riktig ved å stille oppfølgingsspørsmål. Samtidig er
det viktig at forskeren i størst mulig grad klarer å skape en trygg atmosfære, slik at
forskningsdeltakeren har mulighet til å dele sine tanker og opplevelser (ibid.). Utarbeidelse og
utprøving av intervjuguide er omtalt i metodekapitlet. Hva som videre legger premisser for
hvilken informasjon jeg kan få når jeg intervjuer har jeg omtalt i avsnittet om barn og unge
som forskningsdeltakere. I tillegg er min undersøkelse er retrospektiv, den bygger på det
ungdommene husker og er i stand til å gjenfortelle. Magnussen (2007) skriver: ”Gjenkalling
av minner er ikke en avspilling av et tidligere innspilt minnespor, ikke en opprulling av
historien i virkelig tid, men en rekonstruksjon av historien.” Den er påvirket både av
informasjon som er tilkommet på senere tidspunkter, og av egne fantasier, ideer og
forestillinger om hva som skjedde (ibid.). På den måten er ulike hendelser slik de gjenkalles i
dag og slik den ble opplevd når de skjedde to forskjellige dimensjoner. Oppfatningen
forskningsdeltakerne har av hva som skjedde, og det som lå til grunn for deres reaksjoner og
valg, kan være annerledes enn slik de husker. Hendelser og handlinger som stadig har gjentatt
seg vil representeres som skjema eller skript i hukommelsen. Dette er en abstrahert
beskrivelse av det typiske for gjentatte hendelsesforløp (ibid.). Det at man ikke er i stand til å
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huske detaljer eller forveksler enkeltepisoder er ikke et uttrykk for upålitelig hukommelse.
Magnussen (2007) skriver at feilkilder kan reduseres ved at vi stiller spørsmål som er mest
mulig spesifiserte, og ved å velge forskningsdeltakere der de aktuelle hendelsene ikke ligger
veldig langt tilbake i tid. Ved å be forskningsdeltakerne fortelle om hendelser, har jeg tro på at
jeg kan finne dimensjoner ved de ulike relasjonene som ikke kommer så godt fram i generelle
beskrivelser. Det handler om måten de uttrykker seg på, hvilket perspektiv de tar og hvilke
episoder de velger å fortelle.
Transkribering
Transkribering er å omgjøre muntlige beskrivelser til en skriftlig form. Utfordringer rundt
dette er behandlet i avnittet om reliabilitet, og omhandler de prosedyrer som er gjort for å på
en best mulig måte få fram forskningsdeltakernes budskap.
Analysering
For at analysen skal være valid må intervjuspørsmålene, og tolkningen av disse være logisk
utledet av problemstillingen (Kvale & Brinkmann, 2009). I min undersøkelse som omhandler
relasjoner var dette en utfordring. Dette er omtalt i avsnittene om intervju og reliabilitet. I
tillegg baserer det seg på min teoretiske innfallsvinkel, hvor vidt jeg har klart å ta i bruk
gyldig litteratur, og om jeg bygger mine påstander på pålitelig forskning. Dette er for så vidt
en utfordring i alle faser av forskningsprosessen. Jeg har forsøkt å se på hvilke alternativer jeg
har når jeg har valgt litteratur og henvist til forskning. I oppgavens første del har jeg påpekt
andre mulige innfallsvinker, og sårbarheter ved valg av metode. I valg av relevant forskning
har jeg hentet ut undersøkelser som underbygger mine antagelser. Dette kan være et svakt
punkt. Jeg har imidlertid søkt å vise til flere undersøkelser som støtter hverandre, slik at ikke
grunnlaget skal bli for spinkelt. For eksempel har jeg trukket fram levekårsundersøkelsen for
å underbygge funnene i en amerikansk undersøkelse om vold i tenåringsforhold.
Validering
Validering omhandler en reflektert vurdering av hvilke valideringsformer som er egnet til en
bestemt undersøkelse. Dette inkluderer punktene ovenfor, samt helhet og rapportering. En
måte å validere presentasjon og tolkning av datamaterialet er å få en annen til å lese de
transkriberte intervjuene å se om han eller hun oppfatter det samme som forskeren (ibid.). Jeg
har hatt en medstudent til å lese igjennom og notere sin forståelse. Dette bidro til at jeg ble
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tryggere på min tolkning, og hva som var viktig å legge vekt på i drøftingen. I tillegg ønsket
en av forskningsdeltakerne å lese hva som kom ut av intervjuet. Etter å ha trukket ut det jeg
mente var relevant, presentert og tolket dette, sendte jeg det til henne. Jeg var veldig spent og
svært lettet da jeg fikk svar (sitat fra e-post 28.4.2010):
Hei hei!
Jeg synes teksten din er utrolig bra!! Jeg ble nesten rørt av å lese den!!! Helt utrolig.. det er
helt utrolig!
Uff.. .. det er en rik tekst for meg som VET hvordan ting foregikk i mitt liv.. Den er rik og
fyldig fordi jeg vet hvor alvorlig jeg skal tolke "tingene" i teksten din ;)

Denne tilbakemeldingen på mitt inntrykk av forskningsdeltakeren og tolkning av intervjuet, er
slik jeg forstår det en god validering. Hun bekrefter at jeg har klart å formidle essensen i
hennes fortelling og ikke pekt på elementer som er uvesentlige.
Rapportering
Dette omhandler hvorvidt en rapport gir en valid beskrivelse av hovedfunnene. Dette dreier
seg om min presentasjon, drøfting og konklusjon. Punktene jeg har behandlet ovenfor ligger
til grunn for hva som kommer fram i rapporteringen. Jeg har vært opptatt av å få fram hva
som er forskningsdeltakernes uttalelser og hva som er mine tolkninger. På bakgrunn av dette
kan også leseren avgjøre om jeg har forstått ungdommene rett.

4.6.2 Reliabilitet
Ifølge Befring (2007) dreier reliabilitet seg om graden av målpresisjon og i hvor stor grad
resultatene er stabile og presise. I prinsippet vil det innebære at en annen skal kunne følge
samme prosess, og innhente de samme beskrivelsene jeg har fått. Jeg har forsøkt å beskrive så
grundig som mulig hva jeg har gjort underveis for på den måten å ivareta reliabiliteten.

Forskningsdeltakerne fikk samme informasjon før intervjuene begynte, og alle intervjuene ble
tatt opp med diktafon og transkribert. Jeg har transkribert mest mulig ordrett, gjort om
dialektuttrykk til bokmål, og satt inn tegn for tenkepauser. Kun i enkelte tilfeller når
forskningsdeltakerne har sagt det samme på flere måter og den ene uttrykksformen er tydelig
klarere enn den andre, og ikke gir ytterligere utdypning av tema, har jeg trukket sammen eller
utelatt noe. Kvale & Brinkmann (2009) skriver at det er umulig å beskrive hvordan en korrekt
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transkripsjon skal se ut, og tar utgangspunkt i den postmoderne oppfatningen av kunnskap.
Denne legger ”.. vekt på kontekstualitet og på det indre forholdet mellom betydning og form
og fokuserer på selve kommunikasjonsbruddene, meningsbruddene (ibid, s. 195).” To av
forskningsdeltakerne hadde mange lange pauser og avbrøyt seg selv. Noe av dette
framkommer av transkriberingen, men her hadde jeg behov for å gå tilbake til lydopptaket
under analysen. De andre som hadde klarere og mer fullstendige setninger, mindre grad av
nonverbal kommunikasjon, var enklere å transkribere og tolke. Jeg mener likevel det ligger
mye informasjon om tema i helheten og den nonverbale kommunikasjonen. Dette har nok
preget hva jeg har trukket fram hos den enkelte. Et eksempel er Roys avvisning av
jevnaldrende som han selv ikke tillegger stor vekt, men som jeg synes utgjør et
gjennomgående tema i hans fortelling.

4.6.3 Forskerrollen
I kvalitativ forskning er forskeren det viktigste instrumentet, og han / hennes evne til å
behandle og tolke data avgjør kvaliteten på fenomenologiske studier (Postholm, 2005).
Forskerens egen subjektive teori som omfatter erfaringer og tanker rundt forskningstemaet,
bør presenteres. Jeg kan ikke legge bort min førforståelse, men reflektere over den og bli den
bevisst (ibid.). I oppgavens innledning presenterer jeg min undring, nysgjerrighet og interesse
for emnet, og førforståelse er behandlet i eget avsnitt. Mitt valg av teori gjenspeiler også
hvordan jeg synes det er rimelig å teoretisere og forklare det fenomenet jeg forsker på. Fordi
dette i stor grad vil være med på å farge min analyse og tolkning av materialet, er det nøye
presentert i oppgavens teoridel. Prosessen med å synliggjøre egen subjektivitet fremmer
objektivitetsprinsippet og evne til å møte forskningsfeltet på en så nøytral måte som mulig.
Forskeren bør presentere sin egen opplevelse av fenomenet, forskningsdeltakerne og det han
eller hun forteller (ibid.). I meningsfortolkningene søker jeg å hele tiden vise til hva som er
min oppfatning, slik jeg forstår relasjonsopplevelsene. Selv om det er visse temaer forskeren
ønsker å belyse, skal ikke forskningsdeltakeren påvirkes under intervjuet, men heller stille
utdypende spørsmål som kan gi et nyansert bilde av det hun / han har på hjertet. Som nevnt
tidligere må forskeren være åpen for at forskningsdeltakeren bringer inn temaer i intervjuet
som hun / han ikke hadde forutsett (ibid.). Jeg har søkt å følge opp det ungdommene har
fortalt med utdypende spørsmål, for så å vende tilbake til intervjuguiden ved naturlige pauser
i intervjuet.
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Når materialet skal presenteres, har forskeren ansvar for at det er en god sammenheng mellom
beskrivelser, analyse og tolkninger som er gjort, og at forskningsdeltakerenes ”stemme” løftes
fram i teksten.

4.6.4 Forskningsetiske betraktninger
Etiske vurderinger skal være med i planleggingen av et forskningsprosjekt og gjenopptas
under hele prosessen (Kvale & Brinkmann, 2009). I følge den nasjonale komitè for
samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2006) skal alle som deltar i et forskningsprosjekt
informeres om formålet med prosjektet, konsekvenser ved å delta og forskerens plikter i
forhold til å behandle sensitiv informasjon. Dette prosjektet ble meldt til Norsk
Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD) fordi jeg var ute etter sensitive opplysninger. Jeg
fikk imidlertid beskjed om at prosjektet ikke var meldepliktig, fordi jeg ikke skulle bruke
personopplysninger.
Etikk kommer av det greske ordet ethos, som betyr skikk eller læren om de normer og verdier
som skal styre våre handlinger med sikt på rett og galt og godt og ondt. Det er den gren av
filosofien som setter normer og prinsipper for riktig handling (Martinsen, 2000).
Forskningsetikk dreier seg om et mangfoldig sett av normer, verdier og institusjonelle
ordninger som bidrar til å konstituere og regulere vitenskaplig virksomhet. Den omfatter ulike
etiske aspekter ved forskerrollen og forskningsarbeidet. De ulike forskningsområdene har
egne etiske utfordringer som både er knyttet til selve forskningsprosessen og konsekvenser av
forskningen. Lovverket skal ivareta begge deler. Forskeren skal arbeide ut fra en
grunnleggende respekt for menneskeverdet. Dette gjelder i valg av tema, i forholdet til
forskningsdeltakerne og når resultatet av forskningen skal formidles. Hensynet til den enkelte
må alltid veies opp mot verdien av forskningen (ibid). Da jeg henvendte meg til institusjonene
spurte jeg personalet om de hadde egnede forskningsdeltakere. De kjente ungdommene,
kunne gå i dialog med dem og hadde grunnlag for å vurdere om det var etisk forsvarlig å
intervjue dem om et såpass sensitivt tema. Kvale & Brinkmann (2009) skriver at det
kvalitative forskningsintervjuet er gjennomsyret av etiske utfordringer. Før intervjuet startet
informerte jeg forskningsdeltakerne om hva opplysningene skulle brukes til, at de kunne
trekke seg hvis de ikke ønsket å fortsette og at de ikke trengte å svare hvis de opplevde
spørsmålene som ubehagelige. Jeg informerte også om taushetsplikten og at jeg kom til å
bruke fiktive person- og stedsnavn i transkripsjonene
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Kunnskapen som kommer ut av et forskningsintervju avhenger av relasjonen som skapes
mellom forskningsdeltaker og forsker. Hvilke forutsetninger har forskeren til å etablere en
dialog som bidrar til at forskningsdeltakeren kan snakke trygt og fritt? Forskeren er oftest
ingen viktig person for de som deltar i undersøkelser, samtidig fordrer et fenomenologisk
intervju ofte deling av svært personlige opplevelser. Det vil være en fin balanse mellom
forskerens

interesse

av

å

innhente

relevant

kunnskap

og

samtidig

ivareta

forskningsdeltakerens integritet (Kvale, 2009). Innimellom vil dobbeltkommunikasjon
forekomme. For eksempel kan det være at ordene sier oss at relasjonen forskningsdeltakeren
har til far er bra, mens kroppsspråket viser at de har et sårt og vanskelig forhold. Det oppstår
et et dilemma mellom motstridende vitenskaplige og etiske interesser. Skal forskeren ivareta
forskningsdeltakerens behov for å holde seg på overflaten, og ikke pirke borti det hun / han
åpenbart ikke ønsker å gå inn på? Eller skal man stille mer inngående spørsmål, eventuelt
kommunisere det man som forsker observerer? Hos en av ungdommene opplevde jeg at han
tydelig holdt tilbake informasjon om seg selv i samspill med jevnaldrende. Jeg følte det ikke
riktig å påpeke dette eller spørre direkte. Derfor valgte jeg å fokusere på hvordan
jevnaldringsrelasjonene hans hadde vært, fremfor å be han fortelle om årsaken til at han ikke
opplevde å bli akseptert. I analysen har jeg imidlertid tatt inn mitt helhetsinntrykk og lagt
dette til grunn i tolkningen, men uttrykker eksplisitt at han ikke selv la vekt på det jeg drøfter.
Vil den avgrensede informasjonen forskningsdeltakerne selv velger å gi ha noen vitenskaplig
verdi? Som forsker kommer jeg inn i ungdommenes liv og ber om, for mange, svært
personlige opplysninger. De stiller opp for meg og gir meg det de synes er rimelig, kanskje
fordi de føler seg forpliktet til det, eller bare for å være greie. Jeg er ingen viktig person for
dem, de kjenner meg ikke og er ikke trygge på meg. Dette vil prege den informasjonen jeg
får, og må tas hensyn til når jeg vurderer kvaliteten på mine data (ibid.).
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5 Analyse - presentasjon og drøfting av
resultater
I dette kapitlet presenteres, analyseres og drøftes den informasjonen jeg har fått gjennom
intervjuene. Analyse innebærer å dele opp datamaterialet i mindre deler for å kunne tolke og
forklare meningen i det forskningsdeltakeren formidler (Kvale & Brinkmann, 2009). I dette
arbeidet tar jeg utgangspunkt i Giorgis fenomenologiske analyse som er presentert i
metodekapitlet. Det er meningsenhetene slik de fremkommer i datamaterialet som danner
grunnlaget for hvordan jeg deler inn og legger fram resultatene i undersøkelsen.

