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Sammendrag 

Denne undersøkelsen har satt fokus på hvordan ungdom som har deltatt i 

arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” har opplevd sin situasjon før, underveis og etter tiden i 

tiltaket. Det er undersøkt hvorvidt ungdommene opplever at tiltaket har bidratt til å endre 

deres livssituasjon. Studien belyser viktige aspekter omkring hvordan tilværelsen kan 

oppleves for ungdom som har stått i fare for å havne på utsiden av samfunnet. Det konkrete 

arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” har eksistert i fem år uten eksplisitt kunnskap om 

hvordan det oppleves av ungdommene som er med. Gjennom ungdommenes beretninger tar 

studien sikte på å bidra med kunnskap som kan være med på å videreutvikle tiltaket for 

fremtidige deltakere. Oppgavens problemstilling er: 

Hvordan oppleves deltakelse i arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” av ungdom som står 

utenfor skole og arbeid?  

Datamaterialet i undersøkelsen er utarbeidet gjennom semistrukturerte intervjuer med fem 

ungdommer som har deltatt i arbeidstreningen for å få fram deres tanker, erfaringer og 

følelser. Materialet er analysert og tolket i lys av et fenomenologisk vitenskapsteoretisk 

perspektiv, samt drøftet i lys av studiens teoretiske og forskningsmessige forståelsesramme. 

Resultatene viser at ungdommene har en del felles erfaringer og opplevelser. Situasjonen før 

deltakelse i ”Jobbsjansen” gir inntrykk av å bære preg av negative skoleopplevelser, 

uproduktiv ledighetstid, og demotiverende og kortvarige arbeidsforhold. Underveis i tiltaket 

ser det ut til at ungdommene erverver ny kunnskap som medfører en økt følelse av mestring 

og tro på egne ferdigheter. Gjennom denne kunnskapen ser ungdommene ut til å ha endret sin 

oppfatning av seg selv og andre mennesker. Ungdommene beskriver at opplevelsen av å delta 

i et inkluderende fellesskap der hver enkelt blir verdsatt er av avgjørende betydning. Alle 

ungdommene beskriver at de har opplevd positive endringer i sitt liv etter deltakelsen i 

tiltaket. Beretningene om tiden etter deltakelse i ”Jobbsjansen” tyder på at ungdommene 

opplever økt grad av ansvarsfølelse for sitt arbeidsliv videre. Noen av ungdommene fremstår 

som godt integrerte i arbeidsforhold, mens andre fremstår i en mer marginalisert tilværelse. I 

denne sammenheng ser det ut til å ha særlig kritisk betydning for noen at de mister den 

tilhørigheten de har opplevd under tiden i tiltaket.   
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1 Innledning 

Unge i aldersgruppen 20-24 år hadde ved utgangen av oktober 2010 en ledighet på 4,7 

prosent. Til sammenlikning var den registrerte ledigheten for arbeidsstyrken totalt sett på 

samme tidspunkt på 2,7 prosent, og denne aldersgruppen har dermed høyere ledighet enn 

andre grupper (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 2011). Utdanning gir 

tilgang til arbeidsmarkedet og vil herunder ha stor betydning for det sosiale liv, da det ofte er 

gjennom arbeid man kommer inn i bestemte sosiale miljøer. Undersøkelser viser at om lag én 

av tre ungdom ikke har bestått fem år etter påbegynt videregående opplæring (Markussen, 

Frøseth, Lødding & Sandberg 2008). Sammenhengen mellom manglende gjennomføring av 

videregående opplæring, tilgang til arbeidsmarkedet, samt økende sosiale forskjeller, er et 

problem både for den enkelte og for samfunnet (Thrana, Anvik, Bliksvær & Handegård 

2009). Skillet mellom å fullføre videregående opplæring og å droppe ut handler ikke kun om 

hvorvidt man oppnår en fagutdannelse eller ikke, men handler kanskje i like stor grad om at 

de som dropper ut tillegges negative kjennetegn ved at de ikke fullfører en utdannelse som de 

fleste mener man vil greie om man bare anstrenger seg litt (Frønes & Strømme 2010). 

Videregående opplæring er frivillig, og når elever går ut av ungdomsskolen står de i 

utgangspunktet fritt til å velge å avslutte sin skolegang. Likevel er det flere som hevder at 

dette frie valget har blitt et ikke-valg. Samfunnet forventer at ungdom i alderen 16-19 år tar 

videregående opplæring, og mange vil hevde at utdanning har gått fra å være en mulig 

karrierevei til å bli den eneste (Hernes 2010). I Norges offentlig utredninger, nr. 16, viser 

Utdannings – og forskningsdepartementet (2003) til at arbeidslivets behov for kompetanse og 

omstillingsdyktig arbeidskraft i betydelig grad har gjort videregående opplæring til et 

minimumskrav for vellykket inntreden i arbeidsmarkedet for unge. Det langvarige og 

prestasjonspregete utdanningsløpet har ført til at veien fram til en selvstendig voksenrolle for 

mange kan fortone seg svært lang (Befring 2008). Ungdom uten utdanning og arbeidserfaring 

stiller bakerst i jobbkøen, og det er en reell fare for at mange ender opp som varige 

stønadsmottakere og dermed blir en tapt generasjon for arbeidslivet (Halvorsen 2010). 

Utviklingen i dagens samfunn ser altså ut til å gå mot et enda sterkere skille mellom de som er 

innenfor og de som er utenfor. Skolens ”vinnere” får det stadig bedre, mens skolens ”tapere” 

får det verre. For de som ikke mestrer de økte kravene som stilles i dagens samfunn kan 

følelsen av utilstrekkelighet og sosial marginalisering bli en realitet. Disse ungdommene vil 

være særlig utsatt med tanke på kvalifisering mot et ”verdig voksenliv” (Breilid & Sørensen 
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2008). Gjennom arbeidstreningstiltak forsøker man å unngå dette ved å hjelpe ungdom inn på 

arbeidsmarkedet. Tema for denne oppgaven er hvordan ungdom som har deltatt i et 

arbeidstreningstiltak har opplevd sin situasjon i tilknytning til deltakelsen. Det aktuelle 

arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” er iverksatt for ungdom mellom 17 og 25 år som står 

uten jobb eller skoleplass. 

1.1 Studiens formål og problemstilling  

Formålet med denne studien er å belyse hva ungdommene selv opplever og tenker omkring 

sin situasjon før, underveis og etter deltakelse i arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen”. Fokus 

er rettet mot å undersøke hvorvidt, og på hvilken måte ungdommene opplever at deltakelse i 

tiltaket har bidratt til å endre deres livssituasjon. Det er et ønske at studien skal kunne bidra til 

å belyse viktige aspekter omkring hvordan tilværelsen kan oppleves for ungdom som har stått 

i fare for å havne på utsiden av samfunnet. Det konkrete arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” 

har eksistert i fem år uten eksplisitt kunnskap om hvordan det oppleves av ungdommene som 

er med. Denne undersøkelsen belyser noen av ungdommenes erfaringer, og bidrar slik med 

kunnskap som kan være med på å videreutvikle tiltaket. Målsettingen for tiltaket er at 

ungdommene får seg jobb eller blir motivert til å starte på skole igjen, og tiltakets uttalte 

visjon er alle med på laget. 

Med bakgrunn i studiens formål om er følgende problemstilling utarbeidet: 

Hvordan oppleves deltakelse i arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” av ungdom som står 

utenfor skole og arbeid?  

For å belyse hvorvidt og på hvilken måte ungdommene opplever at deltakelsen har bidratt til å 

endre deres livssituasjon er følgende tre underspørsmål utledet: 

1) Hvordan beskriver ungdommene sine erfaringer før deltakelse i ”Jobbsjansen”? 

2) Hvordan beskriver ungdommene sine erfaringer underveis i tiden de deltar i tiltaket? 

3) Hvordan beskriver ungdommene sine erfaringer etter deltakelse i ”Jobbsjansen”?  
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1.2 Oppgavens oppbygning 

I andre kapittel presenteres undersøkelsens teoretiske og forskningsmessige forståelsesramme. 

Med utgangspunkt i et perspektiv på marginaliserte ungdoms situasjon i dagens samfunn vil 

risikofaktorer som kan hemme en positiv utvikling og forebygging som kan fremme en slik 

utvikling beskrives. En modell for mestringens vilkår presenteres og betydningen av 

ungdommenes egne forventninger om mestring blir vektlagt gjennom Albert Banduras (1977, 

1986, 1997) begrep ”self-efficacy”. Viktigheten av å ha en opplevelse av å kunne påvirke 

hendelser i eget liv teoretiseres også gjennom Antonovskys (1979,2000) begrep opplevelse av 

sammenheng. Videre i kapittel 2 presenteres den teoretiske konstruksjonen av tiltaket 

”Jobbsjansen”, før andre alternative arbeidstreningstiltak rettet mot unge ledige i Norge 

nevnes.  

I tredje kapittel beskrives undersøkelsens metodiske tilnærming, og det redegjøres for 

studiens vitenskapsteoretiske perspektiv og bakgrunnen for valg av kvalitativt intervju. Det 

gis en beskrivelse av intervjuguiden som ble benyttet, samt fremgangsmåte for utvalg og 

rekruttering av informanter. Deretter følger en operasjonalisering av problemstillingen. Videre 

i kapittel 3 beskrives fremgangsmåte for datainnsamling og databearbeiding, før 

undersøkelsens reliabilitet, validitet og generaliserbarhet diskuteres. Aspekter ved min 

forforståelse gjøres eksplisitt, og ulike etiske hensyn ved forskningen løftes frem.   

I fjerde kapittel presenteres og drøftes studiens resultater i lys av undersøkelsens 

problemstilling og studiens teoretiske og forskningsmessige forståelsesramme. Inndelingen av 

de fremstilte dataene er gjort i henhold til studiens tre underspørsmål.  

I kapittel 5 konkluderes resultatene gjennom avsluttende refleksjoner i lys av studiens 

problemstilling og forskningsmessige forståelsesramme, samt i lys av tiltakets målsetting og 

egen forforståelse. Avslutningsvis presenteres noen tanker for videre arbeid med tiltaket 

”Jobbsjansen”.  
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2 Teoretisk og forskningsmessig 

forståelsesramme  

I dette kapittelet beskrives undersøkelsens teoretiske og forskningsmessige forståelsesramme. 

I første avsnitt redegjøres det kort for situasjonen for marginalisert ungdom i vårt samfunn 

med fokus på mulige risikofaktorer ungdom kan utsettes for, samt betydningen av å inneha et 

helhetsperspektiv i arbeid med å forebygge utvikling av problemer. Et forebyggingsperspektiv 

med tanke på å styrke ungdommens kompetanse og tilhørighet i samfunnet ved overgangen til 

en voksen tilværelse vektlegges. I denne sammenheng presenteres en modell for mestringens 

vilkår (Sommerschild 1998). I henhold til undersøkelsens problemstilling er 

opplevelsesdimensjonen det essensielle:  

Hvordan oppleves deltakelse i arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” av ungdom som står 

utenfor skole og arbeid?  

Betydningen av ungdommens egne forventninger om mestring av sin situasjon blir beskrevet 

gjennom begrepet ”self-efficacy” (Bandura 1977, 1986, 1997). Viktigheten av å ha en 

opplevelse av å kunne påvirke hendelser i eget liv blir også teoretisert gjennom Antonovskys 

salutogenetiske perspektiv via hans vektlegging av betydningen av opplevelse av 

sammenheng (Antonovsky 1979, 2000). Det fokuseres på aspektene perspektivene har til 

felles, nemlig at de vektlegger at måten vi ser vår verden på har avgjørende betydning for vår 

opplevelse av å mestre den. Videre i kapittelet presenteres den teoretiske konstruksjonen av 

tiltaket ”Jobbsjansen”, før andre alternative arbeidstreningstiltak for unge ledige i Norge blir 

nevnt.  

2.1 Marginalisering og forebygging i et risikobilde   

Store forandringer har skjedd i arbeidslivet gjennom utviklingen av det moderne Norge. I 

1950 hadde kun 16 prosent av befolkningen over 16 år mer enn grunnskoleutdanning. I dag 

starter så mange som 97 prosent direkte i videregående opplæring etter ungdomsskolen 

(Hernes 2010). Arnesen (2003) peker på at unge tidligere hadde mulighet til å komme seg 

unna skolen dersom de opplevde at de kom til kort. Å gå ut i arbeid var et mulig og akseptert 

alternativ til skolegang. I dag er slike yrkesalternativer nærmest fraværende, og utdanning har 

blitt helt avgjørende for å få fotfeste i arbeidslivet (Halvorsen 2010). Studier som viser at 
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ungdom med lite utdanning i økende grad ble marginalisert på arbeidsmarkedet i USA i 

vekstperioden på 1980-tallet illustrerer dette (Corcoran & Matsudaira 2005). Marginalisering 

handler om at man faller utenfor eller i periferien av viktige arenaer og aktiviteter (Heggen & 

Øia 2005). En norsk analyse av unge menn som var uten lønnsinntekt fra arbeid det året de 

fylte 25 år, viste at frafall fra skolen kombinert med å være uten arbeid i 17-18 års alderen, 

økte sannsynligheten for sosial eksklusjon (Frønes 2010). Den internasjonale litteraturen 

omkring frafall fokuserer på en rekke faktorer av betydning for hvorvidt ungdom fullfører 

videregående skole. Det pekes blant annet på faglige forutsetninger, foreldres utdanningsnivå, 

regionale arbeidsmarkedsforhold, kjønn og etnisk bakgrunn (Falch, Borge, Lujala, Nyhus & 

Strøm 2010; Markussen et al. 2008).  Kunnskap om hvem som står i fare for å falle fra vil 

være viktig for å iverksette innsats for å hindre slikt frafall. Markussen et. al (2008) bidrar 

gjennom sin studie med interessant kunnskap omkring når i utdanningsløpet ungdommene 

faller fra. Resultatene viser at blant ungdom som droppet ut eller ikke fikk bestått, hadde 7,1 

prosent fullført og bestått grunnkurs, mens 17,6 prosent hadde fullført og bestått vk1. Videre 

viser studien at over halvparten av de som hadde strøket kun hadde strøket i ett fag. En mulig 

forklaring på hvorfor noen ungdommer slutter etter to år på videregående skole, kan være at 

de ikke får lærlingplass. Dette gir viktig kunnskap om at mange av de som har endt opp uten 

yrkes- eller studiekompetanse ikke hadde så lang vei igjen. Falch og Nyhus (2010) antyder 

gjennom sin forskning at de som fikk innfridd sitt førsteønske om studieplass, hadde høyere 

grad av oppnåelse enn de som ikke fikk innfridd et slikt ønske. Studien viser også at det var 

høyere grad av frafall ved yrkesfaglige studieretninger. Resultatene antyder at ungdommens 

forhold til skolen også har betydning for grad av måloppnåelse. Sannsynligheten for ikke å 

fullføre videregående opplæring økte dersom ungdommen følte seg sosialt utenfor på skolen. 