Analysen startet allerede under intervjuet ved at jeg tolket forskningsdeltakerens verbale- og
nonverbale kommunikasjon. Helhetsinntrykket – stemningen, responsen på ulike spørsmål og
valg jeg tok med hensyn til oppfølgende spørsmål, var med og preget retningen på intervjuet
og informasjonen jeg fikk (Dalen, 2004). Jeg delte det transkriberte materialet inn i
meningssamlinger basert på forskningsdeltakernes faktiske utsagn. Mye informasjon kom
gjennom rene beskrivelser og eksempler. I presentasjonen legger jeg dette fram som sitater.
Under disse tolker jeg det forskningsdeltakerne har sagt. Mine meningsfortolkninger strekker
seg lenger enn til struktureringen av meningsinnholdet i det forskningsdeltakeren sier. Det
omfatter en dypere og mer kritisk tolkning av teksten. Jeg går ut over det som blir sagt, og
finner fram til meningsstrukturer og relaterte betydninger av det som umiddelbart framtrer i
teksten (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er disse tre trinnene i Giorgis fenomenologiske
analyse; helheten, meningsenhetene og meningsfortolkningene, som er selve presentasjonen
av det jeg har funnet. Jeg har delt datamaterialet inn seks deler. Den første omhandler
forskningsdeltakernes personlige karakteristika, og de fem andre deres relasjoner med mor,
far, søsken og familie, jevnaldrende og signifikante andre. Dette utgjør barnets nære
relasjoner, og vil i størst grad påvirke de proksimale prosessene. Gjennom arbeidet har jeg
kommet fram til at dette vil være den mest hensiktsmessige fremstillingen for presentasjon og
drøfting av resultatene fra undersøkelsen.

Under avsnittene; personlige karakteristika og de ulike relasjonstypene, drøftes resultatene fra
undersøkelsen. Dette utgjør trinn fire i Giorgis fenomenologiske analyse. I innledningen
oppsummeres hovedtrekkene i hver presentasjon. Her tar jeg utgangspunkt i elementer i
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datamaterialet som kan knyttes til teori og forskning om relasjon som risiko- eller
beskyttelsesfaktorer. Det bioøkologiske perspektivet utgjør et rammeverk som gir en
forståelse av barnets og senere ungdommens personlige karakteristika i samspill med ulike
miljøfaktorer. Jeg har drøftet hvordan personlige karakteristika og samspill i mikrosystemene
legger premisser for utvikling, hvordan dysfunksjonelle og funksjonelle mesosystemer kan
være risiko- og beskyttelsesfaktorer, og hvordan elementer på ekso- og makronivå mer
indirekte påvirker barnets muligheter. Med utgangspunkt i Schibbyes (2002) dialektiske
relasjonsforståelse belyser og tolker jeg hvordan de ulike relasjonsopplevelsene kan ha vært
for forskningsdeltakerne. Denne teorien sier noe om hvordan partene i relasjon skaper
hverandres forutsetninger, og slik påvirker opplevelsen og de valg vi tar. Resultatene er svært
sammensatte, med stor variasjon mellom forskningsdeltakerne. Jeg har derfor søkt å vise
ytterpunktene, samt trekke fram elementer jeg mener er interessante. I drøftingen peker jeg på
hva som utgjør risiko eller beskyttelse for barnet eller ungdommen. Avsnittet; Personlige
karakteristika, viser hvor ulikt ungdommene opplever menneskene rundt seg. Her trekker jeg
fram hvordan dette påvirker ungdommenes mulighet til å inngå i anerkjennende relasjoner. I
avsnittet; Relasjon til mor, har jeg tolket forskningsdeltakernes muligheter for å utvikle trygg
eller utrygg tilknytning. Med utgangspunkt i to av ungdommenes beskrivelser, drøfter jeg
tilknytningsfremmende- og hemmende mor-barn samspill. I tillegg trekker jeg fram ei av
forskningsdeltakerne som opplevde at moren ble voldelig når hun kom i puberteten. Her
drøfter jeg datterens personlige karakteristika og tilknytningsmønster i møte med en voldelig
mor. Avsnittet; Relasjon til far, har et gjennomgående tema av ulike former for svik. Her
trekker jeg fram hvordan en far omdefinerer hendelser i hjemmet, og således frarøver datteren
hennes affektive opplevelser for å beskytte seg selv. I samme avsnitt drøfter jeg også ulike
aspekter ved det å bli forlatt, og mulige reaksjoner på en slik opplevelse. I avsnittet; Relasjon
til søsken og familie har jeg ikke klart å få så detaljrike beskrivelser av forskningsdeltakerne.
Kun en ungdom hadde noe særlig å fortelle på dette punktet. Her drøfter jeg hennes
kompliserte relasjon til stemoren, og hvordan dette kan ha vært en ytterligere risikofaktor i
hennes liv. Til sist presenterer jeg forskningsdelatkernes forhold til signifikante andre. Her
drøfter jeg hvordan relasjonen til profesjonelle hjelpere kan bli signifikant, og dermed utgjøre
en beskyttende faktor. Til slutt drøfter jeg risikoen ved dysfunksjonelle mesosystemer på
generell basis, på bakgrunn av et inntrykk av at flere av forskningsdeltakerne kommer fra
familier med begrenset nettverk.

49

5.1

Presentasjon av forskningsdeltakerne

Etter å ha fått høre de fem forskningsdeltakernes historier, sitter jeg med en oppfatning av at
deres personlige karakteristika har veldig stor betydning for hvordan de opplever sine
relasjoner. Ungdommene fremstår som svært ulike individer, og deres personlige
karakteristika farger opplevelsen og de valgene de tar. Det er ikke alle forskningsdeltakerne
som sier noe om hvordan de oppfatter seg selv, men hva de forteller og hvordan de legger
fram sin historie gir meg et inntrykk. Under vil jeg presentere hver og en. På den måten kan
leseren bli litt kjent med dem, samtidig som det vil bidra til å få en bedre sammenheng i hele
analysen.
Anne er 18 år, tidligere rusmisbruker, og har bodd på institusjonen i 6 måneder. Da Anne var
liten bodde hun sammen med mor, far og en søster. Det var mye bråk og krangling hjemme,
og foreldrene ble skilt når Anne gikk i småskolen. Moren til jentene var syk, og faren fikk
omsorgen for barna. Søstrene kranglet mye, faren drakk tett og viste lite interesse for barna. I
12-13-års alderen begynte Anne å ruse seg, etter hvert grep barnevernet grep inn, og hun
flyttet på institusjon i nærmiljøet. Det var imidlertid vanskelig for Anne å bli trygg og roe seg
med rusmiljøet rett utenfor døren, så etter et par måneder ble det bestemt at hun skulle flytte
til en institusjon lenger borte. Nå har hun funnet seg til rette der.
-

Den første tida ... da turte jeg ikke gå ut av rommet mitt, - jeg turte ikke åpne gardinene en
gang.

-

Var du redd?

-

Jeg var redd for alle. Jeg bare lå på senga mi og gjemte meg under dyna…

-

Men så ble du tryggere etter hvert?

-

Ja… de var så snille. De maste ikke, men bare … var der på en måte.

Anne var langt nede når hun fikk hjelp. Hun fremstår som ei litt usikker jente som er opptatt
av å gjøre et positivt inntrykk. Hun svinser rundt lederne på institusjonen, og både fleiper og
protesterer. Under intervjuet forteller hun åpent og ukritisk. Noen ganger uttrykker hun
indignasjon og rettferdig harme, og innimellom blir hun tenksom og sår. Da snakker hun lavt
og usammenhengende. Jeg får inntrykk av at Anne trenger mye anerkjennelse og søker det i
sin væremåte.
Lise er 18 år og tidligere rusmisbruker. Etter flere institusjonsopphold, rømminger og et
eskalerende rusmisbruk har hun roet seg. Lise kommer fra det hun beskriver som et vanlig
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norsk hjem. Foreldrene ble skilt da hun var ni år, og hun har bodd sammen med moren etter
det. Lise virker som ei sterk jente, med god selvinnsikt. Hun forteller at hun kan svinge i
humøret, og at hun alltid har hatt trang til å sjokkere. I puberteten kranglet hun mye med
moren, fikk eldre venner og søkte til rusmiljøet. I løpet av de siste årene har hun vært ut og
inn av ulike rusinstitusjoner. Slik begrunner hun at misbruket eskalerte:
-

Den perioden jeg for første gang ble akuttplassert, - det er årsaken til at jeg dro hele
misbruket mitt lenger, at jeg dro det verre. Det følelsesmessige kaoset som setter i gang
oppe i hodet til et menneske i en sånn situasjon, det tror jeg for mange personer kan være
skadelig…

Hun fortalte at hun opplevde institusjonen som et overgrep og viser sterk harme over hvordan
hun ble behandlet. Lise løy og manipulerte både moren og senere personalet på institusjonene.
Fordi hun visste hva som var forventet av henne, kunne hun forutse hva som kom og være i
forkant. Innimellom viser hun at hun forstår hva som gjorde at hun ikke fikk handlefrihet.
Mens andre ganger virker det som hun kjenner så sterkt på den frustrasjonen hun følte, at hun
ikke evner å reflektere over hvorfor barnevernet kontrollerte alt hun gjorde.
-

Så kommer barnevernet for å snakke med deg, ha ansvarsgruppemøte. Så spør du de folka
da, som faktisk jobber med saken din. Hvor skal jeg? Hva tenker dere, Hva planlegger
dere? Så sier de bare: det kan vi ikke si noe om, vi vet ikke. Så man sitter totalt uten svar
da. Ikke svar på hvor lenge, når .. eh hvor hen , … - så den fasen der er jeg veldig, veldig
imot.

Flere ganger kommer hun tilbake til at hun ikke fikk svar. Slik hun beskriver institusjonsoppholdene, er det tydelig at det å miste kontrollen og ikke vite hva som skulle skje var svært
vanskelig for henne. På slutten av intervjuet stiller jeg følgende spørsmål:
-

Er det noen viktige hendelser i livet som har påvirket deg?

-

Nå som jeg har vært nykter så lenge så kan jeg si: Å bli stolt på!

Lise uttrykker sinne over å ha blitt umyndiggjort av barnevernet, men nå har hun det bra. Lise
forteller at det er noe med at personalet ser henne, og at de viser at de stoler på henne. Slik jeg
tolker dette, har hun møtt noen som anerkjenner henne. Nå har hun bodd på institusjonen i
nesten ett år og har jevnlige permisjoner som et ledd av avslutningen av oppholdet.
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Roy er 18 år og tidligere rusmisbruker. Han er reinntatt på institusjonen, og har vært der til
sammen i nesten et og et halvt år. Han vokste opp sammen med moren sin, og forteller at han
kommer fra en bra familie. I oppveksten har han hatt noen gode venninner, men ikke
kamerater. Når han ble introdusert for rusmiljøet i 15-årsalderen, var opplevelsen av aksept
betydelig. Han sier at skoleårene har preget han på grunn av erting, og at det hele tiden ”var
noe”. Roy er en person som er godt likt av jentene på institusjonen. Han legger vekt på
verdien av nære vennskap, det å bli godtatt og familietilhørighet. Når han forteller om seg
selv får jeg en følelse av at det er noe han ikke ønsker å si. Jeg gir konfronterer han ikke med
dette, men inntrykket forsterkes gjennom intervjuet. Roy kommer stadig tilbake til at det er
viktig å bli akseptert og verdsatt for den man er. Jeg oppfatter han som mild, men litt reservert
i intervjusituasjonen.
Samira er 18 år, bor i ungdomshjem. Hennes biologiske familie har innvandrerbakgrunn.
Hun har vokst opp i en drabantby sammen med mor, far og to søsken. Problemene startet først
når hun kom i puberteten og nektet å innordne seg familiens regler for påkledning og
oppførsel. Det oppstod heftige krangler mellom Samira og moren med kjeftig, trusler og vold.
Faren hadde en passiv rolle, men støttet moren. Konfliktene førte til at Samira rømte og tok
kontakt med barnevernsvakta.
-

Jeg stod utenfor blokka med bagen min. - Så tenkte jeg: Hva gjør jeg nå?

Samira hadde flere venninner og kjæreste, men de var det ikke aktuelt å dra til. Hun hadde
ingen i sitt nærmeste nettverk som hun følte at hun kunne henvende seg til. Når hun likevel
hadde mot til å forlate hjemmet, tolker jeg det som en desperat reaksjon i en svært vanskelig
situasjon. På den annen side kan det være overlevelsesinstinkt, og evne til handling hos ei
sterk jente. Barnevernet satte inn tiltak uten å klare å dempe konfliktene mellom Samira og
moren. Andre gangen hun rømte ble hun plassert på akuttinstitusjon og videre i
ungdomshjem.
Lina er 18 år, tidligere rusmisbruker og i ferd med å avslutte sitt institusjonsopphold. Hun har
ADHD og beskriver seg selv som litt for ærlig og direkte. På den måten har hun lett for å få
venner, men kan også komme i konflikt. Når hun beskriver seg selv, sammenligner hun seg
med faren.
-

Ja, han… nei… jeg er ganske lik han.. sinna og veldig sånn da. (…) han er veldig
arrogant og sånn… ja.
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Hun mener at hun er ei jente som tør å si i fra. Jeg merker en underliggende energi i
væremåten hennes, - en uro eller et engasjement. Da Lina var 15 år ble hun sammen med en
eldre gutt, og flyttet sammen med han. Slik jeg forstår det, satte foreldrene ikke seg i mot
dette, tross Linas unge alder. På bakgrunn av Linas ADHD-diagnose og hennes
problematferd, er det rimelig å tro at foreldrene var kommet til et punkt der de ikke lenger
klarte å regulere henne, og derfor godtok denne løsningen. Selv om hun er bare 18 år,
forteller hun om flere dramatiske opplevelser som vitner om en intens og til tider grenseløs
fortid. Dette sier meg at Lina har vært, og kanskje fortsatt kan være provoserende,
spenningssøkende og impulsiv.

Likevel fremstår hun som ei reflektert jente

i

intervjusituasjonen.