For de ungdommene som står i fare for å havne i en marginalisert posisjon kan skolen være en 

arena for beskyttelse. Det å falle utenfor kan være en risiko i seg selv, gjennom at man blir 

utelatt fra arenaen der ”alle andre” oppholder seg. Dette innebærer også økt risiko for å 

oppholde seg sammen med marginaliserte jevnaldrende. På den andre siden kan det lange 

utdanningsløpet i seg selv innebære en risiko for den unge dersom skolegangen er preget av 

manglende mestring og negativ oppmerksomhet (Damsgaard & Kokkersvold 2011).  

Falch og Nyhus (2010) antyder gjennom sin forskning at gode karakterer reduserer 

sannsynligheten for å være arbeidssøker, mottaker av offentlige stønader eller å sitte i fengsel. 

Sannsynligheten for å være registrert som arbeidssøker hos NAV er 3-5 ganger høyere for de 

som ikke har fullført videregående skole. På en tilfeldig dag i 2007 var det registrert 10-15 
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ganger så høy sannsynlighet for å sitte fengslet dersom man ikke hadde fullført videregående 

skole sammenliknet med de som hadde fullført slik skolegang (Falch et al. 2010). 

Oppsummeringsvis tyder forskning på at grad av mestring, motivasjon, tilhørighet, kontroll, 

og positive skoleerfaringer alle er faktorer som kan ha betydning for hvorvidt en ungdom 

opplever å havne i en marginalisert tilværelse. Befring (2008) peker på at forebyggende 

innsats rettet mot de risikofaktorer som barn og unge utsettes for, kan forhindre en slik 

marginalisering. En risikofaktor kan sies å være et kjennetegn ved ungdommen eller miljøet 

som øker risikoen for utvikling av problematferd (Overland 2007). Frønes (2010) hevder at 

arbeid med forebygging av problemer hos unge har endret seg. Tidligere handlet forebygging 

i stor grad om å holde ungdommen på rett kjøl fram mot voksenrollen og inntredenen i 

arbeidslivet. Det forebyggende arbeidet i dagens samfunn krever en mer sammensatt 

tilnærming for å bistå ungdommen til å møte den komplekse overgangen mellom ungdomstid 

og voksenrolle. Befring (2008) refererer til begrepene allmennforebygging og målspesifikk 

forebygging. Allmennforebygging angår alle, mens målspesifikk forebygging fokuserer på 

”utsatte grupper” eller særlige problemtilstander. Man kan slå fast at en opphoping av 

risikofaktorer er av betydning for sannsynligheten for utvikling av problemer hos den enkelte. 

Som illustrert ved figur 1, deler Befring (2008) i sin modell risikofaktorene inn i individuelt 

særpreg, deprivasjon, sosialiseringsrisiko og samfunnsrisiko:  

 

Figur 1: Modell over risikofaktorer.       Befring 2008:177.  

Individuelt særpreg omhandler at barn og unge har ulike individuelle forutsetninger der noen 

er mer robuste, mens andre er mer sårbare. Enkelte barn har en medfødt sårbarhet som 

innebærer økt sannsynlighet for at de utvikler problemer dersom de utsettes for uheldige 

oppvekstvilkår (Berg-Nielsen 2010). Dette kan blant annet handle om et vanskelig 
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temperament, høy grad av impulsivitet og utagering, samt kognitive eller sosiale problemer 

(Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit 2005). Deprivasjon setter fokus på barn og unges 

oppvekstvilkår. Noen unge vokser opp i familier preget av omsorgssvikt, konflikter, 

fattigdom, sykdom, understimulering, eller andre faktorer som kan påvirke deres 

oppvekstmiljø. Sosialiseringsrisiko viser til de påkjenninger og den usikkerhet som for mange 

er forbundet med det lange utdanningsløpet. En vellykket skoleintegrering krever oppnåelse 

og dyktighet, og for noen er skolen en arena for marginalisering (Frønes 2006). 

Marginalisering i utdanningsløpet er dokumentert å være en grunnleggende faktor i forhold til 

framtidig marginalisering (Frønes & Strømme 2010). Med samfunnsrisiko viser Befring 

(2008) blant annet til det medietrykk og forbrukspress dagens unge utsettes for, samt det 

sterke innslaget av rusmidler i barne- og ungdomslivet. Han beskriver hvordan 

påvirkningsstrukturene har endret seg i takt med en fristilling fra familiære og sosiale bånd. 

Verdier og normer som tidligere har vært klare rettesnorer for barn og unge, har i større grad 

blitt et spørsmål om den enkeltes valg.  

Jo flere risikofaktorer en ungdom utsettes for, jo større er sannsynligheten for en negativ 

utvikling. Kunnskap om risikofaktorer er nødvendig for å kunne iverksette effektive 

allmennforebyggende og målspesifikke tiltak overfor unge. Det er viktig å påpeke at det å 

være utsatt for risiko ikke i seg selv fører til skjevutvikling. Ungdom reagerer ulikt på de 

risikofaktorer de utsettes for, og egen motstandskraft kombinert med beskyttende faktorer i 

miljøet vil være av avgjørende betydning (Damsgaard & Kokkersvold 2011). Med kunnskap 

om den risiko ungdom utsettes for ved en opphoping av negative faktorer, vil et 

helhetsperspektiv på forebygging være av stor betydning. Dersom forebygging tar sikte på å 

forbedre ungdommens kompetanse, altså deres motstandskraft, samt deres relasjon og 

tilhørighet til samfunnet og menneskene rundt dem, vil man kunne oppnå flere positive 

effekter. Allmennforebyggende kan et slikt perspektiv bidra til en tilrettelegging for en sunn 

og vellykket utvikling for alle dagens unge ved at samfunnet ruster dem til å håndtere den 

komplekse overgangen fra ungdom til voksen. Med et målspesifikt forebyggingsperspektiv 

kan en helhetlig og kompetansefokusert tilnærming bidra til en redusering av problemer hos 

ungdom som lever i en risikotilværelse (Weissberg, Kumpfer & Seligman 2003). I neste 

avsnitt presenteres en modell for mestringens vilkår som er i tråd med et slikt helhetlig 

forebyggingsperspektiv. 
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2.2 Mestring   

Sommerschilds (1998) modell for mestringens vilkår (figur 2) er først og fremst utviklet med 

tanke på det lille barnets oppvekst, men den kan være like aktuell for å forstå mestringens 

vilkår hos ungdom i deres nåværende situasjon. Videre i kapittelet redegjøres det kort for 

Albert Banduras teori om ”self-efficacy” (Bandura 1977, 1986, 1997). Perspektivet er et 

nyttig refleksjonsgrunnlag for å diskutere betydningen av ungdommenes egne forventninger 

om å påvirke og forme retningen på eget livsløp.  

2.2.1 Mestringens vilkår for ungdom  

Bakgrunnen for modellen er Lester Libos modell for legfolks arbeid i psykiatrien i New 

Mexico på 1970-tallet. Sommerschild (1998) deler mestringens vilkår inn i to hovedområder; 

tilhørighet og kompetanse. Hun hevder at modellens gyldighet tydeliggjøres ved at liknende 

begrepspar finnes både hos Bowlby (attachment and exploring) og hos Freud (Liebe und 

Arbeit). Resilience-forskningen, anført av Michael Rutter, har vært en viktig innfallsvinkel for 

forståelsen av hvilke rammebetingelser som gir grobunn for motstandskraft. Også forskning 

rundt utvikling av selvbilde, blant annet ved pioneren Charles Cooley, har vært en bakgrunn 

for utviklingen av modellen for mestringens vilkår.  

 

Figur 2: Modell for mestringens vilkår.     Sommerschild 1998:58.  
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I denne modellen innebærer tilhørighet blant annet å ha minst én nær fortrolig – en 

”signifikant annen”.  Det er essensielt at barn havner i et slikt gjensidig samspill tidlig i livet, 

men gode og stabile relasjoner senere i livet kan på inngående måter gjøre opp for tidligere 

skade. Mulighet til å knytte trygge bånd til nære mennesker gjør oss bedre rustet enn noe 

annet til å tåle livets påkjenninger (Garmezy & Masten 1994 ref i Grøholt 1998), og det vil 

være langt mindre sårbart dersom barnet opplever tilknytning og gjensidighet via flere 

relasjoner enn den ene fortrolige. Her vil familien kunne være en viktig ressurs for barnets 

utvikling av motstandskraft gjennom å sikre en opplevelse av forutsigbarhet og tilhørighet 

(Sommerschild 1998). I Norges offentlige utredninger, nr. 12, påpeker Barne- og 

familiedepartementet (2000) betydningen av at alle har noen å forholde seg til med sine 

gleder, bekymringer, tanker og følelser. Nettverket rundt barnet vil også spille en vesentlig 

rolle for utvikling av motstandskraft, og særlig jevnaldrende vil få økende betydning ettersom 

barnet blir eldre. Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologi har bidratt med viktig kunnskap om 

nettverkets betydning for barn og unges oppvekst. Bronfenbrenner vektlegger betydningen av 

omgivelsene rundt den unge, og er opptatt av mer enn kun det som skjer innenfor den 

umiddelbare familiesituasjonen (Bronfenbrenner 1977). Barn og unge har behov for å knytte 

bånd til et variert utvalg av betydningsfulle mennesker, samt oppleve en tilknytning til såkalte 

signifikante andre utover kun småbarnsalderen. Det å oppleve seg elsket og sosialt verdsatt, er 

fundamentalt for helse, mestring og velvære livet ut (Bø 2000).  

Kompetanse er knyttet til det å kunne noe, å få til noe. Schultz Jørgensen (2001) beskriver at 

utover det å beherske en ferdighet, innebærer kompetanse også at man evner å bruke sine 

ressurser på en adekvat måte, for eksempel slik den sosiale situasjonen krever. Å være til 

nytte, å gi og ta ansvar, å vise nestekjærlighet og å mestre motgang er også ledd i 

Sommerschilds (1998) kompetansebegrep. Slike positive opplevelser av å være en person som 

er viktig og som blir verdsatt, kan fremme en følelse av å være kompetent. Når den unge 

opplever en trygg tilhørighet til omgivelsene, samt stadig erfarer at utfordringer er 

overkommelige gir dette grobunn for utviklingen av en egenverdsfølelse eller en positiv 

selvoppfatning. Skaalvik og Skaalvik (2005) benytter selvoppfatning som en fellesbetegnelse 

på alle oppfatninger, vurderinger og forventninger som en person har til seg selv. 

Egenvurderingen trenger ikke å være sammenfallende med den reelle kompetansen og den 

flinke, men nedvurderende ungdommen, kan slite med dårlig selvfølelse. Den enkeltes 

personlige oppfatning av seg selv utvikles alltid i samspill med andre, og med en positiv 

selvoppfatning er den unge bedre rustet til å møte livets utfordringer (Sommerschild 1998). 
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Dette vil utdypes ytterligere via de to teoretiske perspektivene som beskrives videre i 

kapittelet.  

2.2.2 Forventning om mestring – ”self-efficacy” 

Albert Banduras ”self-efficacy” begrep er hentet fra sosial-kognitiv teori. Sosial-kognitiv teori 

er karakterisert av tanken om at mennesker verken er drevet av indre krefter eller av 

omgivelsenes påvirkning, men at utvikling skjer gjennom en vedvarende og gjensidig 

interaksjon mellom personlige og sosiale faktorer. Innenfor sosial-kognitiv teori hevdes det at 

vår trang til å utøve kontroll over viktige aspekter ved eget liv filtrerer nesten alt vi gjør i 

løpet av livet. En opplevelse av ”self-efficacy” omtales i denne sammenheng som det mest 

sentrale for menneskers atferd (Bandura 1977, 1986, 1997). ”Self-efficacy” defineres av 

Bandura som: 

Perceived self-efficacy refers to beliefs in one`s capabilities to organize and execute the 

courses of action required to produce given attainments (Bandura 1997: 3).  

På norsk omtales begrepet gjerne som en ”forventning om mestring” (Bråten 2002; Skaalvik 

& Skaalvik 2005). Begrepet viser til den betydning det har for individet å ha en tro på at egne 

handlinger vil kunne føre til ønsket effekt. ”Self- efficacy” fokuserer ikke først og fremst på 

hvilke ferdigheter den enkelte har, men på hva man tror man kan bruke disse ferdighetene til 

under ulike omstendigheter. Ferdigheter kan lett la seg overstyre av manglende tro på egne 

evner, og dersom man ikke tror at man kan påvirke hendelser i eget liv vil man heller ikke 

være motivert til å forsøke (Bandura 1986, 1997). Hvordan man attribuerer nederlag eller 

suksess blir i denne sammenhengen betydningsfullt. Attribusjon handler om hvordan man 

forklarer eller tillegger hendelser mening for seg selv. Ungdom med liten tiltro til egen 

kompetanse kan lett attribuere problemer og nederlag til manglende evner. Dette kan forsterke 

tendensen til å gi opp med den forestilling at det uansett er lite den unge selv kan gjøre 

(Skaalvik & Skaalvik 2005). Opplevelsen av å mangle evne til å påvirke betydningsfulle 

aspekter ved eget liv gir grobunn for følelser av apati, frykt og fortvilelse. Mestringserfaringer 

er den mest sentrale faktoren for utvikling av ”self-efficacy”. Gjennom å overkomme 

utfordringer på en positiv måte vil en følelse av kontroll over eget liv utvikle seg. Tidligere 

erfaringer, troen på egne ferdigheter, vanskelighetsgraden i det man står overfor, den innsats 

man legger i å lykkes, og de omstendighetene som finnes rundt er alle sentrale aspekter for 

hvorvidt hendelser påvirker utviklingen av ”self-efficacy”. En opplevelse av ”self-efficacy” 
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har betydning for hvilke handlinger man utfører, hvor mye innsats man legger i å oppnå det 

man ønsker, hvordan man håndterer motgang, og dermed i stor grad hvorvidt man faktisk 

påvirker retningen på betydningsfulle faktorer (Bandura 1986, 1997). Befring (2008) 

beskriver ”self-efficacy” som en personlig kompetanse som setter den enkelte i stand til å 

være herre i eget liv.  