5.2

Resultat: Personlige karakteristika

Alle forskningsdeltakerne har selvfølgelig ulik personlighet. Likevel fremtrer Roy og Anne
som milde og fleksible personer, mens Lise og Lina fremtrer mer sterke og kompromissløse.
Samira fremstår også som mild, men hennes historie forteller om ei jente som kan være både
stri og handlekraftig. Mitt utgangspunkt i drøftingen er å belyse hvordan noen trekk trer frem
og tydelig ligger til grunn for opplevelse og handling hos ungdommene. Eksistensialismen
hevder at målet for den enkelte er å komme til syne og tre frem i verden, som den vi er, for
oss selv og andre. For at dette skal skje, må vi utvikle en bevissthet om hvem vi er. Denne
prosessen skjer i interaksjon med andre. Ifølge det dialektiske prinsipp, skaper vi hverandres
forutsetninger. ”For at partene skal utvikle seg, må de gjensidig anerkjenne hverandre”
(Schibbye, 2002 s. 51). En anerkjennende relasjon bygger på likeverd der begge parter har rett
til sin egen opplevelse, og henvender seg til hverandre som subjekter. Hvordan påvirker
personlige karakteristika våre muligheter til å inngå i anerkjennende relasjoner? Av det jeg
kan lese ut av mitt datamateriale, er det Annes og Lises opplevelser i møte med
barnevernsinstitusjonene som jeg synes illustrerer dette best. De har åpenbart svært ulike
kravkarakteristika og vil derfor få svært forskjellig respons fra sine omgivelser. Begge jentene
beskriver seg som redde i denne situasjonen. Anne er åpen og søkende, mens Lise er sint og
lukket. Slik utgjør deres personlige trekk, de største ulikhetene. På bakgrunn av disse
ytterpunktene vil jeg drøfte hvordan personlige karakteristika påvirker ungdommenes
mulighet til å inngå i anerkjennende relasjoner.
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5.2.1 Drøfting av hvordan personlige karakteristika kan være
risikofaktorer på bakgrunn av ungdommenes mulighet til å inngå i
anerkjennende relasjoner.
Under intervjuet uttrykker Lise stor indignasjon, og forteller at hun ikke har tillit til hvordan
barnevernet behandler ungdom. Hun opplevde ikke å bli anerkjent. På den annen side
beskriver Lise personalet som hyggelige nok, men i hennes øyne var de ikke
anerkjennelsesverdige (Schibbye, 2002). Her trer det dialektiske prinsipp i kraft. Partnerne i
relasjonen skaper forutsetninger for hverandre. Så kan man stille spørsmål om det er mulig for
rusavhengige ungdommer å føle seg anerkjent i en slik situasjon. Ethvert menneske som blir
plassert et sted på bakgrunn av en avgjørelse de ikke har tatt selv, er objektivisert. Lise ble
akuttplassert, og i slike situasjoner handles det raskt. I hennes tilfelle hadde ikke barnevernet
eller moren klart å skape en dialog eller overenskomst slik at Lise selv innså at hun måtte ha
hjelp, og at et institusjonsopphold var det hun trengte. Fra å ha full frihet, ble hun underlagt
streng kontroll hele døgnet. Lise gjorde motstand, og reagerte med sinne og frustrasjon.
Innenfor den dialektiske forståelsen har motstand til funksjon å opprettholde våre etablerte
overlevelsesstrategier. I relasjonelle prosesser dreier det seg om at vi ikke ønsker å blottstille
oss selv og våre innerste følelser for et annet menneske (Schibbye, 2002). Lise selv mente hun
klarte seg bra. Hun hadde ikke erkjent at hun hadde problemer. Da andre definerte henne som
et menneske som trengte hjelp, gjorde hun motstand.
Killèn (2004) understreker hvor viktig det er at barn i en undersøkelse forstår hva som
foregår. Det kan imidlertid se ut som rusinstitusjonenes arbeidsmetoder innebærer en viss
grad av tilbakeholdelse av informasjon. Når ungdommene ikke helt vet hva som skal skje, har
de heller ikke mulighet til å finne strategier slik at de kan lure systemet for å rømme, eller
skaffe seg rusmidler. Uten at jeg har funnet pålitelige kilder på dette, har dette blitt meg fortalt
i møte med barnevernet. Det er også et faktum at det er vanskelig å gi ungdommene og deres
nærmeste familie fullstendig informasjon om hva som kommer til å skje, på det tidspunktet
ungdommen blir institusjonsplassert. Fordi barnevernet heller ikke vet hva utfallet av saken
kommer til å bli. Hvordan behandlingsopplegget utformes avhenger av faktorer knyttet til
ungdommen selv og institusjonene. I intervjuene kom det også fram praktiske utfordringer
omkring informasjonsflyt i en institusjonshverdag med turnus, sykefravær og vikarer .
Schibbye (2002) skriver at anerkjennelse innebærer evne til å ta andres perspektiv, og ta del i
den andres subjektive opplevelse. Lises fokus på flukt og rus sto til hinder for å gå i dialog og
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etablere relasjoner til personalet. Hun forteller at hun ikke engang var villig til å snakke med
dem, fordi det eneste hun tenkte på var hvordan hun kunne komme seg hjem. I dette lå det,
slik jeg forstod, både et ønske om frihet, og å søke tilfredsstillelse i rusen. Men jeg tror også
Lise er ei jente som har behov for stor grad av forutsigbarhet og kontroll, slik at hun kan
oppleve å være uavhengig og selvstendig. Hun ville ha svar på spørsmålene sine, og vite hva
som skulle skje. Når hun ikke fikk det, ble hun enda mer frustrert. Det var ingen grunn til å
etablere kontakt med personalet fordi hun følte at de holdt ting hemmelig, tok avgjørelser bak
hennes rygg og ikke stolte på henne. Anerkjennelse forutsetter at du også er åpen utover, og at
du greier å ta inn andres opplevelsesverden (Bae & Waastad, 1992). Personalet ble gjenstand
for Lises negative emosjoner, og selv om hun etter hvert innså at de hadde regler de måtte
følge, var det svært vanskelig for henne å ta deres perspektiv. Hun var et objekt de skulle
passe på og behandle, og ingen likeverdig relasjonspartner. Denne opplevelsen beskriver hun
som så sterk at hun aldri åpnet opp og slapp personalet inn på seg. Det lå derfor ikke til rette
for intersubjektiv deling som er en forutsetning for anerkjennelse (Schibbye, 2002).
Som jeg skrev i presentasjon, skjedde det en endring da Lise kom til den institusjonen hun er i
dag. Hun fikk selv delta i avgjørelsen om hvor hun skulle være, og slik hun opplevde det, ble
hun møtt på en ny måte. Det kan nærmest oppfattes som at personalet der hun er i dag ikke er
representanter fra barnevernet i hennes øyne. De henvendte seg til Lise på en måte som gjorde
at motstanden hennes ble mindre, hun åpnet seg og kom dem i møte. Lise trengte ikke lenger
beskytte seg når hun opplevde å bli anerkjent (ibid.).

5.2.2 Drøfting av hvordan personlige karakteristika kan være beskyttelsesfaktorer på bakgrunn av ungdommenes mulighet til å inngå i
anerkjennende relasjoner.
Da Anne kom på institusjon hadde hun det ikke bra. Hun hadde blitt neglisjert, mistrodd og
mishandlet over lang tid, og hennes opplevelse av selvverd var svært lav. I tillegg hadde hun
flere skremmende opplevelser fra rusmiljøet som gjorde henne nærmest handlingslammet.
Redselen bidro til at hun vegret seg for kontakt, slik at hun ikke klarte å nyttegjøre seg av
behandlingen. Som nevnt ovenfor, forutsetter anerkjennelse at man også er åpen utover, og
greier å ta inn andres opplevelsesverden (Bae & Waastad, 1992). Om motstanden skyldes
redsel eller aggresjon er underordnet. Personalet mente at det å komme bort fra nærmiljøet
var av avgjørende betydning for at Anne skulle bli mindre redd. Derfor ble hun flyttet til en
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annen institusjon lengre unna. Jeg fikk inntrykk av at Anne ikke opplevde dette som noe
overgrep, selv om hun ble flyttet over 50 mil hjemmefra. Det kan være ulike grunner til dette.
Kanskje hun var så dårlig at hun ikke orket, eller ikke var vant til å bli tatt med på
beslutninger, slik at hun ikke forventet det? Eller så er hun kanskje ikke en person som
reagerer så sterkt når hun ikke har kontroll over avgjørelser som gjelder henne selv. Slik jeg
ser det kan det være litt av alt dette.
På den nye institusjonen gjorde personalet det de kunne for å trygge Anne. De fortalte om seg
selv, presset henne ikke til å delta i aktiviteter, men fortalte om hva som skulle skje. Hun ble
møtt med en anerkjennende holdning, og Anne opplevde at personalet klarte å ta hennes
perspektiv. Mennesket har et driv i seg til å overkomme det vonde og klare å utfolde seg på
nye bedre måter (Schibbye, 2002). Etter hvert som Anne opplevde at personalet holdt ord og
forutsigbarheten økte, ble redselen og motstanden mindre. Litt etter litt fikk Anne tillitt
menneskene rundt seg, og turte å åpne seg. Annes fremstår som tillitsfull, søkende og litt
udiskriminerende i sin væremåte. Hennes personlige karakteristika, kombinert med hennes
livserfaringer, gjorde det mulig for personalet å komme i posisjon. Den emosjonelle
tilgjengeligheten åpnet for intersubjektiv deling og etablering av en anerkjennende relasjon.
Personalet tok seg tid. De lyttet, aksepterte, bekreftet og tok del i det Anne fortalte. Slik jeg
tolker denne situasjonen, har personalet klart å være avgrenset og på den måten ta del i Annes
opplevelsesverden uten å bli dratt inn i den. I dialog kunne Anne få muligheten til å reflektere
over egne opplevelser. Menneskene rundt henne kunne da bidra til at hun erkjente litt etter litt
at det ikke var hennes skyld at noen hadde behandlet henne dårlig. Den anerkjennende
relasjonen styrket opplevelsen av selvverd og selvaktelse som igjen bidro til å gjøre Anne
tryggere. Hun er ei sårbar jente, så dette er en lang prosess med mange utfordringer.

5.3

Relasjon til mor

Fire av forskningsdeltakerne beskriver forholdet til moren sin som godt. Mødrene fremstilles
som mer eller mindre emosjonelt tilgjengelige, og oppleves av ungdommene som gode
mødre. De har likevel ikke klart å veilede og støtte dem, slik at de har unngått å utvikle
alvorlig problematferd. Samira deler ikke denne opplevelsen, da hun opplevde at hennes mor
har skadet og krenket henne.
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Roy beskriver moren som sin beste venn, og forteller at de kan snakke sammen om alt. Det er
hun og familien han søker støtte hos, og han har ikke behov for andre voksenrelasjoner. Han
hadde ikke reflektert over morens reaksjon da han oppsøkte rusmiljøet, men uttrykte at han
var lei seg over å ha skuffet henne da han begynte å ruse seg og ikke klarte å holde seg borte
fra rusmiljøet etter det første institusjonsoppholdet. Jeg får inntrykk av at hun er en kjærlig
mor, men ingen tydelig veileder for en søkende tenåring.
Anne har ikke bodd sammen med moren siden hun var liten fordi moren ikke var frisk nok til
å ta seg av henne og søsteren da foreldrene ble skilt. Hun er glad i moren, og husker henne
som god og snill. I dag er moren svært syk, og hun ser henne sjelden.
-

(…) hun begynner å bli skikkelig syk og hun har forandra seg sånn skikkelig. Så det er
trist. Så, - liksom hver gang før jeg skal besøke henne, så må jeg manne meg opp så
jeg ikke skal grine når jeg er sammen med henne.

Selv om relasjonen mellom Anne og moren er (var) kjærlig, har ikke moren vært tilstrekkelig
til stede i Annes liv for å kunne veilede og støtte henne opp gjennom oppveksten. Nå er det
Anne som må være sterk og ikke vise moren at hun har det vanskelig. Jeg får inntrykk av at
moren har vært, og er, en god, men utilgjengelig drømmeskikkelse. Selv om hun ikke har
maktet å følge opp jentene sine, har hun alltid vært glad i dem. Anne lever med opplevelsen
av at moren er en god person som elsker henne.
Lise forteller at moren brukte mest tid på den eldre søsteren når hun var liten, og at hun på en
måte ikke kjente moren da foreldrene ble skilt. Når hun kom i puberteten, hadde hun og
moren noen heftige krangler.
-

I 12-13 års alderen hadde jeg og mamma.. - jeg trur vi krangla hver eneste dag i et
helt år.

Det var i denne perioden Lise begynte å være sammen med eldre ungdommer, og etter hvert
begynte å ruse seg. Videre i intervjuet legger hun vekt på at hun ikke fikk ta kontakt med
moren når hun ble plassert i institusjon, og at institusjonen lå langt fra hjembyen.
-

Og alt jeg ville, var å dra hjem til mamma. Og jeg syntes det var helt merkelig at
noen kunne nekte meg å dra hjem til min egen mor. Det var helt unaturlig, det er helt
unaturlig.
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-

Men jeg løy jo om min egen historie for jeg ønsket desperat å komme meg hjem til
mamma.

Mange slike uttalelser gir inntrykk av at hun er sterkt knyttet til moren. Men når jeg har
arbeidet mer med intervjuet, opplever jeg at det å være hjemme hos mor også betydde noe
annet. Lise visste hvordan hun kunne manipulere og lure moren. Moren representerte frihet,
mulighet for å treffe venner og ruse seg. Lise rammet inn perioden med krangel til tidlig
pubertet, men moren har tydelig prøvd å kontrollere henne også senere, for å hindre henne i å
ruse seg.
-

(…) måtte finne rusmidler som ikke mamma hadde reagert på før da. Så jeg klarte å
holde det skjult ganske lenge og komme hjem til innetider.

Videre beskriver Lise at moren hjalp henne å finne en institusjon som ikke lå så langt
hjemmefra. Hun støttet Lise når det var viktig for henne, og avslørte ikke at jenta hennes lurte
både henne og barnevernet når hun hadde permisjon fra rusinstitusjonen i helgene. Lise
beskriver sin relasjon til moren som god nå.
Samira forteller om hvordan forholdet til moren utviklet seg fra å være harmonisk til å bli
konfliktfylt og voldelig. Morens kulturelle bakgrunn ser strengt på hvordan jenter oppfører
seg, går kledd og hvem de er sammen med.
-

Hun ville at jeg skulle være sånn jeg var når jeg var liten

Da Samira kom i tenårene, fikk kjærest og begynte å feste, ble moren svært ute av seg. Hun
ga Samira husarrest, slo og truet med å ta sitt eget liv. Rolig forteller Samira om hvordan
moren en gang brakk nesa hennes med et kosteskaft, en annen gang dyttet hun henne ned
trappa.
-

Hun var helt vill.

Samira opplevde at moren ville at hun skulle følge foreldrenes tradisjonelle normer og regler,
og forklarer morens reaksjoner ut fra det. Hun forteller at moren tapte ansikt i sitt miljø ved å
ha en datter som oppførte seg som norske tenåringer. Likevel ville Samira ikke innordne seg
familiens kulturelle rammer. Hun beskriver moren som patetisk, hysterisk og lite troverdig, og
at hun aldri var redd for at moren skulle gjøre alvor av selvmordstruslene. Jeg får inntrykk av
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at Samira har en distansert relasjon til moren, Hun forteller om alvorlige overgrep
tilsynelatende uten noe følelsesmessig ubalanse.
Lina vokste opp hos morens sin. I tenårene flyttet hun mellom moren og faren når det ble
krangel og uro. Etter hvert begynte hun å ruse seg, og flyttet inn sammen med en eldre
kjæreste.
-

Det ble litt mye stress på en måte.

-

Ville hun passe på deg?

-

Det og. Hun var jo bare dum og sånn, - på den tida, syntes jeg.

Lina sier at hun har et godt forhold til moren i dag, men at hun er litt ”flat”. Morens venninner
uttrykker positivt at hun har forandret seg, men moren selv tar ikke del i dette. På den måten
virker Line litt skuffet over at ikke moren gleder seg mer over at hun har holdt seg rusfri et år.

5.4

Resultat: Relasjon til mor

Alle fem forskningsdeltakerne hadde svært ulike relasjonsopplevelser med moren sin. Ut fra
de beskrivelsene jeg har fått, kan det se ut som om alle forskningsdeltakerne, med unntak av
Anne, har hatt en god småbarnstid i trygge omgivelser. Det er ingenting som tilsier at de ikke
har hatt gode forutsetninger for å danne en trygg tilknytning. I dette avsnittet drøfter jeg tre
relasjonstyper opp mot teori for å begrunne hvor vidt de kan sees på som risiko eller
beskyttelsesfaktorer. To av de ulike relasjonene tar utgangspunkt i småbarnsalderen og viser
hvordan barn utvikler henholdsvis trygg og utrygg tilknytning. Roy beskriver moren som sin
beste venn og støtte. Herunder tar jeg for meg en kjærlig relasjon bygd på trygg tilknytning.
Annes mor har vært syk og lite tilgjengelig. Ut fra hennes beskrivelser, drøfter jeg utvikling
av utrygg tilknytning. Den tredje omhandler Samira som rømte hjemmefra etter å ha blitt
utsatt for vold fra moren gjentatte ganger. Her drøftes en voldelig relasjon mellom mor og en
tenåring som antas å ha trygg tilknytning.