Overgangen fra ungdom til voksen er en lang og kompleks periode, og ungdommen må selv 

utvikle evner til både å finne og holde retningen på eget livsløp (Frønes 2010). Det moderne 

mennesket må skape seg selv der det tradisjonelle mennesket hadde tradisjonene som 

holdepunkt (Frønes 2006). Denne individualiseringen innebærer at det stilles krav til den 

unge om å ta gode beslutninger for seg selv i et hav av alternativer. Dette kan medføre at 

mange unge opplever at de må håndtere de utfordringene de stilles overfor på egenhånd 

(Furlong & Cartmel 2007). Det kreves høy grad av ”self-efficacy” for å kunne innfri kravene 

og dermed være med på å forme sin egen tilværelse. Ungdomstiden anses som en essensiell 

periode for utviklingen av ”self-efficacy”, og hvordan denne utviklingen forløper kan ha stor 

betydning for retningen på ungdommens liv videre. I denne perioden må viktige beslutninger 

fattes, og mange nye ferdigheter tilpasset det voksne liv må utvikles. De fleste ungdommer 

navigerer seg forbi de nye kravene som stilles og kommer seg gjennom denne perioden uten å 

utvikle alvorlige problemer. Dersom den unge i liten grad har utviklet ”self-efficacy” vil 

vedkommende kunne ta med seg en sårbarhet i møte med nye situasjoner. Ungdommens 

forventning om mestring både sosialt og skolefaglig vil ha betydning for deres 

følelsesmessige tilstand. Dersom den unge blir stående utenfor samfunnets fellesskap kan 

dette forsterke følelsen av at man mangler evne til å påvirke retningen på eget liv (Bandura 

1986, 1997). Grad av ”self-efficacy” har blant annet betydning for de karrierevalg den unge 

vil vurdere, grad av forberedelse for yrkeslivet, og dermed den retningen ungdommens 

yrkesmessige utvikling kan ta (Hackett 1995; Bandura 1986). En lav forventning om mestring 

vil kunne føre til en utelukkelse av flere yrkesmessige alternativer, og vil komme klart til syne 

i ungdommens møte med potensielle arbeidssituasjoner gjennom at ungdommen mangler en 

tro på egen evne til selvrealisering (Bandura 1997). Jerusalem og Mittag (1995) refererer til 

studier som har antydet at grad av opplevd ”self-efficacy” kan gi en god prediksjon i henhold 

til hvorvidt man oppnår å få en meningsfull jobb.  

Med et fokus på ”self-efficacy” i arbeid med ungdom som står i fare for å havne i en 

marginalisert posisjon vil en fremming av deres forventninger om mestring være av stor 
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betydning. Å tilegne seg en forventning om at man kan planlegge og influere retningen på 

eget liv skjer best ved at den unge veiledes gjennom opplevelser som medfører økt tiltro til 

egne evner. Gjennom støtte fra kompetente voksne kan ungdommene oppleve at de mestrer 

nye utfordringer og kan slik utvikle en forventning om at de vil kunne kontrollere fremtidige 

situasjoner på egenhånd. Det anses som særlig viktig at nederlag unngås tidlig i 

læringsprosessen da dette kan medføre at ungdommen gir opp å forsøke. En bevisst bruk av 

relevante og positive imitasjonsmodeller kan ha god effekt på utviklingen av ”self-efficacy” 

hos ungdom. Slik modellæring handler da ikke kun om en imitasjon av atferd eller 

ferdigheter, men heller tenkemåter og strategier for hvordan håndtere ulike situasjoner. God 

veiledning fra voksne eller andre i omgivelsene kan snu en begynnende negativ utvikling og 

bidra til å sette ungdommen i stand til å utvikle en evne til selvregulering og på denne måten 

unngå fremtidige problemer (Bandura 1997). Gjennom konkret trening i sosiale ferdigheter og 

bevisst bruk av gruppesammensetninger kan man tilrettelegge for en utvikling av personlig 

trygghet hos ungdommene som vil kunne bidra til økt pågangsmot og optimisme (Befring 

2008). Å arbeide med ungdom i gruppe kan fremme utvikling av ”self-efficacy” gjennom 

tilgjengelige imitasjonsmodeller, samt effekten ved et positivt samhold. Det er ikke gitt at en 

slik gruppe vil ha positiv effekt og det finnes en risiko for at den vil fungere mot sin hensikt. 

For å sikre at ungdommene ikke attribuerer andres nederlag til egne manglende evner er det 

viktig at det finnes voksne som har fokus på tilrettelegging av positive og 

forventningsfremmende læringssituasjoner for hele gruppa.  

2.3 Opplevelse av sammenheng  

I dette avsnittet gjøres det kort rede for begrepet opplevelse av sammenheng (Antonovsky 

1979, 2000). I likhet med Bandura teoretiserer også Antonovsky betydningen av å ha tiltro til 

at man kan påvirke eget liv. Valg av perspektivet som bakgrunnsteppe i denne studien er 

begrunnet i ønsket om å fokusere på den betydning ungdommenes opplevelse av sammenheng 

kan ha for deres mestring av sin tilværelse.  

2.3.1 Det salutogenetiske perspektiv og opplevelse av sammenheng 

Ifølge Antonovsky dreier det salutogenetiske perspektiv seg om hva som gjør at noen 

mennesker, til tross for høy grad av stressbelastning klarer seg fint i livet. Salutogenese er 

hentet fra det latinske ordet salus som betyr helse eller sunnhet. Antonovsky diskuterer 
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hvorvidt det er hensiktsmessig å opprettholde den tradisjonelle dikotomien mellom 

patogenese og salutogenese, eller sagt med andre ord, mellom sykdom og sunnhet. Han 

hevder at vi alle befinner oss et sted på det han refererer til som et kontinuum fra god til 

dårlig helse, og med et salutogenetisk perspektiv søker vi å undersøke de faktorer som skaper 

bevegelse mot den sunne enden av kontinuumet. Også utover det rent medisinske er det 

salutogenetiske perspektiv av verdi, da det kan bidra til viktig innsikt i hvordan styrke 

ungdoms vilkår for en positiv selvopplevelse (Befring 2008). Virkningene av stressfaktorer er 

ikke nødvendigvis negative, men kan derimot være helsefremmende gjennom at man kommer 

styrket fra dem. Med stressfaktorer menes de krav som det ikke finnes noen umiddelbar 

løsning på. Det er umulig å forutsi hvorfor noen mennesker overvinner motstand og 

voldsomme belastninger på en positiv måte, og at det er dette mysterium det salutogenetiske 

perspektivet søker å oppklare. Det er som svar på det salutogenetiske spørsmål at Antonovsky 

har utviklet begrepet sence of coherence (SOC), eller på norsk opplevelse av sammenheng 

(OAS) (Antonovsky 1979, 2000). 

Grad av opplevd sammenheng i egen tilværelse er en bestemmende faktor for menneskets 

mestring av sin tilværelse. Gjennom sin forskning har Antonovsky funnet tre 

kjernekomponenter for å inneha en slik opplevelse av sammenheng: comprehensibility 

(forståelighet), manageability (håndterbarhet) og meaningfulness (meningsfullhet). De 

tilsvarende norske begrepene brukes videre i fremstillingen. Forståelighet henviser til i 

hvilken grad man opplever at de stimuli man konfronteres med er kognitivt forståelige - kort 

sagt at verden er til å forstå. Håndterbarhet innebærer hvorvidt man møter livsbegivenheter 

som noe man kan håndtere, samt i hvilken grad man opplever at man har tilstrekkelige 

ressurser til rådighet for å imøtekomme de krav som stilles. Den tredje kjernekomponenten 

kaller Antonovsky (1979) for meningsfullhet. Denne komponenten beskriver betydningen av å 

være følelsesmessig engasjert og involvert i det som foregår i eget liv. Det omhandler 

viktigheten av at ulike livsområder oppleves som verdt å investere energi i, og ikke kun som 

krav og forventninger man helst ville vært foruten. Det er ikke nødvendig å føle at alt i ens liv 

er forståelig, håndterbart og meningsfullt, men at det avgjørende er de livsområder den 

enkelte opplever som viktige.  

Alle de tre kjernekomponentene er nødvendige for utviklingen av OAS, men de er ifølge 

Antonovsky (2000) ikke like viktige. Han hevder at motivasjon – i form av meningsfullhet, 

vil være avgjørende for utvikling av både forståelighet og håndterbarhet. For den engasjerte 
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og motiverte personen ligger veien åpen for utvikling av ressurser og større forståelse. 

Antonovsky beskriver videre at forståelighet går forut for håndterbarhet da man vanskelig kan 

håndtere stimuli som man ikke forstår. Dette betyr ikke at håndterbarhet ikke er viktig for 

evnen til å mestre egen tilværelse. Dersom man ikke tror at man har tilstrekkelige ressurser til 

å håndtere situasjonen vil dette gå utover opplevelsen av meningsfullhet, og dermed forsøket 

på å mestre situasjonen. Med dette som bakgrunn hevder Antonovsky at mestring avhenger av 

en opplevelse av sammenheng som helhet (Ibid).  

 Antonovsky definerer dermed opplevelsen av sammenheng som følger: 

Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken 

man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse av tillid til, at (1) de stimuli, 

der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der 

står tilstrækkelige ressourcer til rådighet for en til at klare de krav, disse stimuli stiller; og (3) 

disse krav er utfordringer det er værd at engagere sig i.  

(Antonovsky 2000:37). 

En person med en sterk OAS vil velge den mestringsstrategi som til enhver tid er mest 

velegnet til å håndtere de utfordringer man står overfor. Utvikling av en sterk OAS handler 

om at vi evner å sette de uttalige stressfaktorer vi utsettes for inn i en meningsfylt 

sammenheng. Gjentatte erfaringer med at dette er noe vi mestrer vil med tiden bidra til 

utvikling av en sterk opplevelse av sammenheng. Gjennom å oppnå økt forståelse, en tro på at 

man kan finne fram til løsninger, samt en opplevelse av mening ved å forsøke kan man oppnå 

økt opplevelse av sammenheng i møte med utfordrende situasjoner. Mestringsatferd er i 

denne sammenheng ikke nødvendig. Det at man er overbevist om at man er i stand til å utføre 

de handlinger som er nødvendig er det mest vesentlige for hva man gjør i møte med 

utfordringer. Den grunnleggende tillit til at ting nok skal gå bra, at man har ressurser til å 

håndtere situasjonen, at ting som kanskje på dette tidspunktet virker forvirrende nok skal bli 

forståelig med tiden, denne tilliten i seg selv er viktigere enn ferdighetene i den konkrete 

situasjonen (Antonovsky 2000).  

2.3.2 Ungdom og opplevelse av sammenheng 

Det sentrale problem for unge mennesker i alle kulturer er hvordan man ”finner seg selv”. 

Dette handler om å utvikle innsikt i omgivelsene rundt seg (forståelighet), utvikle nye 
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ferdigheter som kreves i en kompleks overgang fra barn til voksen (håndterbarhet), samt 

oppnå muligheter til å realisere seg selv (meningsfullhet). Sosial klasse, kjønn, biologi og 

nettverk er blant faktorene som samvirker i utviklingen av den unges opplevelse av 

sammenheng. Dersom den unges valg og handlinger oppleves som legitime og verdifulle av 

ungdommen selv og omgivelsene, vil det bidra til utvikling av en sterk OAS også der valgene 

viser seg å ha uheldige konsekvenser. Det å oppleve at man har innflytelse motiverer en til å 

investere mer energi i det man gjør. Sosial støtte er en faktor som kan ha betydning for den 

enkeltes utvikling av en sterk OAS. I sin analyse av vesentlige trekk ved arbeidslivet 

beskriver Antonovsky (2000) betydningen av kvaliteten på de sosiale relasjoner. Dette anses 

som relevant i denne sammenheng for beskrivelsen av betydningen for ungdoms utvikling av 

OAS at de gis mulighet til å delta i positive gruppesammenhenger. Innad i en gruppe kan det 

utvikle seg en atmosfære av indre sammenheng som vil kunne ha betydning for den enkeltes 

utvikling av OAS. Hvis det finnes felles verdier, gruppeidentifikasjon og klare normative 

forventinger vil den enkelte ungdommen kunne oppleve at signaler som sendes mellom 

deltakerne er forståelige. Gjennom positiv sosial tilhørighet kan det utvikles et følelsesmessig 

engasjement og den enkelte kan oppleve seg som aktør i en større helhet (Ibid). En voksen 

som er opptatt av å bidra til styrket OAS vil forsøke å legge til rette for at ungdommene øker 

sin mulighet til å sette brikkene i eget liv sammen på måter som kan skape sammenheng og 

mening for dem (Grøholt 1998).  

Den unge som i sitt tidlige voksenliv har utviklet en sterk OAS vil benytte seg av de generelle 

motstandsressurser som står til rådighet i møte med nye utfordringer. Generelle 

motstandsressurser refererer til de potensielle ressurser som en person kan mobilisere og ta i 

bruk i sine forsøk på å løse et foreliggende problem. Ethvert problem rommer to dimensjoner, 

nemlig det instrumentelle og det følelsesmessige. Eksempelvis kan dette dreie seg om en 

ungdom som ikke har jobb eller skole å gå til. Problemet vil innebære en praktisk dimensjon i 

form av hva man skal gjøre med dette, men også en følelsesmessig dimensjon i form av hva er 

jeg verdt? Uten å oppleve at det finnes en sammenheng i eget liv vil den enkelte stå i fare for 

å havne i en ond sirkel der man ikke håndterer voksenlivets krav og slik opplever at livet 

stadig blir mer kaotisk, uhåndterbart og meningsløst. En følelse av apati og håpløshet vil 

fungere lammende for handling (Antonovsky 2000). 
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2.4 Teoretisk konstruksjon av ”Jobbsjansen”  

Arbeidstreningstiltak for ungdom har den hensikt å redusere ungdomsledighetens omfang og 

samtidig motvirke de individuelle negative konsekvensene ved å gå ledig. Målsettingen med 

arbeidstreningstiltak er å styrke deltakernes kvalifikasjoner, samt å formidle dem over i 

ordinært arbeid (Try 1993). ”Vålerenga mot rasisme” startet i 2006 tiltaket ”Jobbsjansen”. 

Tiltaket gir tilbud om arbeidstrening til ungdom mellom 17 og 25 år som står uten arbeid eller 

skoleplass. Tiltaket finansieres gjennom støtte fra Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, NAV, Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune, samt 

ulike samarbeidspartnere av Vålerenga Fotball. I dette avsnittet beskrives det teoretiske 

grunnlaget for ”Jobbsjansen”. Gjennom intervjuer med lederen har det blitt klart at 

”Jobbsjansen” ikke har noen eksplisitt teoretisk forankring. Tiltaket tar derimot i bruk 

elementer fra flere teoretiske innfallsvinkler, der de mest fremtredende inspirasjonskilder er 

fotballens breddeformel, løsningsfokusert tilnærming, mestringsmotivasjon, samt 

konflikthåndtering. Kursene som tilbys ungdommene er i stor grad basert på praktisk erfaring, 

men noe teori er lagt til grunn for valg av temaer som ungdommene kurses i. I det følgende 

redegjøres det kort for de ulike teoretiske inspirasjonskildene tiltaket angivelig er basert på.  

 

Fotballens breddeformel oppgis å være en teoretisk inspirasjonskilde for ”Jobbsjansen”. 

Formelen lyder som følger: Trygghet + Mestring = Trivsel. I fotballsammenheng innebærer 

dette at fotballen skal være inkluderende, den skal gi et tilbud tilpasset alder, ferdigheter og 

ambisjoner, og den skal skape trivsel og glede for den enkelte (Norges fotballforbund 2008). 