5.4.1 Drøfting av utrygg tilknytning som risikofaktor.
Annes historie indikerer at hun allerede som liten var utsatt for en form for psykisk
omsorgssvikt og følelsesmessig vanskjøtsel. Moren var syk, og det var mye krangling i
hjemmet. Hjemmet som mikrosystem utgjorde ingen trygg base for Anne. Forholdet mellom
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moren og faren, samt morens helse, kan ha påvirket morens evne til å være emosjonelt
tilgjengelig og engasjert i Anne. Relasjonen mellom Anne og moren kan ha vært preget av
dette. Misinntoning, det vil si manglende inntoning, eller overinntoning skjer når
omsorgspersonen møter barnet ut fra egne behov, og ikke speiler barnet. Fordi barnet søker
etter intersubjektivitet, vil barnet følge moren og gi slipp på sin egen følelse. Barnet mister
den opprinnelige opplevelsen, og blir usikker på om sin opplevelse gjelder. Dette øker
risikoen for psykopatologi (Schibbye, 2002). Hvis Annes mor har hatt traumeresponser kan
dette ha forsterket Annes egne traumer. I tillegg til kan morens evne til å beskytte henne, ha
vært svekket hvis hun selv har vært utsatt for vold (Eriksen, 2006; Killén, 2004; Kirkengen,
2009). I et slikt perspektiv vil den relasjonen moren klarte å skape mellom Anne og henne
vært en risiko. Muligheten for å gi Anne trygg tilknytning ble truet, og moren evnet ikke å
være en trygg base for Anne.
Utrygg tilknytning kan gi ulik grad av tilknytningsforstyrrelser. Schibbye (2002 s.123)
skriver: ”… mangler barnet trygg tilknytning og muligheter for avgrensning, opplever barnet
psykisk smerte i form av lav selvfølelse, angst, skyld, tristhet og ambivalens.” Annes
tilknytningserfaringer sammen med hennes medfødte biologiske kapasitet utgjør både
midlertidige og varige endringer i de nevrotransmitterstoffene som påvirker hjernestrukturen
(Hart & Schwartz, 2009). Gjentatte skremmende opplevelser i kombinasjon med neglisjering
fra den voksne, ser ut til å være den mest skadelige kombinasjonen. Dette kan påvirke barnets
evne til affektregulering, impulskontroll og realitetsorientering (Hart & Schwartz, 2009;
Schore, 2003). I Annes tilfelle kan jeg knytte det til hennes beskrivelser av krangler med
fysisk utagering som viser hvor sint og frustrert hun var. I senere alder kan også barn med
utrygg tilknytning utvikle identitetsproblem, tilpasningsproblem og atferdsavvik (Berg, 2009).
Anne startet å ruse seg tidlig i tenårene. Hun begynte å vanke sammen med eldre
rusavhengige i et prokriminelt miljø, og klarte etter hvert ikke å følge med på skolen. På
bakgrunn av det jeg fikk vite om Anne, vil jeg si at hun viste flere tegn på utrygg tilknytning.
Hvis moren, tross sine utfordringer i omgivelsene, maktet å frembringe et trygt hjemmemiljø
og et godt samspill med Anne, kunne Anne hatt mulighet til å utvikle trygg tilknytning. Eller
hvis familien hadde hatt et godt utviklet nettverk, det vil si et mesosystem med tilgang på
signifikante andre, kunne dette bidratt som beskyttende faktor. I mesosystemet finnes
beskyttelsesfaktorer som i første omgang virker mest indirekte. Øvrig familie, venner eller
helsesøster kunne hjulpet moren når hun hadde det vanskelig, og tatt initiativ til å støtte henne
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på en slik måte at hun kunne skape et godt samspill med Anne (Luthar, 2003). På den måten
kunne tryggheten og sensitiviteten ha blitt ivaretatt, og relasjonen mellom Anne og moren
ville vært beskyttende. Det er mange små og store hendelser som legger seg på vektskåla og
avgjør om en tilknytning vil ende som trygg eller utrygg.

5.4.2 Drøfting av trygg tilknytning som beskyttelsesfaktor.
Roy har en svært god relasjon til moren. Han har tydelig vært et elsket barn som har blitt tatt
på alvor. Hjemmet som er det lille barnets viktigste mikrosystem, var et sted der han fikk
beskyttelse og kjærlighet. Moren har vært tilgjengelig og sensitiv, gitt adekvate
tilbakemeldinger, og vært en trygg base for han (Bowlby, 1988; Bråten, 2004; Fonagy, 2004;
Stern, 1985). Den trygge tilknytningen er som nevnt tidligere et godt utgangspunkt for
utvikling, avhengig av barnets biologiske og psykologiske karakteristika (Aasen, et al., 2002;
Rutter, et al., 1998). Roy og moren har hatt en subjekt-subjektrelasjon preget av
anerkjennelse, bygd på refleksivitet og avgrensning. Gjennom samspillet hjemme kan han ha
bygd seg opp selvaktelse, ut fra en opplevelse av å være avgrenset og en voksende evne til
selvrefleksjon. Dette kan ha bidratt til at Roy kan ha en oppfatning om prosesser i eget selv,
og en trygghet i forhold til hvem han er. Videre gir det han mulighet til å skille mellom egne
og andres opplevelser, synspunkter og oppfatninger (Schibbye, 2002). En trygg tilknytning
sammen med en anerkjennende relasjon mellom Roy og moren, vil kunne styrke Roys
opplevelse av selvverd. På denne måten kan hans selvaktelse ha bidratt til at han har stått
styrket i møte med personer som ville objektivisere og definere han (ibid). Slik jeg forstår det
har det ligget til rette for at relasjonen mellom moren og Roy har vært beskyttende.
På den annen side må være en balanse mellom barnets evne til å se seg selv og egne behov, og
vilje til tilpasning og samspill. En trygg tilknytning vil hjelpe barnet til å ivareta seg selv og
være avgrenset, samtidig som det tilpasser seg og søker intersubjektivitet. Hvis moren til Roy
ikke har gitt han adekvat motstand, vil han ikke ha fått øvelse i å tilpasse seg (ibid.). Her kan
vi se det dialektiske forandringsprinsipp som innebærer at systemene endrer seg under
påvirkning av krefter som trekker i ulik retning. Et godt fungerende mikrosystem vil sørge
for å opprettholde sine grenser mot andre systemer og tilpasse seg dem. Disse forskjellene,
motsetningene og konfliktene framheves som kilden til utvikling (Klefbeck & Ogden, 2003).
Roy har ikke hatt en enkel oppvekst, noe som selvfølgelig kan skyldes mange ulike faktorer.
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Kanskje kan tilknytningen han har til moren gjort han sårbar i møte med forventninger og
krav fra jevnaldrende. Jeg vil komme mer inn på dette i senere drøftinger.

5.4.3 Drøfting av vold av mor som risikofaktor.
Samiras mor forandret seg ovenfor henne da hun kom i puberteten, og ble etter hvert så
voldelig at Samira rømte hjemmefra. Vold og overgrep i nære relasjoner er en betydelig
risikofaktor. Hvor store skader barnet eller ungdommen erverver, avhenger av blant annet;
intensitet, varighet, barnets personlighet, alder og evne til å forstå sin egen situasjon (Luthar,
2003). Det er nærliggende å tro at Samiras relasjon til moren var en risikofaktor. Moren truet,
skrek og slo. Under intervjuet undret jeg meg over at morens reaksjoner og kulturelle og
religiøse begrunnelser for riktig oppførsel, så ut til å ha liten effekt på Samira. Hun fortalte at
hun oppfattet moren som vill og ubehersket, og sa at hun hadde mistet respekten for henne. I
stedet for å bli redd og innordne seg, kom hun i enda større opposisjon, og kranglene
eskalerte. Hvilke beskyttelsesfaktorer hindret Samira å la seg kue av morens oppførsel?
Samira beskriver en barndom med faste, trygge rammer og normalt kjærlige foreldre. Jeg vil
tro at hun hadde en trygg tilknytning og forholdsvis høy selvaktelse. Mitt inntrykk er at
Samira er intelligent og ansvarsbevisst. Da volden startet, var Samira blitt 13-14 år, og slik jeg
tolker det, ei viljesterk, selvstendig jente. På bakgrunn av sin opplevelse av egenverdi kan hun
ha utviklet god evne til selvrefleksivitet og selvavgrensning. Når moren truet, skrek og slo,
klarte hun å skille sin egen opplevelse av situasjonen fra morens (Schibbye, 2002). Hun
forstod godt hva som gjorde moren sint, men det hindret henne ikke i å ta egne valg og handle
deretter. Mitt inntrykk er at Samira nå har et rolig og distansert syn på volden moren hadde
utsatt henne for. Hun virket nesten vantro, da hun fortalte hva som hadde skjedd.
På den annen side kan denne følelsemessige distansen være et uttrykk for at Samira ikke orker
å erkjenne hva som skjedde mellom henne og moren. Skårderud (2003) skriver at mennesket
holder vonde følelser, som skyld og skam på avstand, ved å hevde seg uavhengig og usårbar,
for eksempel ved å benekte realiteter. Schibbye (2002) hevder at barnet kan oppleve det som
svært truende å ta inn morens mentale innhold når dette består av morens vonde ønsker rettet
mot det selv. For noen barn kan dette medføre at de nekter å forholde seg til moren i et
desperat forsøk på å hanskes med overveldende følelser. Kanskje Samira føler krenkelsen så
sterk at hun ikke makter å ta voldsopplevelsene inn over seg? Konfliktene var sikkert
sammensatte, men det var Samiras selvrealisering og opprør på den ene siden, og morens
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forsøk på kontroll gjennom vold og trusler, som kom til uttrykk. Kanskje føler Samira skyld
over at hun provoserte moren, og vegrer seg for å gå inn og se sin egen rolle? Jeg har
vanskelig for å tro at hun innerst inne er så uberørt som hun tilsynelatende virker.

5.5

Relasjon til far

De ulike forskningsdeltakerne har svært forskjellig forhold til sin far. Kun Samira har foreldre
som bor sammen, Roy har aldri hatt kontakt med faren, og de andre tre har ulike opplevelser
etter skilsmisse.
Anne forteller at hun håpet at hun og søsteren skulle få det bra, og at det skulle bli rolig
hjemme når foreldrene skilte seg. Dette tolker jeg som at det var faren, og konflikter mellom
moren og faren, som var kilden til bråket hjemme. Men så viste det seg at moren var for syk
til å ha omsorgen for de to jentene og at de skulle bo hos far. Gjennom flere eksempler får jeg
inntrykk av ei jente som er overlatt til en far som utad virker rolig og grei, men hjemme viser
liten evne til å ha omsorg for barn og ungdom.
-

Han kom inn på rommet mitt en gang da, når han hadde drukket. Og så.. så gikk han
fram til klesskapet, åpnet opp dørene… - og så pissa han i klesskapet mitt!

-

Og så dagen etterpå sier jeg til han: At, vet du at du pissa på rommet mitt i natt? Da
skal du rydde opp og vaske før jeg kommer hjem fra skolen. Så bare begynner han
sånn.. - hæ, det var ikke meg, det var bikkja, sier han da… - at det var bikkja, at han
hadde ikke vært der. Og jeg hadde liksom ikke sett at han stod å pissa i skapet mitt.

Faren ser ikke Annes behov, tar ikke hennes perspektiv, og devaluerer hennes opplevelse av
virkeligheten. For å redde seg selv gir han ingen åpning for hennes versjon av historien. Hun
beskriver faren som alkoholisert, likegyldig, labil, falsk, egoistisk og til tider voldelig.
-

Vet du? .. En gang slo han meg midt her. (Peker på overleppa).

Annes relasjon til faren var preget av angst og uforutsigbarhet, og farens dagsform la
premissene for hvordan dagene skulle bli. Etter hvert som hun ble eldre valgte hun å være
minst mulig hjemme. Hun tilbrakte dagene på skolen, hos venninner og ute i byen. Anne har
opplevelser sammen med faren som har bidratt til at hun ikke har respekt eller tillit til han i
dag.
Lise beskriver seg som pappajente. Hun forteller at han hadde mange omsorgsoppgaver
ovenfor henne da hun var liten.
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-

Det var pappa som badet meg. Det var pappa som klipte neglene mine og som kledde
på meg om morgenen. Og kjørte meg på skolen og .. Ja, - også plutselig var han borte.
Ikke borte da, men lenger borte.

Foreldrene ble skilt da hun var 9 år, og for Lise oppstod det et stort tomrom når faren flyttet
ut. Videre forteller hun om at faren fikk ny kjæreste da hun var inne i en vanskelig periode
med opposisjonen og krangel med moren. Hun beskriver seg selv som svært frustrert på den
tiden. Slik jeg forstår Lise, har ikke faren hatt en viktig rolle i hennes liv de siste årene. Hun
nevner han ikke som en støtte, eller en hun har søkt til i tenårene. Det er alltid moren hun
nevner når hun forteller om hvordan hun ønsket seg bort fra institusjonslivet. Jeg får inntrykk
av at faren har vært fraværende og at hun kanskje føler seg sviktet av han.
Samiras far var lite til stede, og hun gir ikke inntrykk av at han har vært en viktig person for
henne bortsett fra å skaffe husly og mat på bordet. Når moren skjelte og smelte gikk, han ikke
i mellom, eller prøvde å mekle. Samira beskriver han som en medløper av moren, som en
skygge uten egne meninger. Hun forteller at hun ikke føler noen tilknytning til, eller respekt
for han.
Lina bodde primært hos moren i oppveksten, og faren etablerte seg med ny kone og to barn
til. Da hun ble eldre, reiste hun til faren når hun og moren kranglet. Hun beskriver faren som
streng, arrogant og kontrollerende, og begrunner det med at han alltid har vært sånn.
-

Altså – han var streng… skulle alltid kle på meg, bestemme åssen klær jeg skulle kle
på meg. Hvis vi skulle ut, eller på ferie, eller et eller annet.

-

Opplevde du det som kontrollerende?

-

Ja, han.. Ja!

-

Han ville bestemme?

-

Han bestemte alt.

-

Hva annet enn klærne dine bestemte han da?

-

Alt!

Da Lina kom i tenårene, fikk hun egen leilighet over garasjen hos faren, og det manglet ikke
på materielle goder. Men omsorgen var preget av kontroll og trusler, og da hun begynte å ruse
seg, ble det enda strengere.
-
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Hvordan reagerte du på det?

-

Jeg ble jo fly forbanna. - Og etter hvert så ble det jo helt.. ja.. Jeg begynte å bli
kjempe kjempe, kjempesinna …. - Og da ….. da blei det bare tull.

-

Tull?

-

Han………… - ja det var mye greier………. øøø, jeg brukte bare, jeg oppkalte han alt
mulig rart og sånn. Veldig forferdelig da. Sa at han var sånn og sånn og …- så ….ja.

Lina og faren kranglet. I stedet for å fortelle hva faren gjorde forteller hun om hva hun selv
gjorde, kanskje som en slags forklaring på at hun provoserte han. Det faren gjorde mot henne
klarte hun ikke å formidle.
-

Jeg får ikke sagt det.

-

Nei. Du trenger ikke si det. Men jeg skjønner at det var vanskelig for deg?

-

Ja, … men det var ikke noe ekstreme greier.. det var bare … ikke bra.

Det var ikke så galt sa hun. Men måten hun fortalte på, og det faktum at hun ikke klarte å sette
ord på det (heller ikke til psykologen sin, fortalte hun etterpå), gjør at jeg tolker omfanget av
krenkelsen som stor. I dag har Line en god relasjon til faren. Hun sier at de er ganske like og
at han forstår henne. Men hun har også opplevelser sammen med faren, hun vet noe om han,
som hun skulle ønske hun ikke visste.

5.6

Resultat: Relasjon til far

Når jeg ser på helheten i datamaterialet har ingen av forskningsdeltakerne hatt tette, støttende
bånd til sin far over lang tid. Etter å ha analysert de ulike historiene, sitter jeg med en
fellesnevner: Alle forskningsdeltakerne har på en eller annen måte opplevd å ha blitt sviktet
av sin far. Grunnen til at ikke Roy har kontakt med faren kjenner jeg ikke til, men det er
sannsynlig at Roy må ha ønsket at faren var tilstede fra tid til annen. Anne var overlatt en labil
og til tider voldelig far, noe som også kan si å kjennetegne Linas. Lise husker at hun hadde et
spesielt og nært forhold til faren sin som liten, men gir uttrykk for en opplevelse av at han ble
borte da foreldrene ble skilt og faren etablerte seg på nytt i en annen by. Samiras far var som
en skygge i hjemmet som ikke grep inn og støttet henne når moren ble aggressiv og voldelig. I
drøftingen av forskningsdeltagernes relasjon til faren vil jeg ta for meg opplevelsen av å bli
sveket. Hva innebærer det å bli sveket? I litteraturen har jeg ikke funnet dette behandlet
spesielt, men som et overordnet begrep. Likevel velger jeg å bruke det og forklare hva jeg
legger i fenomenet. I denne sammenhengen mener jeg svik handler om at mennesker det er
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forventet at skulle hjelpe eller støtte deg, ikke gjør det. Svik kan være ulike former for
tillitsbrudd, manglende evne til å se barnets / ungdommens behov, og manglende vilje og
evne til å gripe inn. Det kan være ulike grunner til at slikt skjer, men det er opplevelsen til den
som blir sveket, som definerer hvor vidt det dreier seg om et svik eller ikke. Man kan ikke bli
sveket av en man ikke har forventninger til. Disse forventningene kan komme fra barnet eller
ungdommen selv, eller være generelle oppgaver som samfunnet har definert. Hva som
forventes, modereres etter hvilke opplevelser barnet / ungdommen har. Under vil jeg ta for
meg hvordan faren svikter Anne i det han devaluerer hennes opplevelser. Jeg synes hennes
eksempel tydelig illustrer hvordan voksne kan ta fra barnet en opplevelse, eller bemektigelse
som Schibbye (2002) kaller det. Her drøftes kun samspillet mellom Anne og faren som risiko,
da jeg ikke kan se noen beskyttelsesfaktorer i det hun fortalte om relasjonen mellom dem. På
bakgrunn av Lises fortelling vil jeg si noe om relasjonsbrudd, og drøfte konsekvenser av
opplevelsen av å bli forlatt, eller ivaretatt etter skilsmisse.

5.6.1 Drøfting av bemektigelse som risikofaktor.
”Bemektigelse betyr at en person ”tar bort”, tilegner seg, omdefinerer eller omformer den
andres affektive opplevelse” (Schibbye, 2002, s.156). Annes far sviktet på mange områder. Et
av

dem

var

at

han

devaluerte

hennes

opplevelser,

og

undergravet

hennes

virkelighetsoppfatning, for å beskytte seg selv. Han søker å erstatte Annes mentale innhold
med sitt eget i det han benekter at han har kommet full hjem og tisset i klesskapet hennes, og
forteller at det var hunden. Dette innebærer en subjekt-objektholdning og er et relasjonelt
overgrep (ibid.). I dette tilfellet er Anne trygg på det hun så og uttrykker indignasjon over
farens forsøk på å omforme hendelsen. Men i tilfeller der barnet er usikker på hva som
egentlig skjer, kan den voksne enkelt hevde at de opplevde ting på en annen måte, og således
omdefinere barnets affektive opplevelse (ibid.). Jo mer usikker barnet er, desto større er
sjansen for at barnet skal følge den voksnes forandrede fokus. Den intersubjektive delingen er
så viktig for barnet at det vil fornekte sin egen opplevelse til fordel for den voksnes. Barnet
blir usikker på om dets opplevelse gjelder, og risikoen øker for at barnet utvikler
psykopatologi. Schibbye (ibid.) skriver at barn som ikke får sine opplevelser tilstrekkelig
anerkjent og validert, vil miste taket i disse opplevelsene og dermed miste tillitt til at de
virkelig er gjeldende. Når Annes opplevelser underkjennes kan det bidra til utrygg
selvopplevelse og ulike former for selvhevdelsesvansker. Å bli trodd og anerkjent, reduserer
angst og bidrar til å styrke selvet (ibid.). Når faren gjør det motsatte vil han svekke Annes
66

selv, noe som jeg vil betegne som en betydelig risikofaktor. Bakgrunn for en slik vurdering er
også at Anne mangler andre støttespillere i sitt nettverk som kan veie opp for farens
bemektigelse (Luthar, 2003). Med unntak av noen lærere på skolen, er det ingen andre voksne
som anerkjenner henne. Den lille familien gir inntrykk av å være et isolert mikrosystem, uten
et fungerende mesosystem. Det fantes ingen signifikante andre. I tillegg kommer tidsaspektet.
Slik jeg forstår Annes historie, blir hun utsatt for følelsesmessig vanskjøtsel av faren gjennom
hele oppveksten. Hennes omsorgssituasjon var slik i årevis, vanskjøtsel vil oftest først være
en risikofaktor hvis det foregår over tid (Killén, 2004; Luthar, 2003).

5.6.2 Drøfting av opplevelsen av å bli forlatt som risikofaktor.
Lise hadde en svært nær far før foreldrenes skilsmisse, og hun hadde en forventning om at
han skulle være tilstede i hverdagen hennes. Når han flyttet oppstod et tomrom moren ikke
var i stand til å fylle. Det vil være sannsynlig at Lise følte seg forlatt av faren, og opplevde en
sorg da familien ble splittet. Søsteren var i ferd med å flytte hjemmefra, og Lise og moren
skulle finne en helt ny familiestruktur. Endringene i relasjonen til faren og skilsmissen var en
dramatisk økologisk overgang, og således en betydelig risikofaktor. Da faren ikke så lenge
etter etablerte seg på nytt, kunne det også ha bidratt til at Lise følte seg ytterligere forlatt og
kanskje avvist av faren. Sorgen i opplevelsen av tap, eller angsten for å bli avvist, er nært
forbundet med overlevelsesinnstinktet. Schibbye (2002) knytter avvisning og den fysiske
ignoreringen, til utslettelsen av selvet. Opplevelsen av overlevelsesverdi springer ut av måten
barnet blir møtt og tatt hånd om på. Barn og unge vil derfor tilpasse seg og strekke seg for å
unngå avvisning, fordi angsten for oppløsning og utslettelse av selvet blir grunnleggende
(ibid). Lise kranglet med moren og gjorde opprør. Samtidig opplevde hun kanskje at faren
valgte henne bort til fordel for en ny kjæreste. I avvisningen ligger smerten over at man ikke
fortjener å bli elsket (Skårderud, 2003). Det er ulike måter å forsvare seg mot denne smerten
på. Kanskje Lise prøver å gjøre seg usårbar ved å ignorere faren og søke bekreftelse i andre
miljøer. I ungdomsmiljøet blir hun inkludert og hun er populær blant guttene. Men Lise er
sårbar – hun vil bli elsket og lagt merke til, samtidig som hun vil glemme at faren har nok
med sitt og at hun og moren krangler. Ungdomsmiljøet og kjærestene blir derfor en
risikofaktor da den også inkluderer muligheten til å ruse seg. Hvis faren hadde vært mer
oppmerksom og tilstede i Lises liv etter skilsmissen, kunne det forhindre opplevelsen av å bli
avvist. I tillegg kunne han ha vært en tydelig veileder for Lise og støttet moren i
oppdragelsen. En mer aktiv tilstedeværelse kunne vært beskyttende da Lise var i opposisjon.
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5.7

Relasjon til søsken og familie

Roy forteller at han har et svært godt forhold til familien sin. Sammen med moren er de hans
viktigste støttespillere.
Anne beskriver forholdet til søsteren sin som greit nå, men at de pleide å krangle og sloss.
Konfliktnivået var svært høyt, og av og til skadet de hverandre.
-

(…) for det var helt vilt hjemme, så tok jeg en kniv i skuffen, så løp jeg etter
venninna hennes og sa jeg skulle drepe henne og sånn, for at hun ikke ville leke
med meg og, da. Det var helt … og jeg har stukket en strikkepinne i hodet på
henne og.. - på søstra mi liksom.

Noen ganger grep faren inn og fikk roet det ned, men gjennom fortellingen får jeg inntrykk av
at faren ikke engasjerte seg, eller ikke var til stede når konfliktene toppet seg. Besteforeldrene
var Annes nærmeste naboer. De er farens foreldre, og grep ikke inn ovenfor barna når faren
ikke tok vare på dem.
-

De vet åssen han er de og da.

-

De hjalp deg ikke hvis det var vanskelig?

-

Nei (hvisker)

Jeg får inntrykk av at Anne ikke hadde noen forventninger til at besteforeldrene skulle ta seg
av henne og søsteren hennes. De var ikke noen hun regnet med hjelp fra. Hun sa at de var
akkurat som faren, og at det var derfor han var slik han var. Likevel virker det som hun blir
trist når hun tenker tilbake på at de ikke har vært der for henne.
Lises søster 10 år eldre enn henne, og hun gir ikke inntrykk av at de har hatt, eller har noe
nært forhold. Storesøsteren ble ingen viktig modell. Hun sier:
-

Søsteren min er pliktoppfyllende og har et A4 liv med utdannelse, jobb og to barn, hele bildet er så glansbilde.

I stedet for å se opp til, og beundre storesøsteren, har Lise gått sine egne veier og gjort opprør.
Jeg hadde ikke inntrykk av at søsterens liv var uoppnåelig for henne, men at hun ikke ønsket
det og derfor valgte annerledes. Resten av familien beskriver hun som veldig perfekt.
-

De er så finfine og ingen gjør noe galt. Jeg tror jeg alltid har hatt en trang til å bare
sprekke det skallet.
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Lise ga inntrykk av å ikke ville presses inn i en allerede definert familiekode. Hun protesterte
mot å fylle rollen som en vakker, pliktoppfyllende datter som kunne vises frem og
representere familien.
Samira har to yngre søsken, som hun har et godt forhold til. Spesielt lillesøsteren blir veldig
glad når hun kommer hjem på besøk. Ellers har ikke Samira så mye familie i Norge. Morens
bror bor i nærheten av foreldrene, men han har ikke vært til noen støtte for Samira. Når det
oppstod konflikter hjemme, opplevde Samira han som morens allierte.
Lina har to halvsøsken og to stesøsken, alle yngre enn henne. Hun fortalte at hun har et godt
forhold til halvsøstrene i dag, men at de pleide å oppføre seg som noen bortskjemte drittunger.
Hun hadde også et svært vanskelig forhold til farens nye kone, og beskriver henne som
egoistisk og urettferdig.
-

Så du hadde ikke noe godt forhold til stemoren din?

-

Nei, egentlig ingenting. Ikke en skit. Hun beskytta alltid pappa. Det var en gang… Jeg
kom ned dønn rusa.. det hadde vært noe mellom meg og pappa da. - Da sa jeg til henne: Ser du ikke hva som skjer? - Kan du hjelpe meg? - begynte jeg å si til henne da. Og hun
bare sa: ...Nei,. han faren din gjør ikke sånt og ..du må skjerpe deg. Er du helt dum? - Og
greier. Sånne ting. (…) Ah, det har vært veldig sånn.. Jeg hater a, hater a skikkelig.

Lina ble avvist når hun søkte hjelp og støtte. Stemoren så ikke den sårbare jenta, nektet å høre
på henne, eller ta hennes perspektiv. I stedet tok hun farens parti, benektet det Lina fortalte,
og ba henne ta seg sammen. Denne og lignende hendelser bidrar til at Lina føler seg sveket og
tråkket på av stemoren.

5.8

Resultat: Relasjon til søsken og familie

I mitt datamateriale kommer det fram ulike beskrivelser av hvordan forhold forskningsdeltakerne har til familien sin. Det er ingen som har hatt et nært, støttende forhold til søsken
opp igjennom oppveksten. Enten har de ikke hatt søsken, eller så har relasjonen vært fjern,
eller konfliktfylt. Jeg vil ikke gå så langt som å kalle det en risikofaktor, men det kan være en
manglende beskyttelsesfaktor. Søsken kan være en kilde til kjærlighet og trygghet, og således
en viktig beskyttelsesfaktor på barnets primærarena (Luthar, 2003). På den annen side kan
søsken være en barnet føler ansvar for, en som stoler på det, og søsknene regner som
tilgjengelig. Barnet kan da oppleve mestring ved å være en positiv bidragsyter. I moderate
mengder kan det også være en beskyttende faktor (Klefbeck & Ogden, 2003). Hos
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forskningsdeltakerne i denne undersøkelsen vil jeg si at denne type beskyttelsesfaktorer ikke
har vært tilstede. Relasjoner til øvrige familiemedlemmer er veldig forskjellige. Roy beskriver
sin familie som svært støttende, Anne og Samira opplever at de ikke hjelper dem, selv om de
vet at de ikke har det bra, mens Lise har både støttende og likegyldige familierelasjoner. Lina
forteller om både støttende og konfliktfylte familierelasjoner. Under vil jeg drøfte relasjonen
mellom Lina og stemoren. Heller ikke her ser jeg noen beskyttelsesfaktorer, men drøfter
risiko på flere nivåer.

5.8.1 Drøfting av konflikt mellom stemor og stedatter som risikofaktor
Faren til Lina giftet seg og fikk to barn til da Lina var ganske ung. I denne perioden bodde
hun hos moren og besøkte faren i helgene og en kveld i uka. Slik jeg forstår henne har hun
aldri hatt noe godt forhold til stemoren sin. Det eneste hun beskriver som positivt med
stemoren var at hun har kjøpt bursdagsgaver til henne. Sannsynligvis har Linas ADHDdiagnose preget hennes kravkarakteristika allerede fra hun var liten, og jeg vil tro dette har
påvirket hvordan stemoren har tatt seg av henne. Det er også vanskelig å oppdra besøksbarn
likt med egne barn. I barnas øyne kan det lett oppstå forskjellsbehandling og urettferdighet.
Det kan være vanskelig for stemødre å balansere når det er hensiktmessig å være venninne, og
når det er viktig å sette grenser og ta upopulære avgjørelser. Når dette er sagt, vil jeg si at
Lina gir flere eksempler på hvordan hun har blitt sviktet og krenket av stemoren. Schibbye
(2002) skriver at individer som søker å kontrollere andre, samtidig vil søke å undertrykke
deres refleksjonsevne. Stemorens fokus på seg selv og sine biologiske barn førte til at Lina
følte seg oversett og urettferdig behandlet. Lina opplevde at stemoren behandlet henne som et
objekt, hun var en brysom inntrenger som måtte kontrolleres. Innenfor familierelasjoner
oppstår dette når noen er tjent med å definere og bestemme over familiemedlemmer (ibid.).
Kanskje Lina opplevdes som en trussel mot stemoren gjennom sin posisjon og væremåte?
Subjekt- objektrelasjonen bidro til å øke avstanden mellom Lina og stemoren.
Samtidig gjorde Linas turbulente forhold til faren henne ekstra sårbar i møte med stemor og
halvsøsken. Hun opplevde at ingen i familien delte hennes perspektiv, eller så hennes behov.
På bakgrunn av ADHD-diagnosen og det hun forteller meg, vil jeg anta at hun hadde svake
planleggings- og refleksjonsevner. Det kan virke som både faren og stemoren reflekterte lite
over hva Lina trengte, og hvordan de burde møte henne. Når ingen forsto henne likevel,
mistet hun interessen for å være lojal og følge familiens normer. Lina ble frustrert, og dette
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kom til uttrykk gjennom trass, impulsivitet og spenningssøking. Da Lina begynte å ruse seg,
tiltok konfliktene hjemme hos faren. I Linas beskrivelser begynner stemoren å ligne en ond
eventyrskikkelse. Som vi ser av sitatet ovenfor underminerte hun Linas opplevelse. Stemoren
benyttet seg av bemektigelse. I stedet for å komme Lina i møte og ta hennes perspektiv i
konflikten med faren, lukket hun øynene og ba Lina ta seg sammen, kanskje for å beskytte seg
mot en vond virkelighet (Schibbye, 2002).
Vanligvis delte ikke Lina sine tanker og følelser med stemoren. Mangelen på anerkjennelse
og omsorg førte til at Lina gjorde motstand mot å vise sitt egentlige jeg (ibid.). Men da
situasjonen ble for vanskelig vente Lina seg likevel til stemoren og ba om hennes hjelp. Da
hun stod der naken og sårbar, ble hun avvist. Det var bare stemoren som visste hva som hadde
skjedd, som kunne ta hennes perspektiv og forstå omfanget av hva Lina gikk igjennom.
Emosjonell tilgjengelighet og omsorg er tett knyttet til selvutvikling. Da Lina viste sin
sårbarhet opplevdes avvisningen så sterk at den truet selvet (ibid). Slik jeg forstår Lina mistet
hun troen på at stemoren hadde noe godt ved seg i det hele tatt. Hun såret henne så dypt at
Lina i dag sier hun hater henne. Linas relasjon til farens nye kone utgjorde en stor risiko.