For ”Jobbsjansens” anliggende anvendes breddeformelen med henblikk på at man gjennom å 

skape et inkluderende miljø der den enkelte opplever seg trygg, samt opplever å få til noe, vil 

ungdommene utvikle seg positivt. Forventninger skal tilpasses den enkelte, og ungdommene 

skal tilbys meningsfylte aktiviteter.  

 

”Jobbsjansen” søker å ha en løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i arbeidet med 

ungdommene. Innenfor denne tilnærmingen er tanken at man ikke behøver å finne årsaker og 

forklaringer på problemer for å kunne løse dem. Dersom krefter iverksettes for å endre 

betingelser som man ikke har kontroll over, blir man sliten og motløs. Med en 

løsningsfokusert tilnærming fokuseres det på å undersøke hva som virker fremfor hva som 

ikke virker (Langslet 2004). I tider der motgang melder seg er det lett å bli opphengt i alt som 

går galt, men med denne tilnærmingen vil man hevde at jo mer opphengt man blir jo dårligere 
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vil det gå. Gjennom en løsningsfokusert tilnærming har man en tiltro til at feil kan rettes opp 

ved å fokusere på det som fungerer, og at gjennom å bli klar over hva du gjør som har god 

effekt blir du motivert til å gjøre mer av det (Langslet 2004). Mestringsmotivasjon er et aspekt 

som vektlegges i ”Jobbsjansens” arbeid med ungdommene. I motivasjonsarbeid kreves det at 

voksne har høy bevissthet omkring det faktum at unges selvbilde utvikles gjennom at de føler 

at de strekker til og at de duger til noe. Det er ønskelig å oppnå en balanse mellom såkalt ytre 

og indre motivasjon der en indre motivasjon har rot i aktiviteten i seg selv, mens en ytre 

motivasjon er en belønning eller noe som ligger utenfor aktiviteten (Wormnes & Manger 

2005). Ytre motivasjon brukes aktivt i ”Jobbsjansen” for å hjelpe ungdommene til å stå i 

tiltaket tiden ut. Økte muligheter for å få seg jobb etter endt deltakelse, samt materialistiske 

goder i form av busskort, treningskort og liknende brukes bevisst i så henseende. Videre 

vektlegges indre motivasjon i form av å skape situasjoner og aktiviteter som gir ungdommene 

glede og mestringserfaringer. Bekreftelser på at en gjør noe godt og riktig kan gjøre 

underverker med en persons motivasjon, og en følelse av å få til noe kan gi en opplevelse av 

trygghet og selvstendighet. I mestringsmotivasjon vil anerkjennelse bidra til å gjøre den 

enkelte mer mottakelig for råd og kunnskap fra andre. Gjennom å legge til rette for et 

anerkjennende og bekreftende miljø kan man bistå ungdommene i deres utvikling av økt 

innsikt i egen evne til å endre sin situasjon, og dermed fremme deres motivasjon for 

ytterligere innsats (Ibid).       

 

Gjennom ulike kommunikasjonskurs får ungdommene i ”Jobbsjansen” trening i hvordan 

håndtere og forebygge konfliktsituasjoner. Geir Dales (2006) bok Fra konflikt til samarbeid 

fremheves som hovedgrunnlaget for kursene i konflikthåndtering. Boken beskriver hvordan 

man ved å ta vare på, og lære av ungdoms konflikterfaringer kan gi ungdom en kompetanse 

de kan få nytte av hele livet. Dale (2006) hevder at vold og konflikter i ungdomsmiljøer i stor 

grad oppstår fordi ungdom i pressede situasjoner mangler bedre og mer effektive måter å 

dekke sin behov på. Med behov sikter han til både de rent grunnleggende behov i form av 

overlevelse, men også ungdommenes behov for mening, framtidsutsikter, økonomisk og 

sosialt velvære, identitet og tilhørighet. Ved å gi ungdommene kompetanse til selv å kjenne 

igjen faresignaler i kommunikasjonen kan de bli i stand til å unngå at konflikter utvikler seg. 

Konfliktarbeid handler blant annet om å arbeide for en bevisstgjøring av holdninger og 

handlinger, samt legge til rette for ferdighetstrening for å øve opp handlingsalternativer. 

Gjennom utforskende arbeid søker man å oppnå større årvåkenhet hos ungdommene i forhold 
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til egne valg, samt at de får se sine erfaringer i en større sammenheng. Målsettingen er at 

ungdommene får oppleve at de mestrer konfliktsituasjoner, og de gjennom samarbeid 

opplever å bli en del av noe større en seg selv. Bare ved å møte ungdommene som de er, kan 

man skape grobunn for endret atferdsmønster. Ungdommene har ofte opplevde erfaringer med 

å avvises av mennesker rundt seg, og ved å bli møtt med en forventning om at du har 

ressurser og motivasjon for å utvikle deg positivt kan mye av grunnlaget for slik utvikling 

være lagt (Dale 2006). Ungdommene i mitt utvalg beskriver at de gjennom 

kommunikasjonskurs lærte å bruke det de kaller ”giraffspråket”. I fagtermer refererer dette til 

begrepet Nonviolent communication, eller på norsk; ”ikkevoldskommunikasjon”, utviklet av 

Rosenberg (2006). ”Ikkevoldskommunikasjon” handler om hvordan vi kan endre måten vi 

uttrykker oss og lytter til andre på. Rosenberg (2006) hevder at hver gang en annen person 

oppfatter noe du sier som kritikk eller fordømmelse er sannsynligheten for at du får dine egne 

behov tilfredsstilt i denne kommunikasjonen lik null. I stedet for å ty til vanemessige og 

automatiserte reaksjonsmåter kan man øve seg opp til å uttrykke seg på en måte som fremmer 

oppriktighet og tydelighet, samtidig som man kan lytte til andre med respekt og empati. Etter 

hvert som denne ”ikkevoldskommunikasjonen” erstatter gamle mønstre åpner dette for nye 

måter å kommunisere med omverdenen på. Kurs i ”ikkevoldskommunikasjon” handler om at 

man øker sin bevissthet rundt betydningen av å uttrykke hvordan man har det på en oppriktig 

måte uten å bebreide eller kritisere andre. Gjennom opplæring i ”ikkevoldskommunikasjon” 

ønsker man å fremme ungdommenes evner til å bryte med tankemønstre som kan føre til 

sinne og depresjon og bistå dem til å gjøre om potensielle konflikter til fredelige dialoger 

(Ibid). 

 

Tiltaket ”Jobbsjansen” er iverksatt for ungdom som står uten jobb eller skoleplass med den 

hensikt å få dem ut av ledighet og inn i en dagaktivitet. I denne sammenheng kan tiltaket i 

tråd med Befrings (2008) definisjon sies å være et målspesifikt forebyggingstiltak. Gjennom 

arbeidstrening søker man å forhindre en ytterligere manifestering av ungdommenes posisjon 

utenfor arbeidsmarkedet. ”Jobbsjansen” er et av flere arbeidstreningstiltak som er iverksatt 

med denne hensikt, og noen av disse vil beskrives i neste avsnitt. 
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2.5 Ungdom og arbeidstrening  

I regjeringens satsing på barn og ungdom gjennom statsbudsjettet for 2011 står en rekke 

arbeidsrettede tiltak for ungdom oppført. Tiltakene skal på ulik måte sikre marginalisert 

ungdom nødvendig oppfølging, tilrettelegging og kvalifisering (Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 2011). I det følgende vil det kort redegjøres for tre av prosjektene 

som er iverksatt av regjeringen for denne målgruppen i løpet av de siste årene. I tråd med 

denne undersøkelsens formål er det studier av ungdommenes egne opplevelser knyttet til 

deltakelse som vil bli trukket frem. 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) iverksatte høsten 2006 en treårig statlig 

tilskuddsordning kalt Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser. Prosjektet hadde som 

målsetting å utvikle virkningsfulle tiltak, samt å bedre det tverrfaglige samarbeidet rundt 

målgruppen. I sluttevalueringen kommer det fram at de fleste ungdommene opplevde at 

prosjektet ga dem meningsfulle dager. Betydningen av å være en del av noe, samt å mestre 

noe blir fremhevet. Ungdommene vektlegger kontakten med en voksen tillitsperson som 

avgjørende, og muligheten til selv å være med på å utforme tiltak beskrives som motiverende. 

Studien er gjennomført kort tid etter tiltakets avslutning og har dermed lite grunnlag for å si 

noe om langtidseffekter for ungdommene (Kristiansen & Skårberg 2010).  

BLD iverksatte i 2007 utviklingsarbeidet Unge utenfor. Formålet med satsingen var å fange 

opp ungdom som stod uten jobb eller skoleplass og sikre dem nødvendig oppfølging. Studier 

gjennomført av Thrana et. al (2009) viser at mange av ungdommene hadde avsluttet sin 

skolegang på grunn av manglende motivasjon og mestringsfølelse. Studien tyder på at 

ungdommene i hovedsak hadde drømmer om å kunne mestre noe, og at drømmen om et 

arbeid handlet om dette, samt om å være til nytte i samfunnet. Resultatene peker på 

viktigheten av at tiltak blir tilpasset den enkeltes evner og interesser. Hovedtendensen i 

ungdommenes svar gir inntrykk av at de har forventninger om at arbeid skal være noe 

meningsfylt i seg selv, og at krav og rutiner i arbeidslivet kan oppleves som demotiverende. 

Resultater fra oppfølgingsstudien gjennomført av Lyng et al. (2010) antyder at tiltaket 

innebærer viktige bidrag for ungdommene i form av økt selvtillitt, motivasjon, mestring og 

økt avklaring av fremtidig jobb eller utdanning. Mange av ungdommene går ut i jobb eller 

fortsetter sin skolegang etter deltakelse, men andelen uten sysselsetting øker de tre påfølgende 
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årene etter avsluttet tiltak. Studien peker dermed på behovet for oppfølging også etter 

deltakelse i alternativt tiltak (Ibid). 

BLD iverksetter i 2011 et treårig forsøksarbeid kalt Losprosjektet. Siktemålet med dette 

prosjektet er å gi ungdom som er i risiko for å havne i en marginalisert tilværelse tilstrekkelig 

oppfølging (BLD 2011). I studien av pilotprosjektet kommer det fram at ungdommene har 

opplevd los-ordningen som noe positivt. Kontakten med en voksen tillitsperson trekkes fram 

som særlig betydningsfullt. Videre vektlegger ungdommene at tilbudet har vært i samsvar 

med den enkeltes behov. Erfaringer tyder på at gruppeaktiviteter har vist seg som gode 

arenaer for å skape trygghet og fremme positiv læring og utvikling. For mange av 

ungdommene viste det seg å være betydningsfullt å få en positiv rolle gjennom å bety noe for 

andre. Evalueringsstudien tyder på at ungdommene har nytt godt av kortsiktige gevinster i 

form av positiv kontakt med andre jevnaldrende, økt selvbilde og ny læring. Det er ikke 

foretatt studier av eventuelle langsiktige effekter (Fylkesmannen i Vestfold 2008).  

Det er vanskelig å etablere en sikker konklusjon om effekten av aktiv arbeidsmarkedspolitikk. 

Iverksatte tiltak skiller seg i stor grad fra hverandre ved at målgruppe, målsetting og 

virkemidler ofte er svært forskjellige. Videre varierer evalueringsundersøkelsene i form av 

ulike datatyper og metoder. En annen vesentlig årsak til at slik sammenlikning er vanskelig 

kan være at tiltakene kan ha en rekke ulike effekter utover kun deltakelse i arbeidsmarkedet 

(Try 1993). Blant annet vil spørsmålet om grad av effektivitet ved et arbeidstreningstiltak 

variere om det blir sett fra samfunnets side kontra ungdommenes eget ståsted. Fra 

ungdommens perspektiv er det kanskje først og fremst muligheter for å realisere egne ønsker 

og interesser som vil stå i fokus for hvorvidt tiltaket kan anses som vellykket.  

2.6 Oppsummering  

I dette kapittelet har det blitt redegjort for studiens teoretiske og forskningsmessige 

referanseramme. Hypoteser omkring hvilke aspekter som kan bidra til at noen ungdommer 

kan være særlig sårbare for å havne i en marginalisert tilværelse er beskrevet. Det er pekt på 

ulike risikofaktorer som kan innebære en fare for negativ utvikling og betydningen av 

forebyggende innsats er fremhevet. I denne sammenheng er tilrettelegging for mestring hos 

ungdommene trukket fram som vesentlig. Sommerschilds (1998) modell for mestringens 

vilkår er presentert for å belyse betydningen av at innsats iverksettes både for å bidra til økt 
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kompetanse og økt grad av tilhørighet. For å belyse problemstillingens opplevelsesdimensjon 

er betydningen av ungdommenes egne forventninger om mestring beskrevet gjennom 

Banduras (1977, 1986, 1997) ”self-efficacy” begrep. Her blir ungdommenes opplevelse av å 

kunne påvirke egen situasjon trukket fram som essensielt. Vektlegging av 

opplevelsesdimensjonen er ytterligere ivaretatt gjennom Antonovskys (1979, 2000) fokus på 

betydningen av at ungdommene opplever en sammenheng i sin tilværelse. Her beskrives det 

at dersom ungdom anser verden som forståelig, har en tro på at man kan finne fram til 

løsninger, samt har en følelse av at det er meningsfullt å forsøke kan de oppleve økt mestring 

av eget liv. Den teoretiske konstruksjonen av tiltaket ”Jobbsjansen” er presentert for å 

tydeliggjøre hva slags kunnskap som ligger bak praktisk gjennomføring av tiltaket. Her 

fremkommer det at tiltaket ikke har noen klar teoretisk forankring, men at tiltakets ulike 

teoretiske innfallsvinkler fokuserer på å fremme ungdommenes kompetanse for slik å bidra til 

økt mestring av voksenlivets krav. Eksemplene fra andre arbeidstreningstiltak tyder på at 

ungdommene i stor grad har hatt positive erfaringer med deltakelse. Studier har også vist at en 

sikker konklusjon vedrørende effektiviteten av ulike arbeidstreningstiltak er vanskelig å 

stadfeste.  

Den teoretiske og forskningsmessige forståelsesrammen er ment som et bakteppe for min 

empiriske undersøkelse av ungdoms opplevelse av deltakelse i arbeidstreningstiltaket 

”Jobbsjansen”. I neste kapittel vil det bli gitt en beskrivelse av studiens metodiske tilnærming.  
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3 Metode  

I kapittelets første avsnitt presenteres undersøkelsens vitenskapsteoretiske perspektiv. Videre 

beskrives bakgrunnen for valg av kvalitativt intervju, samt intervjuguiden som ble benyttet. 

Det redegjøres for fremgangsmåte i henhold til rekruttering av utvalg, og problemstillingen 

operasjonaliseres. Deretter beskrives valg og fremgangsmåte i arbeidet med å innhente og 

bearbeide datamaterialet. Avslutningsvis drøftes ulike aspekter av betydning for 

undersøkelsens kvalitet, og etiske hensyn blir løftet frem.     