5.9

Relasjoner til jevnaldrende

Roy forteller om at han har hatt to-tre gode venninner gjennom oppveksten. De kan han
snakke med i for trolighet og dele sine innerste tanker med. Han kommer stadig tilbake til at
han har hatt det bra, fordi de har vær delaktige i hans liv. Men han uttrykker også på flere
måter at han ikke har blitt akseptert i jevnaldringsgruppa og at det har vært vanskelig.
-

(…) på barneskolen og ungdomsskolen, mobbeepisoder da.

-

Har du opplevd mobbing?

-

Ja, - eller hva skal jeg kalle det? En mild type mobbing. Småerting, - litt hele tida. Så
jeg har hatt venner, men ikke sant, - det er de små kommentarene hele tida.

Roy har blitt ertet og avvist av jevnaldrende. Jeg opplever at det ligger noe under når han
forteller. En sårhet over å ikke bli godtatt som den man er. Dette er en stor kontrast til
hvordan han beskriver opplevelsen av rusmiljøet. Der føler han seg umiddelbart akseptert og
inkludert.
-

Det var et helt nytt miljø, du ble akseptert uansett. Hva det enn er, - om du er den
rareste, … styggeste, den største nerden eller… Hva enn det er. Like fullt er du
akseptert for den du er liksom. Så det var en helt ny verden, sånn sett for meg.

71

-

Mye tanker og sånt som bare forsvant. Så var det på en måte selvmedisinering da, hvis man kan kalle det det.

Det var en av venninnene som introduserte han for rusmiljøet. Roy legger vekt på det gode
vennskapet han har til jentene, og vil ikke fremstå som noe offer. Likevel kommer det stadig
fram i uttalelsene hans, at han har blitt avvist.
Anne fortalte også om to venninner som har betydd, og fortsatt betyr mye for henne. Bedre
venninner kunne hun ikke hatt. De fulgte Anne inn i rusmiljøet, og det var hun som
introduserte dem for rusen.
-

(…) begge to bestevenninnene mine har jeg fått til å begynne å ruse seg. Det er
egentlig ikke de… - å ruse seg og sånt.

Hun sier at hun tenker på at venninnene sitter med problemer nå, og forklarer at man ikke
tenker på sånt når man er rusa. Jeg får inntrykk av at hun har skyldfølelse for at de startet å
ruse seg. Det virker som dette er en stor belastning for henne.
Lise forteller at hun har lett for å få venner, og har en stor vennekrets. I starten av puberteten
begynte hun å vanke sammen med noen som var en del eldre enn seg. Det var en del festing
og eksperimentering med rus, men for de fleste var det var kun for en periode. Mange av de
hun vanket sammen med, har i dag etablert seg med jobb og egen leilighet. Da Lise økte
misbruket sitt, søkte hun til Oslo og rusmiljøet der. Hun snakker også om å knytte bånd på en
rusinstitusjon, vennskap og følelser.
-

(…) så følelsene, de følelsene du får ,- noen av de kan være falske. Fordi du vil på en
måte forvirre deg selv. Du får et enda større behov for å få bekreftet at du er en bra
person, og at folk vil være sammen med deg, så det er litt vanskelig å stole på
vennskapet man knytter. For man vet ikke om det er den trangen man har til å få
bekrefta at man kan være venn, eller om det faktisk er sant da. Det er vel det som er
skummelt.

Det var tydelig at Lise har et reflektert forhold til det å knytte seg til andre rusmisbrukere.
Hun snakket mye om hva det vil si for framtiden og at det er en sjanse man kanskje ikke
burde ta.
Samira hadde mange venninner opp gjennom skolen og det var først da hun fikk seg kjæreste
at det oppstod konflikter hjemme. Han støttet henne, men slik jeg forstod det var det var ikke
aktuelt for Samira å flytte til han. De hadde ikke vært sammen så lenge, og familien hans
kjente ikke til forholdene hjemme hos Samira. Da hun rømte hjemmefra, hjalp han henne å
bære bagen og fulgte henne på barnevernsvakta.
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Lina forteller om venner både fra skolen og nabolaget. Hun sier hun har lett for å få venner og
lett for å bli uvenner med dem igjen. I dag har hun venner som ikke er en del av rusmiljøet.
Det som preger hennes historie omkring vennerelasjoner, er det voldelige forholdet hun hadde
til en kjæreste i 15-16 års-alderen.
-

(…) i det forholdet jeg hadde i to år. For da.. vi sloss jo så blodet spruta. (…) Det ble
en normalitet i det forholdet. Da hadde jeg lyst til å skade den personen så mye som
mulig.

-

Så han skadet deg og du skadet han?

-

Ja, .. men jeg elska han opp i skyene for det…

Lina beskriver forholdet som svært konfliktfylt, og mener at det har preget henne som
menneske. Hun forteller at hun har lært noe om hvordan man bør være mot hverandre i et
forhold, hva som er bra og hva man ikke bør gjøre.
-

De gjør de bitte små feilene som jeg har gjort, eller sagt da. Så gjør ikke jeg det igjen, hvis
du skjønner hva jeg mener.

På meg kan det virke som noen dyrekjøpte erfaringer, selv om hun ikke legger det fram på
den måten. Igjen ser jeg at hun har fokus på hva hun selv kunne gjort annerledes. Hun hevder
seg ikke urettferdig behandlet.

5.10 Resultat: Jevnaldrende som risiko eller
beskyttelsesfaktor
I avsnittet om jevnaldringsrelasjoner kommer det fram at alle forskningsdeltakerne har
opplevd vennskap. Noen har ringt på døren og spurt om de vil være med å leke, og noen har
ventet på dem når de kom på skolen. Det som utpeker seg, er Roys beskrivelser av manglende
aksept fra jevnaldrende på skolen, men at han har hatt tre gode venninner. I tillegg kommer
Linas voldsomme forhold til en kjæreste midt i tenårene, som hun både elsket og hatet. Begge
uttaler eksplisitt at disse relasjonene har preget dem og gjort dem til de personene de er i dag.
Hva de helt konkret legger i det er jeg usikker på, men jeg får inntrykk av at de har reflektert
mye over sine erfaringer. På bakgrunn av dette velger jeg å drøfte hvordan relasjoner til
jevnaldrende kan være risiko- og beskyttelsesfaktorer.
Lise uttrykker imidlertid at hun var på en institusjon der hun følte nærhet og ansvar for to av
de andre beboerne. Hun følte omsorg for dem og hjalp dem. Deres problemer fikk henne også
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til å se seg selv litt i perspektiv og innse at hun hadde mye fint i livet sitt. Ved å ta deres
subjektive opplevelser innover seg og sette seg i deres sted, klarte hun å se seg selv utenfra og
reflektere over sin egen situasjon (Schibbye, 2002). Selv om de knapt kan kalles signifikante
andre, vil slikt over tid kunne være en beskyttende faktor.

5.10.1 Drøfting av avvisning og inkludering som risiko- og
beskyttelsesfaktorer.
Roys fortelling vitner om to ulike relasjonsopplevelser med jevnaldrende i oppveksten.
Aksepten fra de gode venninnene på den ene siden, og følelsen av å ikke være god nok for
guttene i klassen på den andre siden. Nå er Roy svært forsiktig med å fremstille seg selv som
et offer, og han vil ikke karakterisere sine opplevelser som mobbing. Slik jeg ser det, kommer
det an på hvordan man definerer mobbing. Hans beskrivelser stadfester en markant opplevelse
av å ikke være inkludert blant guttene på skolen. Å erkjenne at man har blitt mobbet er for de
fleste et stort nederlag, for i det ligger skammen og smerten i avvisningen (Skårderud, 2003).
Skamfølelsen er en trussel mot selvaktelsen, og det naturlige vil ofte være å holde den unna
gjennom å hevde seg uavhengig og usårbar (ibid.).

Roys bagatellisering og fokus på

venninnene kan på bakgrunn av dette tolkes som en strategi for å ivareta egen selvaktelse.
For at Roy skal oppleve anerkjennelse av majoriteten i jevnaldringsgruppa, må begge parter
være åpne og behandle hverandre som subjekt (Schibbye, 2002). Hva lå til hinder for en
subjekt-subjektrelasjon? På bakgrunn av aktiviteter, samværsformer og kulturelle normer er
det rimelig å anta at de fleste skoleelever primært søker venner av sitt eget kjønn hvis det er
rom for å velge (Nielsen & Rudberg, 1989). Den underliggende sårheten i Roys fortelling om
hvordan han har blitt avvist, kan vitne om at han gjerne skulle vært inkludert i guttegruppa.
Har Roy hatt manglende evne og vilje til å ta guttenes perspektiv? Det ser ut til å ha vært
manglende samsvar og forståelse mellom skolemiljøet og Roys personlighet og fremtreden.
Man burde kunne regne med en viss imøtekommenhet hos guttegruppa, men også forvente at
Roy viste sin interesse for å delta. Slik jeg forstår han og hans nære forhold til de tre
venninnene, kan det tyde på at Roys interaksjonsstil var mer i takt med jentenes fokus på
relasjoner og verbal utveksling (Nielsen & Rudberg, 1989; Purvis, 2002). Det var kanskje
ikke i Roys interesse å delta i guttenes aktiviteter. Selv om det kunne ha vært nøkkelen å bli
inkludert i guttegruppa. Med et slikt utgangspunkt ligger det ikke til rette for felles
opplevelser og derav muligheter til intersubjektiv deling (Frønes, 2006; Schibbye, 2002).
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Hans personlige karakteristika la premisser for hvilke samspill og aktiviteter han mestret og
etter hvert også kanskje selv valgte, og ble en risikofaktor.
Da dette likevel ikke kom til å fungere, kan det da bunne i en opplevelse av at Roy ikke hadde
ikke evne eller ønske å ta deres perspektiv? Kanskje var det jevnaldrende som ubetenksomt,
eller bevisst tråkket på Roy for å oppnå en tilfredsstillende følelse av makt (Roland, 2007)?
For de fleste skolebarn betyr det å ble akseptert og tolerert av jevnaldrende svært mye. Når
dette ikke skjer kan det svekke selvaktelsen (Skårderud, 2003). De andres aksept kunne
bidratt til at Roy følte at det han sa var verdt å lytte til, at hans opplevelser var viktige, også
for dem. Men det skjedde ikke, de ertet og kom med små kommentarer. Avvisningen og
plagingen er en risikofaktor. Schibbye (2002) hevder at manglende opplevelse av mening og
predikerbarhet kan føre til forstyrrelser i selvrefleksivitet og selvavgrensning. Det å ikke
forstå andres intensjoner og meninger rokker ved det man selv opplever, hvordan man
oppfatter situasjonen. Når noen erter og kommer med kommentarer, føler man at noe er galt.
Hvis Roy hadde fått tilbake; nei det var ikke det vi mente, det var ikke slik, kan hans
selvrefleksivitet og selvavgrensning ha blitt truet, og på den måten ha vært en risikofaktor.
Når avvisningen og meningsløsheten i jevnaldringsgruppa ble stor, hadde Roy støtte i det
gode forholdet han hadde til moren og de tre venninnene sine. De personlige karakteristika
Roy utviklet gjennom proksimale prosesser hjemme og sammen med venninnene ville
kanskje ikke ført han nærmere en aksept i guttegruppa, men de anerkjente han og kunne på
den måten bidra til at han opprettholdt selvaktelsen (Schibbye, 2002). Således kan de ha vært
en beskyttende faktor. Det kan være mange grunner at de likevel ikke kunne hjelpe Roy slik
at de andre sluttet å hakke på han. Var jentene selv mobbeofre og manglet den nødvendige
status for å løfte Roys popularitet? Kanskje moren manglet nettverk og støtte for å klare å
hjelpe? Tok hun opp problemene på skolen og ba om støtte derfra? Dysfunksjonelle
mesosystemer kan hindre at nødvendig informasjon som kan endre situasjonen i de ulike
mikrosystemene, kommer fram. Således kan morens / familiens manglende nettverk ha vært
en risikofaktor (Klefbeck & Ogden, 2003).
Det var en av Roys venninner som introduserte han for rusmiljøet, og kan denne relasjonen
kanskje likevel ikke betraktes som en beskyttelsesfaktor?

Her kan vi kjenne igjen

kompleksiteten og samspillet mellom ulike beskyttelses- og risikofaktorer (Luthar, 2003;
Rutter, et al., 1998). Roy startet å ruse seg før overgangen til videregående skole. Dette
representerer en økologisk overgang, som ofte medfører risiko (Bronfenbrenner, 2005). Roy
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skulle over i et nytt miljø som innbar store forandringer i hans liv. Ville han bli akseptert der?
Burde han prøve å endre seg?
I intervjuet forteller Roy at han nærmest bestemte seg for å prøve rusmidler. Han ville finne ut
av det selv fordi det ikke var samsvar mellom alle advarslene han hadde fått og det han
opplevde i rusmiljøet. Dette vitner om et svært bevisst valg, og kan fortelle oss noe om Roys
personlige karakteristika. Han ville gjøre egne erfaringer, og han turte prøve det som han
hadde fått beskrevet som farlig. I tillegg ble hans møte med dette miljøet svært positivt for
hans følelse av selvverd (Schibbye, 2002; Skårderud, 2003). Roy følte seg sett, forstått og
akseptert av de som vanket der. Opplevelsen av å bli likt, anerkjennelsen og
intersubjektiviteten ble en viktig kilde til glede. Pedersen (2006) skriver at i forskning rundt
bestemte narkotiske stoffer er det sosialitet som betones. De brukes for lyst, glede, fest og
fellesskap. Roy uttrykte klart at denne intersubjektiviteten var en helt ny følelse. Gjennom
hans beskrivelser av rusmiljøet forstår jeg at opplevelsen av å bli godtatt var svært viktig for
han. Roy uttalte også at han fikk ro når han ruset seg, ved en anledning kalte han det
selvmedisinering.