Studiens problemstilling er utgangspunkt for de metodiske valg som har blitt gjort. I denne 

studien er problemstillingen:  

Hvordan oppleves deltakelse i arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” av ungdom som står 

utenfor skole og arbeid?   

3.1 Vitenskapsteoretisk perspektiv  

Når man skal undersøke et fenomen er det mulig å velge mellom forskjellige perspektiver, og 

valget av perspektiv får avgjørende betydning for hvilke sider av virkeligheten man avdekker. 

Å velge perspektiv betyr at oppmerksomheten rettes mot et spesielt område av fenomenet 

(Johannessen, Tufte & Kristoffersen 2004). I denne undersøkelsen kan fenomenet sies å være 

hvordan ungdommene selv opplever sin situasjon før, underveis og etter deltakelse i 

arbeidstrening. Dette er bakgrunnen for valg av en fenomenologisk tilnærming. 

Fenomenologien ble grunnlagt som filosofi av Edmund Husserl rundt år 1900, og kan sies å 

være både en filosofi og et kvalitativt forskningsdesign. Fenomenologisk filosofi er kort 

fortalt ”læren om det som viser seg”, det vil si begivenheter eller fenomener slik de viser seg 

eller framtones for oss. Som kvalitativt design innebærer en fenomenologisk tilnærming en 

utforsking og beskrivelse av menneskers erfaringer med og forståelse av et fenomen (Ibid). 

Valg av dette perspektivet er altså begrunnet med bakgrunn i problemstillingen som søker å 

belyse hvordan ungdommene selv opplever sin situasjon i tilknytning til arbeidstreningen. 

Med et fenomenologisk perspektiv vil undersøkelsen fokusere på å forstå ungdommenes egne 

perspektiver og beskrive deltakelsen slik den oppleves av dem, ut fra den forståelse at den 

virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter (Kvale & Brinkmann 2009). For å kunne 

få tak i andre menneskers opplevelser er man nødt til å samtale med dem, og intervju er 
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dermed vanligvis å anse som den eneste datainnsamlingsstrategien som kan tas i bruk med en 

fenomenologisk tilnærming (Postholm 2010).  

3.2 Design/metode  

I dette avsnittet beskrives bakgrunnen for valg av semistrukturert kvalitativt intervju som 

metode, og det gjøres rede for intervjuguiden som ble brukt i undersøkelsen.  

3.2.1 Semistrukturert kvalitativt intervju  

Før man kan velge metode, altså hvordan man skal gå frem, bør man ha klart for seg hva det 

er man ønsker å finne ut noe om (Tanggaard & Brinkmann 2010a). Et overordnet mål for all 

kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen av fenomener knyttet til personer og situasjoner i 

deres sosiale virkelighet (Dalen 2004). Denne undersøkelsens problemstilling henviser til at 

fokus skal være på ungdommenes egen opplevelse av deltakelse i arbeidstreningstiltak. Et 

kvalitativt forskningsintervju kan karakteriseres som en samtale med en struktur og et formål 

(Kvale & Brinkmann 2009). Formålet med et kvalitativt intervju er nettopp å forsøke å forstå 

verden sett fra intervjuobjektets perspektiv, og hensikten er å gå i dybden å få fram 

informantens tanker, erfaringer og følelser (Dalen 2004). Gjennom å foreta kvalitative 

intervjuer har man mulighet til å konsentrere seg om hvordan noen individer opplever 

bestemte begivenheter eller situasjoner i eget liv (Tanggard & Brinkmann 2010a). Valget av 

kvalitativt intervju i denne undersøkelsen er begrunnet i målsettingen slik den er formulert i 

problemstillingen, om å få adgang til ungdommenes opplevelser rundt deltakelse i et spesifikt 

arbeidstreningstiltak, samt formålet om å få tak i hvorvidt ungdommene opplever en endring i 

sin situasjon.  

Halvstrukturert eller semistrukturert intervju har blitt benyttet i undersøkelsen. Ifølge Dalen 

(2004) er dette den mest benyttede formen for intervju. Et semistrukturert intervju er verken 

en åpen samtale eller et lukket spørreskjema. Det utføres i overensstemmelse med en 

intervjuguide der temaer er utformet på forhånd (Kvale & Brinkmann 2009). Ved et 

semistrukturert intervju vil forskeren stå fritt til å utforme spørsmål spontant, samt utforske og 

utdype informantenes beretninger, men med fokus på temaer som er bestemt på forhånd. 

Gjennom å forberede temaer kan man sikre at den tiden man har med informantene blir 

benyttet på den mest hensiktsmessige måten (Patton 2002). Valg av denne fremgangsmåten er 
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begrunnet i behovet for å styre samtalen slik at tiden både før, underveis og etter deltakelse i 

tiltaket ville bli belyst. Dette var viktig for å få tak i hvorvidt ungdommene selv opplevde at 

deltakelse i arbeidstreningstiltaket skapte noen endring i deres situasjon, og hvorvidt tiltaket i 

så henseende fungerte etter hensikt.    

3.2.2 Intervjuguide 

Et semistrukturert intervju utføres som nevnt overfor i overensstemmelse med en 

intervjuguide som inneholder bestemte temaer og forslag til spørsmål (Kvale & Brinkmann 

2009). Gjennom intervjuguiden blir samtalen fokusert på temaer som forskeren har bestemt 

på forhånd (Dalen 2004). Intervjuguidens mulighet til å bestemme hvilke temaer som skal 

berøres gjennom samtalen, kan bidra til å sikre at det finnes felles temaer på tvers av de ulike 

informantenes beretninger (Patton 2002). Dette er viktig i prosessen der materialet skal 

bearbeides og analyseres. Ifølge Dalen (2004) bør en intervjuguide følge et såkalt 

traktprinsipp. Det vil si at intervjuet starter med spørsmål som er av en slik art at informanten 

kan føle seg vel, før det gradvis blir mer spesifikt rettet inn mot temaene. Undersøkelsens 

intervjuguide ble forsøkt utformet slik at den fulgte dette traktprinsippet innenfor hvert tema. 

Hvilke spørsmål som skulle stilles først innenfor hvert tema ble gjennomtenkt i et forsøk på å 

”ufarliggjøre” intervjusituasjonen på best mulig måte for informantene. Dette innebar blant 

annet at mer praktisk rettede spørsmål som det tenkelig var lettere for informantene å svare på 

kom før mer personlige spørsmål om hvordan ulike aspekter ble opplevd. Guiden inneholdt 

eventuelle spørsmål innenfor hvert tema, men disse var kun tenkt som mulige innfallsvinkler. 

Inndelingen i temaer ble gjort med henblikk på å få en progresjon i informasjonen, og 

samtlige temaer skulle berøres gjennom alle intervjuene. Intervjuguiden ble delt inn i tre 

temabokser der hvert tema hadde noen underkategorier. Temaboksene ble utarbeidet med 

bakgrunn i studiens underspørsmål som ble presentert under avsnitt 1.1, og var som følger: 1) 

erfaringer før deltakelse i ”Jobbsjansen”, 2) erfaringer underveis i ”Jobbsjansen”, 3) erfaringer 

etter deltakelse, samt tanker om fremtiden.   

Det første temaet omhandlet tiden før deltakelse i ”Jobbsjansen”. Første underkategori 

omhandlet generelle erfaringer ungdommene hadde før de gikk inn i tiltaket. Dette dreide seg 

blant annet om hva de brukte dagene til, hvordan de kom i kontakt med tiltaket, samt hva 

slags motivasjon de hadde for å delta. Neste underkategori dreide seg om ledighet. Her ble det 

stilt spørsmål om hvor lenge de gikk ledig, hva slags og hvor mange jobber de hadde søkt, 
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samt hvorvidt de tidligere hadde hatt kontakt med NAV eller liknende. Videre ble det spurt 

rundt ungdommenes opplevelser av å gå ledig, samt deres tanker om hvorfor de ikke fikk 

noen jobb. Den siste underkategorien dreide seg om skole. Her ble det stilt spørsmål 

vedrørende når ungdommen sluttet på skolen, hvilken linje ungdommen gikk dersom hun/han 

begynte på videregående, samt ungdommens tanker vedrørende bakgrunnen for å avslutte 

skolegang før tiden.        

Neste temaboks tok for seg ungdommenes erfaringer underveis i ”Jobbsjansen”. Første 

underkategori dreide seg om kursene som ungdommene deltok på under tiden i tiltaket. Her 

ble det spurt om hvordan de syntes det var å delta på slike kurs, samt hvorvidt og på hvilken 

måte de opplevde det som nyttig. Neste underkategori var ungdommenes opplevelser rundt 

sine oppgaver med aktivisering av barn og unge. De ble bedt om å beskrive sine oppgaver i 

denne forbindelse, samt ble spurt vedrørende sine opplevelser av rollen som leder for barn og 

unge. Det ble stilt spørsmål om ungdommens opplevelse av læringsutbytte av denne 

aktiviseringen. Tredje underkategori omhandlet ungdommens opplevelser og erfaringer 

knyttet til opplæring i bedrift. Her ble de bedt om å beskrive hvordan denne opplæringen 

forløp, samt hvilke arbeidsoppgaver han/hun fikk tildelt. Ungdommen ble videre bedt om å 

reflektere over bakgrunnen for at de havnet i den bedriften de gjorde, samt hvordan de syns 

opplæringen var. De ble også spurt om hvilken nytte de opplevde at denne opplæringen hadde 

for dem. Siste underkategori tok for seg generelle erfaringer underveis i ”Jobbsjansen”. Her 

ble det stilt spørsmål omkring hva ungdommen opplevde som bra eller mindre bra ved 

tiltaket, samt hvorvidt det var noe ved ”Jobbsjansen” som skilte tiltaket fra eventuelle 

tidligere erfaringer. Videre ble ungdommen bedt om å si noe om hvordan det ble opplevd å 

møte andre ungdommer i samme situasjon, samt dele noen tanker om betydningen av at de ble 

tilbudt gratis trening, samt månedskort og kontantkort. 

Tredje temaboks omhandlet ungdommens erfaringer etter deltakelse i ”Jobbsjansen”. Første 

underkategori her omhandlet jobb. Ungdommen fikk spørsmål om hvorvidt de fortsatt var i 

samme jobb, eventuelt hvor de hadde gått etter endt arbeidsforhold. De ble bedt om å beskrive 

sin arbeidssituasjon, samt ble spurt rundt hvorvidt de hadde nytte av ting de hadde lært 

gjennom ”Jobbsjansen” i sitt arbeid. Dersom ungdommen opplyste at de ikke lenger hadde 

jobb ble det stilt noen spørsmål rundt deres tanker omkring dette. Neste underkategori tok for 

seg ungdommens tanker rundt deltakelsen og dens betydning. Innenfor denne kategorien ble 

det stilt spørsmål vedrørende ungdommens tanker om hvorfor de fullførte tiltaket, hva de 
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husket best fra perioden, samt hvilke eventuelle endringer de hadde opplevd hos seg selv etter 

deltakelsen. Videre ble det spurt etter ungdommens tanker rundt bakgrunnen for at de ble 

tilbudt jobb etter endt periode, samt at ungdommen ble bedt om å komme med et råd til nye 

deltakere av ”Jobbsjansen”. Deretter ble ungdommene stilt spørsmål omkring sine tanker for 

fremtiden. Her ble ungdommen spurt om sine ønsker, samt hvorvidt de trodde at 

”Jobbsjansen” ville ha betydning for deres liv videre, og eventuelt på hvilken måte. 

Ungdommen ble bedt om å tenke seg hvor de var om fem år. Ved avslutning av intervjuet ble 

det stilt spørsmål om det var annet ungdommene ønsket å tilføre.              

Ved å dele intervjuguiden inn i temabokser ble det forsøkt å fange opp det undersøkelsen 

søker svar på, nemlig hvordan ungdommene har opplevd deltakelsen, samt hvorvidt 

informantene formidler en opplevd endring i sin situasjon. Det er viktig i utarbeidelsen av 

intervjuguiden at man er bevisst på at alle temaer og spørsmål har relevans for 

problemstillingen (Dalen 2004). I denne undersøkelsen ble dette forsøkt sikret ved en grundig 

gjennomgang av spørsmålene på forhånd med henblikk på studiens problemstilling. Spørsmål 

rundt ungdommens erfaringer vil i analysen kunne knyttes opp mot deres opplevde situasjon 

før – underveis og etter deltakelse i tiltaket. Erfaringer vil med andre ord relateres til 

informantenes opplevelser av egen situasjon. Intervjuguiden ble utformet med tanke på å stille 

åpne spørsmål slik at informantene skulle ha mulighet til å svare utfyllende. Dette med 

henblikk på studiens formål, nemlig å få tak i ungdommenes perspektiv og beskrivelser av 

opplevd endring.  

3.3 Utvalg 

I det følgende beskrives undersøkelsens utvalg og rekruttering av informanter. Informantene 

er fem ungdommer i alderen 20-26 år som har fullført ”Jobbsjansen”. Det mest essensielle for 

valg av informanter i en slik undersøkelse er selvsagt at de har opplevd erfaringen som 

forskningen retter fokus mot (Postholm 2010). Fra oppstart av tiltaket høsten 2006 frem til 

sommeren 2010 har 76 ungdommer deltatt, og av disse har 45 fått jobb etter endt periode 

(Årsberetninger for Vålerenga Fotball 2006-2010). Mitt utvalg er rekruttert blant de 45 som 

forlot tiltaket med tilbud om jobb. Dette valget ble hovedsakelig tatt på bakgrunn av praktiske 

årsaker. Det er nærliggende å tro at det ville ha blitt svært tidkrevende å finne de som ikke 

fullførte eller fikk tilbud om jobb, samt at det ville kunne være vanskelig å få dem til å stille 

som informanter. Det ville også være svært mange etiske dilemmaer knyttet til valget av 
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denne gruppen som informanter. For analyse og sammenlikning av resultatene var det 

ønskelig at ungdommene hadde samme utgangspunkt i form av jobbtilbud etter deltakelse. 

Alle aktuelle kandidater tilfredsstilte også en del andre kriterier som gjorde at de ble tatt inn i 

tiltaket i utgangspunktet (alder, arbeidssøkende uten skoleplass).  