5.10.2 Drøfting av voldelige tenåringsforhold som risikofaktor
Lina flyttet sammen med en eldre gutt da hun var bare 15 år. Både hun og kjæresten ruset seg,
og forholdet var svært turbulent og etter hvert voldelig. ADHD-diagnosen vil være en viktig
del av Linas ressurskarakteristika som påvirker kvaliteten på hennes nære relasjoner
(Bronfenbrenner, 2005). Slik jeg ser det, vil den også ligge til grunn for hennes
kravkarakteristika, og på ulike måter påvirke hennes atferd. I Linas tilfelle kan det bety at hun
fikk respons hos gutter som ble tiltrukket av hennes aggressive, spenningssøkende, og kanskje
provoserende fremtreden. Som nevnt tidligere har vi en tendens til å bli forelsket i mennesker
som ligner oss selv (Schibbye, 2002). Ut fra dette er det ikke overraskende at gutten hun
forelsket seg i hadde mange av hennes trekk og kunne opptre voldelig. Som de fleste
forelskede par speilet de sine gjensidige følelser og opplevde et løft i selvaktelsen. Lina og
kjæresten hadde mye til felles, og hun fortalte at de opplevde en intens intersubjektivitet. Slik
jeg tolker det var de to sårbare mennesker som fant hverandre. Forelskelsen og bakgrunnen
deres tilsier at selvrefleksiviteten og avgrensingen kan ha vært svekket. Opplevelsen av å bli
forstått og bekreftet ble så betydelig at oversikten over hva som var en eget selv og den andres
selv blir uklart (ibid.). En slik uavgrensethet kan medføre at det blir det lett for partene å
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plassere årsaken til ubehaget i den andre når det oppstår vanskeligheter, såkalte
projiseringsmekanismer. Rus og ulike former for press kan fort gi opplevelser av håpløshet og
forvirring (Killén, 2004). Svekket selvavgrensing kan også føre til vanskeligheter med å skille
indre følelser, noe som også gir opplevelse av kaos (Schibbye, 2002). Angst, kombinert med
behovet for å opprettholde makt og kontroll, kan være årsaken til at Lina og kjæresten tyr til
vold. Hun forteller at hun elsket og hatet han, at de kranglet og sloss og at hun hadde lyst til å
skade han. Hva er det som får mennesker til å ville være hos noen som gjør dem vondt?
Schibbye (2002) skriver at det å gjenta hverandres væremåter, selv om disse er destruktive, er
et typisk trekk i partnersamspill. Det ligger trygghet i gjentakelsen, og alle mennesker søker
den ubevisst. Linas opplevelser fra tidligere tilsier at hun ikke har noen forventninger om å få
kjærlighet og omsorg hvis hun oppfører seg dårlig. På bakgrunn av dette er naturlig at hun tar
konsekvensene, men også forsvarer seg ved å svare med samme mynt. Lina beskriver seg selv
som ei sterk jente, men sier hun at dette ikke gjaldt da hun var sammen med denne gutten.
Slik jeg forstår den dialektiske relasjonsteorien handler dette om mangel på selvavgrensning.
Kjæresten hennes har blitt en sentral tilknytningsperson, og konflikten i Lina dreier seg om
behovet for å være selvstendig samtidig som hun er redd og engstelig for å miste tilhørighet.
Angsten for å stå aleine er større en angsten for volden (ibid.).
Lina fortalte senere i intervjuet at hun hadde lært mye om hvordan hun burde oppføre seg i
senere forhold. Dette viser igjen til hennes perspektiv, og fokus på egne handlinger i en
relasjon preget av kontroll, trusler og vold. Hun så på hva hun selv kunne gjort annerledes.
Dette kan indikere at hun lette etter en forståelig forklaring på hva som er årsaken til at hun
fortjente en slik behandling. Når hun tok skylda for at noen gjorde henne vondt, kan det ha sin
opprinnelse i angsten for å erkjenne avvisningen. Overlevelsesinstinktet gjør at Lina vil knytte
det til handlingen slik at ikke det er hennes person og selvet som er grunnen til den dårlige
behandlingen. Angsten er knyttet til utslettelsen av selvet og behovet for å bli bekreftet av den
andre (Schibbye, 2002). Når Lina finner en årsak, eller en forklaring på hvorfor hun blir
behandlet så dårlig, innebærer det en mulighet til å ivareta sitt eget selv ved å endre atferd.

5.11 Signifikante andre
Roy gir uttrykk for at han alltid har hatt støtte hos familien sin, og at han ikke hadde behov for
andre voksne. Jeg opplever at han stiller seg litt undrende til spørsmålet.
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Anne forteller at hun kunne snakke med noen av lærerne på skolen og at de tok seg av henne
når ting var vanskelig hjemme.
-

Ja, noen lærere, - spesielt ei da, som skjønte meg liksom og… ja, og det var veldig bra å
vite, - eller å ha henne der. Jeg var veldig glad for det. Og.. at de hørte på meg liksom. Og
de visste det,… de visste liksom noe.

Anne beskriver at noen lærer forstår litt av hvordan hun har det. De er der for henne og hun
opplever det som godt at de vet. Anne ordlegger seg som om at problemene hjemme er både
uttalt og ikke uttalt. Kanskje var det bare en lærer hun snakket med, mens de andre bare hadde
en stille forståelse. Hun fortalte også noe som viser en annen form for omsorg i skolen
-

Ja, sånn egentlig da, når man kommer full på skolen, og har tatt piller og sånne ting på
skolen, så skal man jo bli.. det skal jo ringes til foreldre og sånt. (…) men det skjedde
kanskje en gang at de gadd å gjøre det. Og resten av de lærerne som brydde seg, - de, når
det var de som fant ut at jeg hadde drukket og tatt piller og sånt, så lot de meg bare være.

Lærerne forstod litt av hvordan det var hjemme hos Anne. Enten så de ikke hensikten i å ta
kontakt med faren, eller så lot de være for å beskytte henne. Det er slik jeg tolker at hun
oppfattet det. Gjennom samtalen fikk jeg inntrykk av at Anne ikke kjente til skolens rutiner i
slike saker, eller om de hadde kontaktet barnevernet.
Lise ga ikke inntrykk at det var noen bestemte mennesker som hadde vært en støtte for henne
opp gjennom oppveksten, bortsett fra familien. Men hun fortalte at hun fikk god hjelp av
advokaten sin når saken hennes skulle opp i fylkesnemda.
-

Jeg hadde en advokat som var veldig grei, men det tok veldig lang tid før jeg stolte på
at den advokaten var der for min del. Jeg følte at alle skulle ta meg. Jeg ville ikke
snakke med noen. Så hun hjalp meg og jobbet hardt for å finne en plass som hun
trodde at jeg skulle trives.

Dette var i en svært vanskelig periode for Lise, og hun var veldig sint på det meste som hadde
med barnevernet og hennes omsorgssituasjon å gjøre. Det er tydelig at advokaten nådde inn til
henne og klarte å komme i dialog. Lise uttrykker en opplevelse av at advokaten ville hennes
beste.
Samira fortalte at hun ikke hadde voksne hun kunne henvende seg til. Hverken lærerne på
skolen eller foreldrene til venninnene hennes forstod hvordan hun hadde det, og Samira tok
ikke initiativ til å fortelle om volden hjemme. Foreldrene til kjæresten hennes visste heller
ingenting.
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Lina hadde både en bestefar og en stefar hun opplevde som støttende, bestefaren mest når hun
var yngre, og stefaren i tenårene.
-

Stefaren min, typen til mamma. Han var veldig… han har betydd ganske mye for meg.
Han prata jeg veldig mye med… om ..om ting, da. Jeg dro dit når mamma var på jobb for
eksempel på lørdager. Hun har jo butikk og da kunne jeg dra hjem dit. Jeg prata jo med
han .. han har jeg alltid stolt på liksom

-

Var det etter at du begynte å ruse deg at du opplevde den gode kontakten?

-

Ja, han var den som var utafor av alle sammen.

Det virker som Lina trengte en å snakke med som ikke var så tett på henne. Det kan skyldes at
konfliktnivået mellom henne og foreldrene var svært høyt i perioder. Han kjente både henne
og hennes situasjon, men hadde kanskje likevel såpass avstand at han klarte å se ting i
perspektiv. Dessuten var han en som Lina opplevde at virkelig så henne, og som tok seg tid til
å høre på det hun sa. Han ble en hun fikk tillit til, som hun stolte på og turde åpne seg for.

5.12 Resultat: Signifikante andre som beskyttende
faktor
Ingen av forskningsdeltakerne har hatt signifikante andre som har støttet dem over tid, men
noen peker på noen kortere relasjoner. Signifikante andre er en svært viktig beskyttende
faktor (Sørlie, 2000), så nettopp fraværet av disse kan være en av grunnene til at det ikke har
gått så bra med dem. Roy og Samira gir ikke uttrykk for at de hadde noen som kunne hjelpe
dem når de hadde det vanskelig. Anne forteller at hun var glad for at lærerne var der, at noen
av de viste omsorg, og at hun kunne snakke med dem. For en periode var de en lindring. Men
de har ikke tatt initiativ til å hjelpe Anne på en måte som hun har lagt merke til. Hjelpen deres
har ikke skapt en positiv endring i hennes omsorgssituasjon. På den måten ser det ikke ut til at
de har vært en beskyttende faktor. Lise peker ikke på spesielle personer i sitt nettverk som
støttespillere, men opplevde at advokaten hennes sto på hennes side og hjalp henne, da saken
hennes skulle opp i fylkesnemda. Lina har flere i personer rundt seg som hun har opplevd som
støttende. Hennes problematikk har likevel sett ut til å ha vært såpass omfattende at dette ikke
har skapt noen vesentlig endring i hennes livssituasjon. Under vil jeg drøfte Lises relasjon til
advokaten som beskyttende faktor. Slik jeg oppfatter det kan familiene til Roy, Anne og
Samira ha vært forholdsvis isolerte. På bakgrunn av dette drøfter jeg også risikoen ved
manglende nettverk på generell basis.
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5.12.1Drøfting av profesjonelle hjelpere som signifikante andre
Jeg har trukket fram Lises relasjon til sin advokat som beskyttende faktor. Dette er i
utgangspunktet et profesjonelt samarbeid i en svært avgrenset periode. Likevel var tilliten
advokaten klarte å få hos Lise avgjørende. Det kan ha vært flere medvirkende årsaker til at det
fungerte akkurat da, knyttet til Lises helse, livssituasjon og motivasjon. Jeg vil anta advokaten
hadde en oppriktige anerkjennende holdning og evne til å uttrykke den ovenfor Lise
(Schibbye, 2002). Som nevnt tidligere hadde Lise ingen tillitt til mennesker som hadde med
barnevernet å gjøre, og jeg går ut fra at terskelen for å komme i dialog var høy. Slik jeg ser
det, var det kun ved å behandle Lise som et likeverdig, reflekterende individ at advokaten
kunne skape en relasjon til henne. I en subjekt-subjektrelasjon lå det til rette for et samarbeid.
Uten advokatens vilje og evne til å oppnå et tillitsforhold til Lise, ville sjansene for at Lise
skulle være interessert i å finne en egnet institusjon vært små. Men nå kunne de sammen
finne en institusjon der Lise hadde bedre mulighet til å trives og bli rusfri. Med et slikt
utgangspunkt ville ikke Lise bli plassert i en ny institusjon som et objekt, men reise dit på
bakgrunn av egne vurderinger (ibid.). Selv om hun sikkert opplevde seg presset, bar hun også
ansvar for den prosessen hun hadde tatt del i og valget hun hadde tatt. Grunnlaget for å starte
en avrusningsbehandling var et helt annet enn når hun ble tvangsplassert. På den måten hadde
personalet gode forutsetninger for å komme i posisjon, og etablere en utviklende relasjon til
Lise. Hun uttrykte selv i intervjuet at hun vil ikke skuffe dem, ved å stikke av eller begynne å
ruse seg igjen. Slik jeg ser det, var det advokaten som satte i gang denne prosessen og ble en
beskyttende faktor. Hun kom antagelig inn på et gunstig tidspunkt, men uten hennes
anerkjennende holdning, hadde kanskje ikke Lises positive utvikling funnet sted.

5.12.2 Drøfting av sammenhenger mellom problemer i familien, mangelfulle
mesosystemer og isolasjon.
Det er sammenheng mellom foreldrenes nettverk og barnas nettverk. De personene som
foreldrene har kontakt med, vil også barna oftere utvikle sine relasjoner til (Klefbeck &
Ogden, 2003). Forskningsdeltakerne i undersøkelsen gir ikke inntrykk av å ha støttende
nettverk utenfor familien. Manglende kontakt og kommunikasjon til parter utenfor familien
påvirker barnet på mange måter. Isolasjonen i seg selv er en stor risikofaktor, hvis det er
relasjoner innad i familien som truer barnets utvikling. Ungdommene i undersøkelsen har tatt
avstand fra hjemmet, rømt og søkt til belastede jevnaldringsmiljøer. Svedhem (1991) skriver
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at barn og unges problematferd og nettverk påvirker hverandre gjensidig. Faktorer på alle
nivåer i samspill med personlige karakteristika skaper en sirkulær årsakskjede. Manglende
kontakt og kommunikasjon mellom mikrosystemene øker risikoen for problematferd. Dette
begrunner han med begrensede muligheter til å hente sosial støtte når man trenger perspektiv i
konflikter. Det finnes ikke noen som kjenner til hvordan mikrosystemet fungerer.
Familier som har barn eller ungdom som viser alvorlig problematferd vil i større eller mindre
grad oppleve det vanskelig å være åpne om hva som skjer i hjemmet. Barn og unge som viser
alvorlig problematferd, tiltrekker seg oppmerksomhet på grunn av sin forstyrrende, krenkende
antisosiale atferd og skolefaglige tilkortkommenhet (Sørlie, 2000). Familien utsettes for den
negative oppmerksomheten som følger brudd på kulturens og samfunnets normer og regler.
Foreldrenes opplevelse av å ikke mestre sin oppdragerrolle, skam og skyldfølelse kan føre til
at familien isoleres. Schibbye (2002) skriver at en slik motstand er en beskyttelsesmekanisme.
Det er naturlig at mennesker ikke avslører sine innerste følelser og blottstiller seg.
Tilbaketrekning og isolering blir overlevelsesstrategier. I omsorgssviktsituasjoner er familier
ofte enten isolerte, eller har konfliktfylte relasjoner til sitt nettverk (Killén, 2004).
Terskelen for å ta kontakt med noen for å få hjelp er ofte stor selv om man har mennesker
man har tillit til. Hvis da nettverket er begrenset, finnes det ingen som man kan henvende seg
til. I min undersøkelse forteller flere av forskningsdeltakerne at mennesker utenfor familien
ikke kjente til hvordan de hadde det hjemme. Deres egne følelser og samfunnets fordømmelse
av familievold la bånd på dem. De ville ikke at noen skulle vite hvordan det egentlig var. På
den andre siden vil antagelig mange av de samme begrunnelsene gjelde for foreldrene. De
deler ikke sine frustrasjoner og egne overtramp med noen. Skammen over det de faktisk gjør
mot sine barn, hindrer dem i å søke hjelp (Skårderud, 2003). Disse mekanismene fører til økt
isolasjon i dysfunksjonelle familier og er med på å opprettholde det skadelige mikrosystemet
som familien da utgjør.
I vår kultur står ideen om privatlivets fred sterkt. Hva som skjer innenfor husets fire vegger,
har ingen andre noe med. Det er der vi kan være oss selv og ikke trenger forestille oss. Derfor
vil mennesker som står utenfor og aner at noe er galt, vegre seg for å ta kontakt og gripe inn
(Klefbeck & Ogden, 2003). Flere av forskningsdeltakerne forteller at ingen utenfor familien
visste hvordan de hadde det hjemme. Dette vil igjen forsterke barn og unges opplevelse av at
de ikke kan be om hjelp. Temaer som de voksne ikke kommuniserer, bringer ikke barna på
bane (Schultz & Raundalen, 2008).
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6 Avslutning
Her vil jeg legge frem det jeg ser som essensen i fenomenet relasjon hos
forskningsdeltakerne. Dette utgjør trinn fem i Giorgis fenomenologiske analyse, der jeg
binder sammen de viktigste meningsenhetene i et deskriptivt utsagn. Videre vil jeg kort svare
på problemstillingen med bakgrunn i resultatene fra min undersøkelse, før jeg kommer med
noen avsluttende refleksjoner.