Det var ønskelig at utvalget skulle bestå av fem ungdommer for å belyse undersøkelsens 

problemstilling. På bakgrunn av informasjon om gruppen ungdommer som helhet var 

følgende fordeling av informanter ønskelig: tre gutter med minoritetsbakgrunn, en etnisk 

norsk gutt, samt en jente uavhengig av etnisk bakgrunn. Dette var begrunnet med at 

hovedvekten av ungdommene som har deltatt i prosjektet er gutter med minoritetsbakgrunn, 

samt at det er langt flere gutter enn jenter som har deltatt. Jentene som har deltatt har vært 

jevnt fordelt i henhold til norsk eller annen etnisk bakgrunn. I henhold til framgangsmåte for 

rekruttering av informanter satt lederen for tiltaket opp en tilfeldig anonymisert liste basert på 

trekning. Alder, kjønn og norsk eller etnisk minoritet ble påført kandidatene som den eneste 

informasjonen jeg fikk. Listen inneholdt tall fra 1-11 og jeg hadde da elleve ungdommer å 

velge blant. Jeg valgte ut åtte tilfeldige kandidater i henhold til kriteriene. Det ble forsøkt å få 

en viss spredning i alder da ungdommene varierte fra 20-26 år. Lederen fikk da tilbake en 

liste som inneholdt åtte kandidater i den rekkefølgen jeg ønsket at han skulle kontakte dem. 

Fem foretrukne kandidater for utvalget, samt tre ekstra kandidater dersom noen av de som var 

foretrukket ikke ønsket å delta. 

Utvalgsmetoden kan anses å være strategisk eller såkalt purposeful (Gall, Gall & Borg 2007: 

Patton 2002). Med en strategisk utvelging har forskeren bestemt på forhånd hvilken 

målgruppe forskningen skal rette seg mot. Det var ønskelig at utvalget gjenspeilet variasjonen 

i gruppa i henhold til et mål om å generere en kunnskap som kan overføres også til andre 

ungdommer som har fått jobb etter endt deltakelse (Johannessen et al. 2004). Utvalget i 

undersøkelsen kan sies å være en variant av det Gall, Gall og Borg (2007) kaller for random 

purposeful sampling, altså tilfeldig hensiktsmessig utvelging. Utvalget er tilfeldig i den 

forstand at ungdommene som ble forespeilet deltakelse (etter inndeling i de nevnte kriterier) 

ble tilfeldig utvalgt. Innslaget av tilfeldighet er lite, og ungdommene er strategisk inndelt i 

henhold til variablene kjønn, alder og etnisitet. Hensikten med innslaget av tilfeldighet var å 

forsøke å unngå å ende opp kun med suksess historiene. Målsettingen med tilfeldigheten var å 

oppnå en viss bredde i informantene og dermed øke troverdigheten. Et slikt utvalg kan være 
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med på å redusere mistanken rundt hvorfor akkurat disse informantene er valgt ut, men 

muliggjør på ingen måte statistiske generaliseringer (Patton 2002; Gall, Gall & Borg 2007).  

Det viste seg at det var tidkrevende å komme i kontakt med ungdommene. Lederen for tiltaket 

brukte en del tid på å finne fram til kontaktinformasjon, samt få ungdommene i tale. Fire av 

kandidatene som var foretrukket svarte ja til å delta. Av disse var det en etnisk norsk jente, en 

etnisk norsk gutt, samt to gutter med minoritetsbakgrunn. Den femte av kandidatene på lista 

lyktes ikke lederen for tiltaket å komme i kontakt med. Han kontaktet dermed en av de tre 

ekstra kandidatene. Denne ungdommen svarte ja til å delta, men svarte ikke på henvendelsen 

fra meg etter at han hadde gitt klarsignal. Jeg tolket det dermed dit hen at han ikke ønsket å 

stille likevel. Det manglet da en gutt med minoritetsbakgrunn i henhold til det ønskelige 

utvalget. Det ble derfor besluttet å trekke prøveinformanten inn som en del av det endelige 

utvalget da han tilfredsstilte kriteriene til den informanten som manglet. Han tilfredsstilte ikke 

ønsket kriteriet i henhold til ”tilfeldig” rekruttering da han ble valgt ut av 

bekvemmelighetsårsaker ved at han befant seg på Valle på det tidspunkt som var aktuelt for 

prøveintervjuet. Det ble likevel besluttet å bruke han av praktiske årsaker, samt det faktum at 

han tilfredsstilte vesentlige kriterier. Prøveintervjuet vil beskrives under avsnitt 3.5.1.            

3.4 Begrepsoperasjonalisering 

I dette avsnittet operasjonaliseres undersøkelsens problemstilling: 

Hvordan oppleves deltakelse i arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” av ungdom som står 

utenfor skole og arbeid? 

Problemstillingen krever en presisering av hva som menes med ungdom som står utenfor 

skole og arbeid. Videre vil det være nødvendig å operasjonalisere det konkrete 

arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen”, og formuleringen hvordan oppleves.  

3.4.1 Ungdom som står utenfor skole og arbeid 

Begrepet ungdom er ikke entydig, men avhenger av sammenhengen det benyttes i. I 

arbeidsmarkedssammenheng er det vanlig å referere til ungdomstiden som den perioden i livet 

der etablering på arbeidsmarkedet foregår. En voksen person blir da i denne sammenheng 

ansett å være en person som ikke lenger er i overgangen mellom skole og arbeid. I 
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internasjonal litteratur regnes som oftest personer under 25 år som ungdom i arbeidsmarkeds-

sammenheng (Try 1993). Det er denne forståelsen av termen ungdom som vil bli benyttet i 

oppgaven. 

Med problemstillingens henvisning til at ungdommene står utenfor skole eller arbeidsliv 

innebærer dette kort sagt at de ikke har noen skoleplass eller arbeid når de går inn i 

arbeidstreningen. En relativt stor andel ungdom faller ut av eller velger bort videregående 

opplæring. Drop-outs har etter hvert blitt en kjent betegnelse på dette (Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 2010). Den enkelte har i Norge en lovfestet rett til treårig 

videregående opplæring, og ungdom som står uten skoleplass har dermed til en viss grad tatt 

et valg om å avslutte sin skolegang. Med begrepet bortvalg refererer Markussen et. al (2008) 

til det faktum at ungdom som velger å avslutte skolegangen i prinsippet kunne ha valgt det 

motsatte.  De beskriver likevel at ungdommens valg ikke nødvendigvis er fritt, og flere 

aspekter vil ha betydning for at et slikt valg blir tatt. Når man definerer noen til å stå utenfor 

ser man dette i sammenheng med majoriteten av norske ungdommer som er innenfor 

utdanningssystemet eller arbeidslivet. Samfunnet har en klar hovedforventning om at ungdom 

skal være i et utdanningsløp som skal kvalifisere dem til arbeidslivet, eventuelt at de skal 

være i arbeid for å opparbeide seg yrkeskompetanse. Når denne gruppen defineres som 

utenfor er det viktig å påpeke at det er i henhold til samfunnets forventninger, og det er ikke 

gitt at ungdommene selv føler seg utenfor (Thrana et. al 2009).  

3.4.2 Arbeidstreningstiltaket “Jobbsjansen” 

Kunnskap om “Jobbsjansen” har jeg ervervet på ulike måter. Innledningsvis ble de 

dokumenter som finnes om tiltaket gjennomgått (informasjonsskriv og årsberetninger). I 

september-oktober 2010 fikk jeg anledning til å foreta observasjoner av kurs som 

ungdommene som deltok i “Jobbsjansen” høsten 2010 deltok på, samt at jeg fikk observere 

dem i rollen som aktivitetsledere. Videre ble det gjennomført et personlig intervju, samt et 

intervju pr e-post med lederen for tiltaket. Dalen (2004) beskriver dette som ”spaning”. Med 

spaning refererer hun til en form for kartlegging av miljøet der prosjektet skal gjennomføres 

gjennom å bevege seg inn i dette feltet. Slik spaning var nødvendig da det finnes lite 

tilgjengelig informasjon om tiltaket. Mye av kunnskapen om ”Jobbsjansen” har naturligvis 

også blitt ervervet gjennom informantenes egne beskrivelser av opplegget de har deltatt på.  
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Deltakere til ”Jobbsjansen” rekrutteres via NAV, ungdomsklubber, Røde Kors ressurssenter, 

andre fotballklubber, oppfølgingstjenesten, aviser, samt via Vålerengas egne kanaler på 

hjemmesider og på stadion ved fotballkamper. Ungdommene søker seg selv til tiltaket, og blir 

deretter vurdert ved intervju. Tidligere erfaringer og karakterer blir ikke vektlagt, men 

ungdommenes motivasjon for deltakelse er avgjørende. Tiltaket har en tidsplan på cirka fem 

måneder, og det er inntak to ganger i året. Ungdommene tilbys kurs og kompetanseheving i 

Vålerenga. Kursene har tema rundt barn/ungdom, kommunikasjon, integrering og idrett og 

skal gi kandidatene et fundament for å kunne jobbe som ufaglært. Kursene er utformet med 

den hensikt at de skal være praktiske, morsomme, samt gi rom for refleksjon. Varigheten 

varierer fra noen timer til flere dager. Etter hvert kombineres opplæring i bedrift med kurs og 

kompetanseheving, med en gradvis opptrapping av tid i bedriften. Eksempel på bedrifter er 

ICA, Oslo Taxi, Hafslund og ulike Aktivitetsskoler. I avslutningsfasen skal ungdommene ha 

full arbeidsuke i bedrift. Kandidatens innsats vurderes av bedriften og ungdommen vil 

eventuelt tilbys en ansettelse. 

 

Gjennom tiltaket arbeider ungdommene som aktivitetsledere for barn og ungdom ved at de er 

fotballinstruktører på Aktivitetsskole, asylmottak og andre institusjoner i nærområdet. 

Ungdommene deltar i planlegging og tilrettelegging av ulike turneringer i regi av Vålerenga, 

som løkkefotballprosjekt og street-cuper, samt benyttes som prosjektmedarbeidere for 

”Vålerenga mot rasisme”. ”Jobbsjansen” inngår også i samarbeid med tre barneskoler i 

nærområdet, og ungdommene har ansvar for planlegging og gjennomføring av to timers 

fysisk aktivitet per uke for alle elever på 5. og 6. trinn ved disse skolene. Fokus i timene skal 

ligge på ballspill, lek, glede og fairplay.  Vålerenga beskriver at ungdommene som deltar i 

”Jobbsjansen” spiller en viktig rolle i bydelens forebyggende arbeid, og det er en uttalt 

målsetting at ungdommene skal gis opplevelser preget av trygghet og mestring.   

 

”Jobbsjansen” tilbyr gratis trening på helsestudio i Vallhall for ungdommene i tiden de inngår 

i prosjektet, samt gratisbilletter til Vålerengas hjemmekamper på Ullevål stadion. 

Ungdommene spiser lunsj i kantina sammen med ansatte og A-lagsspillerne i klubben. De får 

utdelt månedskort til kollektivtransport, samt ringkontantkort slik at de skal komme seg til og 

fra kurs og arbeid, samt ha mulighet til å ringe ved behov for dette. Lederen for tiltaket 

uttrykker at relasjonen til klubben Vålerenga brukes aktivt som motivasjon i arbeidstreningen. 



31 

 

Videre uttaler han at det vektlegges at ungdommene skal gis mulighet til å inngå i et positivt 

sosialt nettverk med en rekke fellesaktiviter.  

3.4.3 Hvordan oppleves deltakelsen 

Gjennom problemstillingens formulering blir det gjort en tydelig avgrensning i form av hvem 

sine erfaringer som vil bli belyst. Det er ungdommenes egen stemme som er i fokus, og det er 

deres opplevelser det undersøkes rundt. De resultater som fremkommer vil dermed ikke 

nødvendigvis samsvare med hva lærere, arbeidsgivere, kursholdere eller andre tilknyttet 

ungdommene ville ha beskrevet rundt samme tema. Videre blir det gjort en avgrensning i 

henhold til hvilke ungdommer som blir hørt. Utvalget i undersøkelsen er hentet fra den 

andelen av ungdom som forlot tiltaket med tilbud om jobb. Dette innebærer at erfaringene til 

den andelen som sluttet i løpet av tiltaksperioden, eller som ikke fikk jobbtilbud etter endt 

periode ikke vil bli belyst i denne undersøkelsen. 

3.5 Datainnsamling 

I dette avsnittet beskrives fremgangsmåte for innhenting av data slik disse ble innhentet ved å 

benytte semistrukturert intervju.  

3.5.1 Prøveintervju  

Det ble gjennomført prøveintervju i forkant av intervjuene med ungdom fra det endelige 

utvalget. Det ble ansett som viktig for å teste opptaksutstyr, og ikke minst for å teste ut 

intervjuguiden. Gjennom prøveintervjuet ble det forsøkt å undersøke hvorvidt viktige 

spørsmål for å belyse problemstillingen manglet. To opptaksenheter ble benyttet for å teste 

lydkvalitet og funksjonalitet. Gjennom prøveintervjuet opplevde jeg at inndelingen i 

temabokser fungerte godt, og at progresjonen i informasjonen var hensiktsmessig. 

Inndelingen gjorde det enklere å hente opp igjen det informanten hadde fortalt ved å vende 

tilbake til temaene etter hvert som ungdommen fortalte ting som falt innenfor ulike 

temabokser. Noen av spørsmålene ble litt vage, og informanten sa ved et par anledninger at 

han ikke forstod hva jeg spurte om. Jeg valgte i ettertid å omformulere slik at spørsmålene i 

større grad liknet de spørsmålene som ble bedre mottatt av informanten. De hadde da samme 

mening, men ble gjort mer konkrete. Etter gjennomført prøveintervju ble ytterligere et 
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spørsmål tilført. Dette omhandlet ungdommenes tanker rundt hvilken betydning det hadde for 

dem at ”Jobbsjansen” hadde tilbud om trening, samt at de fikk månedskort og kontantkort. 

Dette var aspekter jeg ikke var oppmerksom på. Jeg opplevde at dette var noe 

prøveinformanten var opptatt av, og det ble dermed vurdert at det ville være interessant å ta 

opp dette med alle informantene. Intervjuguiden fungerte som en ”sjekkliste” etter hvert som 

intervjuet forløp ved at mange av spørsmålene ble besvart uten at de ble stilt direkte. Som 

tidligere nevnt, valgte jeg underveis i undersøkelsen å trekke prøveinformanten inn som en 

del av det endelige utvalget.      

3.5.2 Gjennomføring av intervjuer 

Intervjuene i denne studien ble gjennomført i februar og mars 2011. Før intervjuene hadde 

ungdommene fått opplest informasjonsskriv per telefon av lederen for tiltaket, samt at han 

hadde informert dem med egne ord om hva det innebar å delta. Intervjusituasjonen ble 

definert for ungdommene gjennom beskrivelse av formålet med intervjuet, samt hva 

båndopptakeren skulle brukes til. Dette kaller Kvale og Brinkmann (2009) for brifing. 

Ungdommene fremstod som komfortable med båndopptakeren og så ikke ut til å la seg 

hemme av denne. Det ble informert om at alle opplysninger ville behandles fortrolig, slik at 

ingen ville få vite hva den enkelte hadde fortalt. 

Ungdommene fikk opplyst at det ville bli tatt notater underveis for å kunne spørre dem 

ytterligere om ting de fortalte. Notering så ut til å ha en positiv effekt da ungdommene fortalte 

mer utfyllende når ting ble notert. Det ble også opplevd som en grei måte å regulere bruk av 

blikkontakt da det ble mulig for meg å flytte blikket til notatblokka uten å virke uinteressert. 

Dette gjorde meg mer tilfreds i intervjusituasjonen da jeg var redd for å bli invaderende ved å 

holde blikkontakten for lenge. Som intervjuer tok jeg ansvar for å skape et behagelig tempo i 

intervjusituasjon ved at jeg forsøkte og forholde meg rolig i pauser. Gjennom å vente 

tålmodig kom ungdommene med mer informasjon eller utdypet det de mente. Det var viktig å 

forsøke å være oppmerksom på at ungdommene i ulik grad var vant til å sette ord på sine 

opplevelser, samt at flere i utgangspunktet hadde et annet morsmål enn norsk. Gjennom 

utforsking av ungdommenes svar, samt stadige spørsmål om utdyping, opplevde jeg at 

ungdommene forstod at ingen detaljer var for uviktige til å fortelle om. I samtlige av 

intervjuene ble ungdommenes svar stadig lenger og mer utfyllende etter hvert som intervjuet 

forløp.  
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På forhånd var intensjonen å være fleksibel og møte ungdommene på tid og sted som passet 

for dem. Gjennom telefonsamtale viste det seg at de i liten eller ingen grad ga uttrykk for 

preferanse i henhold til tid og sted. Jeg foreslo dermed Vallhall som sted for gjennomføring 

av intervjuene. Fire intervjuer ble gjennomført på møterom i Vallhall. Bakgrunnen for valg av 

sted var at ungdommene var godt kjent med hvordan de kom seg dit, samt at de her ville 

kunne føle seg litt på ”hjemmebane”. Møterommet var egnet for intervju og vi ble ikke utsatt 

for noen form for avbrytelser. Intervju nummer fem ble gjennomført på en kafé på et tettsted 

på Østlandet. Dette da informanten som skulle intervjues hadde flyttet fra Oslo, og det var 

dermed mest hensiktsmessig for ungdommen at jeg kom dit. Det var ungdommen som ønsket 

å gjennomføre intervjuet på en kafé. Vi ble sittende uforstyrret da det var svært lite andre 

mennesker på kafeen. I henhold til tidspunkt for intervju var det ingen som ga uttrykk for sine 

preferanser. Det ble gjort forsøk på å få ungdommene til å foreslå tidspunkt for å gi dem 

forståelsen av at det var de som hjalp meg og at tiden dermed skulle tilpasses deres behov. Jeg 

klarte ikke å oppnå at de kom med egne forslag. Etter hvert foreslo jeg tid for intervjuer noe 

samtlige av ungdommene svarte bekreftende på. Tre av ungdommene stilte for sent i henhold 

til avtale, men samtlige ga beskjed om at de var forsinket. Det var tatt høyde for at dette ville 

kunne skje, og det ble forsøkt formidlet til ungdommene at det ikke gjorde noe at de var 

forsinket.  

Intervjuene varte fra 35-50 minutter. Det var på forhånd informert om at det ville ta cirka 45 

minutter. Ungdommene ble opplevd som svært vennlige, åpne og fokuserte under intervjuene. 

Det ble uttrykt takknemlighet overfor ungdommene ved at det ble satt ord på hvor viktig deres 

bidrag var, samt ved å tilby dem transport dit de skulle etter gjennomført intervju. Flere av 

ungdommene takket ja til dette tilbudet, og samtlige uttrykte at det ble opplevd som hyggelig 

å hjelpe til. I løpet av tre av intervjuene ringte ungdommens mobiltelefon. Det ble formidlet at 

dette ikke var et problem, samt uttrykt at de gjerne måtte svare på samtalen. Samtlige valgte å 

avvise samtalen og fortsette intervjuet. Utover dette var det ingen avbrytelser under 

intervjuene.  

3.6 Databearbeiding  

En stor utfordring i kvalitativ forskning er å få noe fornuftig ut av en mengde ustrukturerte 

data. Dette handler om å redusere mengden så den blir håndterlig, identifisere mønstre i de 

data man har innhentet, samt formidle innholdet på en god måte (Johannessen et al. 2004). I 
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dette avsnittet redegjøres det for hvordan data har blitt håndtert og bearbeidet i denne 

undersøkelsen. 

3.6.1 Transkribering 

For å gjøre datamaterialet klart til analyse ble intervjuene transkribert fra tale til tekst. 

Lydopptakene var gode og det var ingen problemer knyttet til å høre hva informantene sa. 

Transkriberingen ble gjennomført så raskt som mulig etter intervjuene, og alle ble 

gjennomført senest den påfølgende dagen. Kvale og Brinkmann (2009) beskriver at 

transkribering er en fortolkningsprosess som kan skape en rekke praktiske og prinsipielle 

problemer. Dette opplevde jeg til en viss grad. Transkriberingen ble preget av mye 

gjentakelser, og mange utsagn ble direkte usammenhengende når de forekom i skriftlig form. 

Ved transkribering ble det også mange småord fra ungdommene som ga en annen følelse for 

materialet når det forelå i skriftlig form. Småord som ”ehh”, ”hmm”, ”tja” og liknende gjorde 

at svarene virket noe mer usikre og nølende enn de hadde gjort i intervjusituasjonen. Dette ble 

forsøkt løst ved å høre gjennom intervjuene med den transkriberte teksten og notere i margen 

at informanten lo, sukket eller liknende for å få med noen av de kontekstuelle faktorene som 

preget intervjuene. Gjennom at transkriberingen ble gjennomført raskt, og alltid før et nytt 

intervju var det lett å huske hvordan stemningen hadde vært underveis. Transkripsjonen vil 

uansett innebære en abstraksjon fra intervjusamtalen, og vil svekke de kontekstuelle faktorene 

som preget samtalen (Ibid).      

Valg av fremgangsmåte ved transkribering ble omgjort etter første intervju var transkribert. 

Under transkribering av dette intervjuet ble en del småord som ”ehh”, ”hmm” og liknende 

utelatt, samt noe av det jeg selv sa som ikke virket relevant. Ved refleksjon rundt den skrevne 

teksten var det ønskelig å gjøre om på dette da noe av dynamikken i samtalen forsvant. Det 

første intervjuet ble dermed transkribert på nytt, og samtlige av intervjuene ble etter dette 

transkribert ordrett. Jeg skrev ned alt som ble sagt både av meg og informanten direkte. Det 

var kun egennavn og navn på steder som ble utelatt for å sikre anonymitet. Jeg byttet linje for 

hver gang ordet skiftet fra informanten til meg, samt skrev alt jeg sa i kursiv. Dette for at det 

skulle være helt klart ved gjennomlesing hvem som sa hva. Et etisk dilemma som oppstod 

under transkriberingen var der ungdommene brukte språket feil i form av gal 

setningsoppbygging eller feil ordvalg. Dette forekom i flere av intervjuene da en del av 

informantene, som tidligere nevnt, hadde et annet morsmål enn norsk. Jeg valgte å 
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transkribere direkte og dermed skrive ned det som ble sagt på en gal måte. Dette ble gjort for 

å unngå å gjøre endringer som dermed risikerte å endre betydningen av det ungdommen 

mente å si. Det var ingen feil som var så markerte at det gjorde det umulig å skjønne hva 

ungdommen forsøkte å uttrykke. Underveis i transkriberingen ble det besluttet at jeg av etiske 

hensyn ville gjøre endringer i de sitater som skulle inn i den endelige publiseringen. Dette da 

publisering av slike språklige feil kan oppleves stigmatiserende.       

3.6.2 Analyse 

Dataanalyse er en prosess der forskeren får mening ut av sine data. Å analysere betyr 

bokstavlig talt å bryte ned noe i mindre deler, men i virkeligheten innebærer det at vi 

etterstreber og sammenfatte materialet i større sammenhenger slik at vi kan oppnå et 

overblikk (Tangaard & Brinkmann 2010a).  Analyse i kvalitativ forskning er ikke en 

avgrenset lineær prosess, men noe som pågår gjennom hele datainnsamlingen. 

Datainnsamling og dataanalyse kan dermed sies å være gjentatte og dynamiske prosesser 

(Postholm 2010). I denne undersøkelsen er det hentet inspirasjon fra Giorgis fenomenologiske 

modell for analyse slik den er beskrevet i Giorgi (1985), Giorgi og Giorgi (2008), samt Kvale 

og Brinkmann (2009). Modellen er kun brukt som inspirasjon og er dermed anvendt i svært 

modifisert form. Kvale og Brinkmann (2009) beskriver modellen som en modell for 

meningsfortettning med fem steg. Meningsfortettning innebærer at man forkorter 

informantens uttalelser til kortere setninger der den umiddelbare meningen med det som er 

sagt gjengis med få ord.  

I modellens første trinn leser man gjennom hele intervjuet for å skaffe seg et overblikk over 

helheten. Trinn to innebærer at man går tilbake til begynnelsen og leser gjennom teksten 

igjen, denne gangen for å finne fram til såkalte ”meaning units” eller meningsenheter. I tredje 

trinn forsøker forskeren, ut fra sin fortolkning, å omgjøre hver meningsenhet til temaer som 

mer direkte viser til den psykologiske betydningen informantens utsagn har for han eller 

henne. Man forsøker å oversette informantenes hverdagslige beretning til psykologiske utsagn 

(Giorgi 1985: Giorgi & Giorgi 2008). Fjerde trinn innebefatter at meningsenhetene 

undersøkes i lys av studiens formål. På femte trinn i analysen utvikles en overordnet struktur 

for materialet basert på meningsenhetene (Kvale & Brinkmann 2009). I denne fasen søker 

man å syntetisere, det vil si bygge opp og sette sammen meningsenheter slik at de kan 

representere informantens opplevelser. Dette refererer Giorgi (1985) til som the structure of 
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the experience. I en slik meningsfortettende analyse leter vi altså etter naturlige 

meningsenheter og forsøker å finne uttrykk for det hovedtemaet de ulike meningsenhetene 

representerer (Johannessen et al. 2004).  

Intervjuene ble gjennomlest i tråd med modellens første trinn. Deretter ble det lett etter 

meningsbærende elementer. I dette arbeidet ble temaboksene fra intervjuguiden brukt ved at 

det ble funnet fram til meningsbærende elementer i hver av de ulike tidsperiodene før, 

underveis og etter deltakelse i arbeidstreningen. I tråd med tredje trinn i analysemodellen ble 

informantenes beskrivelser av sine opplevelser innenfor hvert tema forsøkt omgjort til såkalte 

psykologiske utsagn. Dette innebar at deres beretninger om sin hverdag ble tolket i henhold til 

hvilke følelser som kunne synes å prege opplevelsen. Videre i analysearbeidet ble de ulike 

meningsenhetene tolket og drøftet i lys av studiens formål som var å undersøke hvordan 

ungdommene opplevde deltakelse i arbeidstreningen, samt hvilke eventuelle endringer 

ungdommene beskrev at de hadde opplevd etter de var med i tiltaket. Dette er i tråd med 

analysemodellens trinn fire. Avslutningsvis i analysearbeidet ble det forsøkt å skape en 

overordnet struktur i datamaterialet basert på de meningsenheter som ble tolket ut av 

ungdommenes beretninger. I framstillingen av resultatene ble intervjuguidens temabokser 

benyttet for å skape en kronologi og en oversikt over dataene. Hver tidsperiode (før, underveis 

og etter deltakelsen) ble analysert og drøftet for å lete etter the structure of the experience 

innenfor hver periode. Deretter ble fortolkningen av informantenes opplevelser innenfor hver 

periode drøftet opp mot helhetsinntrykket beretningene ga.  

3.7 Vurdering av kvalitet  

I dette avsnittet vurderes studiens kvalitet i lys av tre vesentlige aspekter; reliabilitet, validitet 

og kvalitativ generalisering. Flere forskere mener at disse begrepene hører hjemme i 

kvantitativ forskning, og at man gjennom å benytte dem undergraver den kvalitative 

forskningen. Det hevdes at andre ord, som for eksempel gyldighet eller pålitelighet, bør tas i 

bruk for å respektere den kvalitative forskningens særegenhet (Tanggaard & Brinkmann 

2010b, Postholm 2010). I denne fremstillingen benyttes begrepene slik de kan forstås i en 

kvalitativ sammenheng.   
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3.7.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten eller påliteligheten i undersøkelsen omhandler forskningsresultatenes konsistens 

og troverdighet (Kvale & Brinkmann 2009). I denne studien er kravet om reliabilitet forsøkt 

ivaretatt gjennom at samtlige av undersøkelsens metodologiske grep er beskrevet inngående, 

med den hensikt å gjøre fremgangsmåten så transparent som mulig for leseren. I kvalitative 

intervjustudier som denne vil krav til reliabilitet i intervjusituasjonen være av avgjørende 

betydning. Intervjuerens evne til å stille spørsmål vil ha innvirkning på grad av troverdighet 

ved resultatene. Ved å velge å gjennomføre prøveintervju ble det mulig å justere spørsmål i 

intervjuguiden slik at de ble mer konkrete og dermed lettere for informantene å forstå. Dette 

vil kunne bidra til økt reliabilitet gjennom en tilrettelegging for å unngå misforståelser, slik at 

informantenes mening dermed kan gjengis så korrekt som mulig. Det ble i stor grad forsøkt å 

stille oppfølgende spørsmål til informantenes beskrivelser, noe som kan øke resultatenes 

troverdighet.  Reliabiliteten er også avhengig av at forskeren er oppmerksom på å forsøke å 

unngå å stille ledende spørsmål. I henhold til dette aspektet er det verdt å stille seg noen 

kritiske spørsmål ved denne undersøkelsen. Ungdommene som deltok var tidvis ordknappe og 

det kunne være fristende å ty til ledende spørsmål for å få dem ”på glid”. Jeg var fokusert på 

at dette var en mulig fallgruve og tilstrebet å stille så åpne spørsmål som mulig. Ved 

bearbeiding av dataene opplever jeg likevel at noen ledende spørsmål ble stilt der 

ungdommene står fast eller har en tendens til å svare ”vet ikke” eller liknende. Dette kan 

forringe undersøkelsens reliabilitet ved at det er nærliggende å tro at de ville svart annerledes 

dersom spørsmålene ble stilt på en annen måte. Det er vesentlig å ha et fokus på reliabilitet for 

å sikre at undersøkelsens resultater ikke blir preget av vilkårlig subjektivitet, men et for stort 

fokus på reliabilitet kan hindre kreativ tenkning i intervjusituasjonen (Kvale & Brinkmann 

2009). Gjennom å benytte semistrukturert intervju der spørsmålene i stor grad ble til 

underveis er kravet om reliabilitet forsøkt balansert med behovet for variasjon og spontanitet i 

møte med hver enkelt informant.   

I henhold til å sikre undersøkelsens reliabilitet er transkripsjonsprosessen vesentlig. 