6.1 Essensen i fenomenet relasjonsopplevelser slik
det fremkommer i undersøkelsen
I denne undersøkelsen har jeg belyst hva det er som kjennetegner ulike beskyttende og
risikofylte relasjoner. Dette er det ikke noe entydig svar på. Relasjoner står fram som
dynamiske prosesser, der noen få relasjoner er utelukkende risiko, og noen flere utelukkende
beskyttelse. Således slutter jeg meg til Nordahl et al. (2005) som hevder at risiko og
beskyttelse mot problemutvikling ikke bør betraktes som statiske fenomener, men som en
prosess. En relasjon kan, i en gitt periode, eller kontekst være beskyttende, men den kan endre
karakter, for så utgjøre en risiko. Dette kan være en mor som får psykiske problemer, eller en
god venninne som begynner med rus. Hvorvidt barn og ungdoms relasjoner er beskyttelseseller risikofaktorer kan man ikke si før man ser hvordan de virker over tid.

Relasjonsopplevelser kan i utgangspunktet utgjøre alle opplevelser sammen med andre. Det
handler om de affektive opplevelsene som berører forholdet mellom de som er i samspill. Det
er følelsen som ledsager opplevelsen som avgjør hvordan vi definerer forholdet til den andre.
Hva som frembringer den affektive opplevelsen kan skyldes ulike forhold. Etter å ha hørt de
fem forskningsdeltakernes historier, sitter jeg med en oppfatning av at deres personlige
karakteristika også har svært stor betydning for hvordan de opplever sine relasjoner. Hvordan
ungdommene møter og opplever verden har et dypt subjektivt utgangspunkt, og den nærmeste
til å gi en beskrivelse av opplevelsen er dem selv. Dette stemmer godt overens med
undersøkelsens teoretiske og metodologiske utgangspunkt.

Jeg finner en del gode relasjonsopplevelser i mitt materiale. Nære, varme, spennende og
intense relasjoner, der forskningsdeltakerne forteller om intersubjektivitet, tilhørighet og
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trygghet. Relasjon opptrer som beskyttende faktor når ungdommene beskriver at de føler seg
sett, hørt og forstått. Altså når de møter en anerkjennende holdning av mennesker som
forholder seg til dem som et likeverdig, reflekterende subjekt. Jeg har drøftet tidligere
hvordan ungdommenes karakteristika legger premisser for hvilke responser de får fra
omgivelsene. Dette dreier seg om sirkulære prosesser av forventning og bekreftelse. Hvis
forventningen er positiv er det mye enklere å komme i posisjon, enn hvis forventningen er
negativ. En positiv forventning bygger ofte på et lett temperament og gode opplevelser.
Barnets genetiske utrustning, tilknytningsmønster og samspillserfaringer danner barnets og
ungdommens skript for hva relasjoner kan gi, og hvordan de fungerer. Relasjonen opptrer
som beskyttelsesfaktor når den berører individet på en måte som styrker selvaktelsen og
fremmer autonomi, samtidig som den ivaretar behovet for tilhørighet og tilknytning.

For forskningsdeltakerne i min undersøkelse har det har ikke vært nok. De har vært sårbare,
og relasjonsopplevelsene har vært av en slik art at de har utviklet mestringsstrategier som
arter seg som alvorlig problematferd. Det er den som bekrefter at hos ungdommene i
undersøkelsen har mengden risiko har vært for stor.

Relasjonen blir en risikofaktor når den truer selvet. Dette skjer fra tid til annen i alle
relasjoner. Alle behandler andre og blir behandlet som objekt innimellom. Alle opplever
svekket selvrefleksivitet og avgrensning, og alle har kjent på hvordan det er å bli invadert
eller forlatt. Det er når det blir for mye, når barnets eller ungdommens selvaktelse ikke klarer
å holde fast ved selvverdet, at angsten melder seg og gir seg utslag i ulike mestringsstrategier.
Jo mer sårbare barna er, jo mindre skal det til før en relasjon utgjør en risiko. Som jeg
tidligere har påpekt , har dette sitt utspring i barnets genetiske disposisjoner og foreldrenes
omsorgsevne da de er avgjørende for hvilket tilknytningsmønster barnet danner. For
ungdommene jeg snakket med, kan man kjenne igjen selvbevarelsen i flukten fra de
relasjonene som truer dem. En flukt i bokstavelig forstand, ut av hjemmet, ut av skolen, bort
fra ukvemsord og vold. Men også en flukt fra de vonde tankene og erkjennelsen om at noen
kan ville dem vondt. Slik jeg opplever ungdommene kan det se ut som de har fortrengt at
nære omsorgspersoner har ignorert eller krenket dem. Den likegyldige holdningen, stemmen
og mimikken passer ikke med den dramatiske historien. De holder seg på overflaten for å ikke
konfronteres med smerten og angsten.
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6.2

Konklusjon

Relasjoner blir en risiko når søken etter respons gir seg utslag i overdreven servilitet eller
utfordrende, provoserende handlinger. Ungdommene i utvalget valgte opposisjonen og viste
alvorlig problematferd. Hadde de noe valg? Vi mennesker trenger andre for å få bekreftelse på
hvem vi er, og vi søker intersubjektivitet. På en eller annen måte vil vi søke til de som kan gi
oss den tilfredsstillende følelsen av å bli bekreftet, akseptert og forstått. Dette gir en
opplevelse av å være et selvstendig individ med tilhørighet i et fellesskap. Jeg ville snakke
med ungdommer som hadde vist alvorlig problematferd for å få kjennskap til deres relasjonsopplevelser, og arbeidet etter følgende problemstilling:

-

Hva kjennetegner relasjonsopplevelser hos barn og ungdom som viser alvorlig
problematferd og hvordan fungerer de som risiko- og beskyttelsesfaktorer?

Hva som kjennetegner relasjonsopplevelser hos ungdom som viser problematferd kan være så
forskjellig. Undersøkelsen viser at gode relasjoner bygger på en anerkjennende holdning, som
kommer til uttrykk gjennom anerkjennende handlinger. Det vil si en relasjon som innebærer å
se, lytte til, bekrefte, akseptere og forstå den andre. Risiko vil være det motsatte. Når
mennesket ikke blir sett, hørt, bekreftet, akseptert og forstått. Luthar (2003, s.544) skriver:
“Resilient adaption rests on good relationships.” Hva som er gode relasjoner kan være så
mangt, og om de er gode nok kommer an på hvordan risikoen arter seg. I tillegg kommer
antall risikofaktorer og hvordan de påvirker hverandre. Helheten utgjør mer enn summen av
delene. Over har jeg redegjort for kompleksiteten i relasjoner, og at de sjelden over perioder
opptrer kun som risiko eller beskyttelse. Forskningsdeltakernes relasjoner har i stor grad vært
preget av uforutsigbarhet, svik, objektivisering, bemektigelse og krenkelser. De har også
opplevd trygghet, kjærlighet og tilhørighet, men det har ikke vært nok for å veie opp for
mengden risiko.

6.3

Avsluttende refleksjoner

Undersøkelsen har vært en spennende og lærerik prosess. Kunnskapen jeg har ervervet
gjennom dette arbeidet ser jeg på som svært nyttig i arbeid med ungdom som viser alvorlig
problematferd. Jeg har kanskje ikke funnet noe jeg ikke kunne lest meg til i faglitteraturen,
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men det personlige møtet med ungdommene og arbeidet med deres historier har gitt en
erkjennelse, en opplevelse av å bli berørt, som jeg ikke ville ha fått ved å lese en bok. Det har
gjort meg enda mer bevist på at alle mennesker er forskjellige og må møtes på forskjellige
måter, og hvor viktig det er å lytte og tone seg inn. Det samme gjelder disse ungdommenes
sårbarhet og omgivelsenes påvirkningskraft. På et gitt tidspunkt skal det svært lite til for at de
tar valg som vil føre til en negativ utvikling. For noen har denne sårbarheten vært der helt fra
de var bitte små, og for andre har den utviklet over tid. Da de vokste opp og kom i tenårene
med store endringer både i dem selv og i omgivelsene, ble vekten av risiko for tung og de
utviklet problematferd. Hvor mye risiko et individ tåler, vet vi ikke før vi ser resultatet. Derfor
vet vi heller ikke hvor mye beskyttelse som skal til. Det vi vet er at noen barn er ekstra
sårbare og må beskyttes godt. Disse barna er i første rekke avhengige av sine nærmeste
omsorgspersoner. Hvis det er forhold som tilsier at omsorgsrollen blir for vanskelig, er det
viktig at mennesker på barnets primærarenaer griper inn og hjelper til. For relasjonene preger
de sårbare barna, de urolige skolebarna og de umulige ungdommene. De er helt avhengige av
at noen har vilje og evne til å se dem, tone seg inn og bekrefte dem. Bare på den måten kan vi
bidra til å styrke deres selvaktelse.

Den enkelte har aldrig noget med et andet menneske at gøre uden at
holde noget av dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forutgående
stemning, en oplagthet, man får til at visne eller som man vækker, en lede
man uddyper eller hæver. Men det kan også være forfærdende mæget,
så simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

”Den etiske fordring” (Løgstrup, 2008 s.25)
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Forespørsel om tillatelse til å gjennomføre en intervjuundersøkelse blant klienter ved
NNN

Jeg er mastergradsstudent i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og er nå i startfasen
på mitt mastergradsprosjekt. I den forbindelse ønsker jeg å gjennomføre en
intervjuundersøkelse blant ungdom med atferdsvansker, som ikke bor sammen med sine
foreldre.
Arbeidstittelen på prosjektet mitt er:
”De sårbare småbarna, de urolige skolebarna og de umulige ungdommene. - Ungdom med
atferdsvansker og deres relasjonshistorie.”
Problemstillingen for prosjektet er:
”Ungdom med atferdsvansker forteller om sine relasjonsopplevelser. - På hvilke måter kan
barn og ungdoms relasjonsopplevelser være beskyttelses- eller risikofaktorer?”.
Min motivasjon for å undersøke disse ungdommenes relasjonshistorie springer ut fra egne
erfaringer i arbeid med barn og ungdom. Jeg er interessert i ungdommenes egen historie,
hvordan de har opplevd relasjoner til omsorgsgivere og andre hjelpere.
Dette er et aktuelt tema i debatter rundt oppvekst, omsorg og barnevern. Det er ulike
risikofaktorer som fører til alvorlige atferdsvansker hos ungdom. I dette prosjektet ønsker jeg
å se på relasjoners betydning. Hvordan påvirker gode eller dårlige relasjoner barns utvikling?
Forskning på atferdsproblemer peker på ulike risikofaktorer, og mange av dem omhandler på
en eller annen måte barnets omsorgssituasjon og nære relasjoner.
Formålet med prosjektet er å få en bedre forståelse av hvordan ungdommene selv har opplevd
viktige relasjoner. Ved å få en nyansert beskrivelse fra ungdommene, kan jeg få utvidet
kunnskap om relasjonens betydning.
I utgangspunktet ønsker jeg å intervjue 4-5 ungdommer mellom 16 og 18 år med
atferdsvansker, som bor på bo og arbeidskollektivene. Derfor henvender jeg meg til dere, ber
om tillatelse til å komme, og spør om dere er villige til å gi meg litt av deres tid.
I tillegg ber jeg dere om hjelp til å velge ut hvilke ungdommer som kan være aktuelle, og
spørre om de er villige til å delta. Dere kjenner ungdommene og kan vurdere hvor vidt de bør
delta i en slik undersøkelse eller ikke. Det er viktig at de har en forståelse av hva de sier ja til
å være med på, og de må få beskjed om at de når som helst har frihet til å trekke seg som
deltakere. Hvert intervju vil ta cirka en time.
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Jeg har søkt Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) om godkjenning av prosjektet.
De har svart at prosjektet ikke medfører meldeplikt eller konsesjonsplikt etter
personopplysningsloven §§ 31 og 33. Prosjektet kan dermed gjennomføres i henhold til
intensjonen.
All informasjon ungdommene gir om personlige forhold blir anonymisert og behandlet
konfidensielt. Innsamlede data vil slettes umiddelbart etter analyse. Navn på institusjon,
personer og øvrige personopplysninger vil bli anonymisert i forskningsrapporten.
Prosjektet avsluttes og rapporten skal leveres før 1. juni 2010.
Min veileder er Eling Kokkersvold, 1. amanuensis ved Institutt for Spesialpedagogikk. Han
kan treffes på telefon 22858121.
Det er ønskelig med en skriftlig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Trine Andersen
Høglivegen 28
1920 Sørumsand
Tlf. 97756168
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Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon og er villig til å la meg intervjue
i forbindelse med Trine Andersens mastergradsprosjekt.
Alle opplysninger jeg gir vil bli behandlet konfidensielt og slettes etter bruk.

_____________________________
Navn

_____________________________

_______________

Sted

Dato
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Kvalitativt forskningsintervju – fenomenologisk
tilnærming
Fenomenologi omfatter vektlegging av bevissthet og livsverden, med en åpenhet ovenfor
informantens opplevelser, nyanserte og rikholdige beskrivelser av fenomenene som skal
undersøkes i informantens dagligspråk. Intervjueren forsøker å sette forhåndskunnskap i
parentes og søke etter invariante essensielle betydninger i informantens presise
fortelling(Kvale, 2009).
Et semistrukturert livsverdensintervju brukes når temaer fra dagliglivet skal forstås ut fra
informantens perspektiver (Kvale, s 47 2009).

Problemstilling:
Ungdom med atferdsvansker forteller om sine relasjonsopplevelser.
-

På hvilke måter kan barn og ungdoms relasjonsopplevelser være beskyttelses- eller
risikofaktorer?

Forskningsspørsmål
-

Hvilke tanker har de om trygghet, tilhørighet, familieliv og vennskap?
Hvilke relasjoner har betydd mye for dem?
Hvordan har de opplevd relasjonsbrudd og omsorgsovertakelse?
Hvordan har de opplevd tiltak og avgjørelser som gjelder dem selv?

Intervjuguide – Semistrukturert
Innledende
1 Kan du fortelle litt om hvordan det er å være her?
2

a) Kan du beskrive ditt forhold til de andre elevene ?
b) Kan du beskrive ditt forhold til lederne?

3

Hvordan oppleves / føles det?

Relasjonsbrudd (ene)
4

Flyttet du hit fra mor og far?
 Hvordan opplevde du dette? Kan du beskrive hva du følte da?
Flyttet du hit fra fosterhjem?
 Hvordan opplevde du dette? Kan du beskrive hva du følte da?
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Flyttet du hit fra en annen institusjon?
 Hvordan opplevde du dette? Kan du beskrive hva du følte da?
5

Hva har denne opplevelsen / disse opplevelsene betydd for deg?

Familieliv, forhold til foreldre og søsken
6

Hvordan var din livssituasjon før du kom hit?

7

Kan du beskrive ditt forhold til familien din(biologisk familie)?

8

a) Når du tenker på moren din:
 Er det noe du ser tilbake på med glede som du kan fortelle om?
 Hvilke følelser får du da?
 Er det en episode du kan huske at du ble lei deg for?
 Hvilke følelser får du da?
 Hvordan opplevde / opplever du relasjon? (varm, god, positiv, støttende,
opp og ned , uforutsigbar, kontrollerende, likegyldig, negativ, vond)
b) - faren din?
c) - søknene dine?

Viktige relasjoner
9

Er det bestemte mennesker i livet ditt som har betydd mye for deg?
 Kan du fortelle meg litt om dem? Episoder
 Hvilke følelser forbinder du med den/ de personene?

Viktige hendelser
10 Er det bestemte hendelser i livet ditt som har gjort deg til den du er/ som har preget
deg?
 Kan du fortelle meg litt om den /dem?
 Hvilke følelser forbinder du med den / de?

Tanker om trygghet, tilhørighet og vennskap
11 Hva er trygghet for deg?
12 Kan du beskrive opplevelse av tilhørighet og vennskap?
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Avsluttende
13 Er det noe du vil fortelle om som vi ikke har snakket om her i dag?
14 Hvordan har det vært å fortelle dette til meg?
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