Reliabiliteten er i denne sammenheng forsøkt ivaretatt gjennom at alle uttalelser er 

transkribert direkte. God kvalitet ved lydopptakene fremmer reliabiliteten gjennom at det ikke 

er tvil om hva som blir sagt. Videre vil den umiddelbare transkriberingen etter gjennomført 

intervju kunne øke reliabiliteten gjennom at stemningen i situasjonen fortsatt er klart i minne. 

Notering av nonverbale utsagn vil også bidra til økt reliabilitet. På tross av dette vil 
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transkripsjon som tidligere nevnt alltid innebære en abstraksjon fra den aktuelle 

intervjusituasjonen, og undersøkelsens reliabilitet kan svekkes gjennom at verdifull nonverbal 

kommunikasjon går tapt (Ibid).  

3.7.2 Validitet 

Validitet i kvalitativ forskning dreier seg kort fortalt om hvorvidt en metode er egnet til å 

undersøke det den skal undersøke. (Kvale & Brinkmann 2009). Det omhandler hvorvidt våre 

funn på en riktig måte reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten slik den 

formidles av informantene (Johannessen et al. 2004). Dette innebærer at validiteten i denne 

undersøkelsen må vurderes opp mot i hvilken grad den evner å få fram en forståelse av 

hvordan ungdommene selv har opplevd å delta i et arbeidstreningstiltak. Maxwell (1992) 

beskriver fem kriterier for vurdering av validitet i kvalitativ forskning. Disse refererer han til 

som: deskriptiv validitet, tolkningsvaliditet, teoretisk validitet, generaliserings – og 

evalueringsvaliditet.  

Deskriptiv validitet handler blant annet om at det som gjengis fra informantene faktisk er det 

informantene sa. I denne undersøkelsen er dette forsøkt ivaretatt gjennom nøyaktighet i 

transkripsjonsprosessen. Tolkningsvaliditet er det neste kriteriet Maxwell (1992) fremhever. 

Dette omhandler hvorvidt forskeren evner å få tak i hva informanten mener med sine 

uttalelser. En forutsetning for senere tolkning er at det foreligger valide, rike og fyldige 

beskrivelser fra informantene (Dalen 2004). Det er verdt å stille seg kritisk til i hvilken grad 

dette er oppfylt i denne undersøkelsen. Å få fram fyldige og rike beskrivelser fra ungdom kan 

være en stor utfordring. Gjennom å stille åpne spørsmål, samt følge opp informantenes 

uttalelser ved bruk av oppfølgende og utforskende spørsmål ble det forsøkt å øke 

undersøkelsens tolkningsvaliditet. Som nevnt under avsnitt 3.5.2, vedrørende gjennomføring 

av intervjuer, opplevde jeg at ungdommenes beskrivelser ble mer rike etter hvert som 

intervjuet skred frem. Ettersom oppbygningen av intervjuet var slik at mer sensitive, og i 

denne sammenheng de mest interessante spørsmålene, ble stilt litt ut i intervjuet vurderer jeg 

at dette kan ha bidratt til å fremme tolkningsvaliditeten rundt svarene på disse spørsmålene. 

En annen innvending mot grad av tolkningsvaliditet i undersøkelsen kan rettes mot det å stille 

spørsmål om ting som ligger forholdsvis langt tilbake i tid. Flere av informantene uttrykte at 

det kunne være vanskelig å huske situasjoner som oppstod for opptil flere år siden. Dette kan 

skape grobunn for mindre utfyllende beskrivelser og dermed forringe tolkningsvaliditeten. Til 
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en viss grad ble det kompensert for sviktende hukommelse ved at jeg hadde inngående 

kjennskap til hvordan tiltaket er organisert. Gjennom at informantene fikk påminnelser om 

hva de faktisk hadde deltatt på, var inntrykket at de i stor grad husket hvordan de hadde 

opplevd det og hva de hadde tenkt i ulike situasjoner.  

Det tredje aspektet ved validitet i kvalitativ forskning refererer Maxwell (1992) til som 

teoretisk validitet. Teoretisk validitet omhandler hvorvidt forskerens teoretiske tilnærming 

kan bidra til en forståelse av det fenomenet som studeres (Dalen 2004). Teoretisk forståelse 

går utover kun det konkrete datamaterialet og handler om sammenhengen mellom teori og 

informantenes perspektiv (Maxwell 1992). For å kunne ivareta teoretisk validitet i denne 

undersøkelsen har det blitt forsøkt å skape en bredde i det teoretiske tilfanget slik at det finnes 

et grunnlag for drøfting av ulike sider ved informantenes beretninger. Generaliseringsvaliditet 

trekkes fram av Maxwell som det fjerde sentrale aspektet ved validitet i kvalitativ forskning. 

Dette omhandler i hvilken grad resultatene fra undersøkelsen kan overføres til andre personer 

utover kun informantene som deltar (Ibid). Ivaretakelsen av dette aspektet vil beskrives i 

avsnitt 3.7.3, om kvalitativ generalisering. Det femte aspektet Maxwell (1992) omtaler i 

sammenheng med validitet i kvalitative undersøkelser er det han kaller evalueringsvaliditet. 

Med dette refererer han til gyldigheten av evaluerende aspekter ved informantenes 

beretninger. Ettersom denne studien har en fenomenologisk tilnærming med fokus på 

ungdommenes egen opplevelse av sin deltakelse i arbeidstreningen vil evalueringsvaliditet 

falle utenfor undersøkelsens problemstilling. Man kan tvert i mot si at noe av utfordringen i 

tolkningen av datamaterialet nettopp ligger i å unngå en evaluering av ungdommenes 

beretninger, og møte deres beskrivelser så åpent som mulig. Her er rollen som forsker helt 

essensielt, og betydningen av bevissthet rundt denne rollen beskrives under avsnitt 3.7.4.  

Som beskrevet under avsnitt 3.3, er informantene i denne undersøkelsen valgt ut basert på et 

ønske om å skape en bredde i utvalget som kunne sies å representere gruppen ungdommer 

som har fått jobb etter deltakelse i arbeidstreningen. Fremgangsmåte for rekruttering av 

informanter var viktig for å ivareta undersøkelsens validitet. Lederen for prosjektet ga på 

forhånd uttrykk for at han visste hvor en del av kandidatene befant seg, at han hadde møtt 

dem på ulike arbeidsplasser, samt at han hadde kontakt med noen av dem på ulike arenaer. 

Det var viktig at undersøkelsen ikke skulle bli en ”reklamekampanje” for tiltaket, men at også 

eventuelle negative erfaringer ville kunne bli belyst. At fire av de fem tilfeldig utvalgte 

kandidatene som var foretrukket svarte ja til å delta vil kunne heve validiteten gjennom at de 
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sikrer en bredde i utvalget. Man kan tenke seg at de to kandidatene som jeg ikke lyktes å 

komme i kontakt med ville kunne representere en annen virkelighet enn de som takket ja, og 

man kan si at dette svekker validiteten noe.  

3.7.3 Kvalitativ generalisering 

Når vi omtaler begrepet generalisering i kvalitativ forstand er det ikke hvorvidt resultatene 

kan generaliseres globalt som er det interessante, men om den kunnskapen som produseres i 

en spesifikk intervjusituasjon kan overføres til andre relevante situasjoner (Kvale & 

Brinkmann 2009). Interessante spørsmål i denne sammenheng blir da hvordan funnene fra 

denne studien kan generaliseres, og for hvem de kan være av interesse? Funnene søker en 

forståelse omkring hvordan deltakelse i arbeidstreningstiltak kan oppleves av ungdom som er 

med. Mange av beskrivelsene fra ungdommene knyttet til sin situasjon før, underveis og etter 

deltakelse i tiltaket sammenfaller. Til tross for at utvalget er lite kan dette tyde på en viss 

generaliserbarhet. Med bakgrunn i at utvalget kan sies å være representativt for gruppen vil 

jeg hevde at det er sannsynlig at resultatene kan gjelde også for andre. Andenæs (2000) 

benytter begrepet ”ringvirkninger” i sin diskusjon omkring generaliserbarhet i kvalitativ 

forskning. Hun beskriver at gjennom å anse resultatene som ”sannsynliggjorte 

kunnskapsforslag” heller enn absolutte påstander kan vi øke sjansen for at beskrivelser og 

opplevelser fra en spesifikk situasjon treffer mottakerne og oppleves relevante også i andre 

situasjoner.   

I henhold til spørsmålet om hvem resultatene vil kunne være av interesse for, vil det være 

nærliggende å hevde at de vil være særlig interessante for personer som er i direkte kontakt 

med tiltaket. Dette kan være personer som er ansvarlige for rekruttering og gjennomføring, 

ungdommer som er eller har vært med, ungdommer som vurderer å delta, samt kursholdere, 

samarbeidspartnere og arbeidsgivere. Videre vil resultatene kunne være av interesse for 

beslutningstakere og politikere i henhold til hvorvidt denne type tiltak er verdt å satse på. 

Vesentlig i denne sammenheng er at tiltak som har en evidens blir iverksatt fremfor tiltak der 

man ikke har kunnskap om hvorvidt de medfører ønsket virkning.     

3.7.4 Forskerrollen og forforståelse 

I kvalitativ forskning er forskeren å anse som det viktigste forskningsinstrumentet. 

Forskningsintervjuet er en interpersonlig situasjon der evnen til å skape kontakt med 
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intervjuobjektet gjennom å lytte oppmerksomt samt vise respekt og forståelse, vil være 

avgjørende for hva personen velger å dele med oss. Dataene samler seg ikke selv, og 

personlige slutninger og vurderinger vil gjennomsyre alle stadier av forskningen (Kvernbekk 

2002). Ved å gjennomarbeide spørsmålene grundig på forhånd, utforme dem så åpent som 

mulig, samt ha et fokus på å unngå å stille ledende spørsmål har det blitt forsøkt å legge til 

rette for at det er informantenes opplevelser som er i fokus.  

I enhver kvalitativ forskning vil forskerens forforståelse spille en viktig rolle. Forforståelsen 

omfatter meninger og oppfatninger forskeren har på forhånd om fenomenet som skal studeres, 

og vil ha stor betydning i prosessen med å ”sile” sentral informasjon (Johannessen et al. 

2004). I denne undersøkelsen innebærer dette at mine personlige erfaringer har vært styrende 

for valg av problemstilling, utforming av spørsmål og dermed også for de dataene som har 

blitt innhentet. Å være oppmerksom på egen forforståelse vil kunne gjøre forskeren mer 

sensitiv for intervjupersonens perspektiv ved å fokusere på å basere fortolkningen i første 

rekke på informantenes direkte uttalelser. Tolkningen vil nødvendigvis videreutvikles via en 

dialog mellom forskerens forståelsesgrunnlag og det empiriske materialet (Dalen 2004). I 

denne undersøkelsen har jeg forsøkt å ha et oppmerksomt forhold til egen forforståelse, og det 

anses hensiktsmessig å gjøre deler av forforståelsen eksplisitt for slik å kunne reflektere rundt 

dens betydning for undersøkelsens resultater. Gjennom å opparbeide meg kunnskap om 

tiltaket ”Jobbsjansen” dannet jeg meg en oppfatning av at tilbudet ville være til stor hjelp for 

ungdommene som deltok. Man kan si at min forforståelse i stor grad var preget av en tanke 

om at tiltaket hadde ”reddet” ungdommene fra en vanskelig situasjon, og ført dem inn i en 

meningsfylt tilværelse. Jeg hadde i liten grad reflektert over ungdommenes egen rolle i denne 

prosessen, og hadde nok en tanke om dem som litt passive mottakere av et tilrettelagt tilbud. 

Jeg hadde ikke gjort meg opp noen særlige tanker rundt hvorvidt en eventuell endring ville 

være langvarig, og tok det hovedsakelig for gitt at situasjonen for ungdommene fortsatt var 

positiv ved at deres innpass i arbeidslivet hadde medført at ting falt på plass for dem. 

Undersøkelsens resultater vil kommenteres i lys av min forforståelse under avsnitt 5.3.      

3.8 Etiske hensyn  

I dette avsnittet redegjøres det for noen av de etiske betraktninger som har vært 

betydningsfulle i arbeidet med undersøkelsen. Etikk dreier seg om prinsipper, regler og 

retningslinjer for vurderingen av om handlinger er riktige eller gale. Slike regler gjelder for 
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forskning som for all annen virksomhet i samfunnet (Johannessen et al. 2004).  Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsfag, jus og humaniora (NESH) har utarbeidet 

forskningsetiske retningslinjer. Til tross for at det finnes formaliserte retningslinjer å forholde 

seg til vil etikk alltid dreie seg om forskerens egne avveininger underveis i prosessen 

(Johannessen et. al 2004).    

I forkant av undersøkelsen ble prosjektet meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 

(NSD) for godkjenning. Godkjenningen finnes som vedlegg. Alle studentprosjekter som 

innebærer behandling av personopplysninger skal meldes til NSD. Med personopplysninger 

menes opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson (NESH 2006). 

Det ble ansett som nødvendig å søke om godkjenning da gruppen informantene ble valgt ut 

fra er liten, og risikoen for at de skal bli gjenkjent dermed er tilstede. Det ble reflektert rundt 

at det ville kunne komme fram sensitive personidentifiserende opplysninger, for eksempel 

omkring deltakernes helseforhold, religiøse oppfatning, etnisitet eller hvorvidt de var dømt for 

straffbare handlinger. De som gjøres til gjenstand for forskning har krav på at all informasjon 

de gir om personlige forhold, blir behandlet konfidensielt (NESH punkt 14, 2006). Å sikre 

ungdommenes anonymitet har vært vesentlig. Alle opplysninger som kan knyttes til 

enkeltpersoner er anonymisert eller utelatt. Dette innebærer blant annet informasjon om 

bosted, arbeidsplass, livssituasjon eller liknende. I retningslinjene nevnes hensynet til utsatte 

grupper spesielt. Forskeren har et særlig ansvar for at utsatte gruppers interesser ivaretas. I 

denne undersøkelsen har det vært viktig å være oppmerksom på at disse ungdommene er 

informanter nettopp i lys av at de har vært, og kanskje fortsatt er, i en marginalisert posisjon.  

De som er gjenstand for forskning skal få all informasjon som er nødvendig for å danne seg 

en rimelig forståelse av følgene ved å delta (NESH, punkt 8 2006). Som tidligere nevnt, fikk 

informantene opplest et informasjonsskriv før deltakelse. Jeg brukte likevel en del tid på å 

forsikre meg om at ungdommene var klar over hva de hadde sagt ja til da det kunne virke som 

flere av dem ikke hadde tilstrekkelig oversikt over dette. På denne måten ble det forsøkt sikret 

at ungdommene ga et informert samtykke. Som hovedregel skal forskningsprosjekter settes i 

gang bare etter deltakernes informerte og frie samtykke (NESH punkt 9, 2006). Jeg ønsket 

kun å be ungdommene om et muntlig ja til å delta da jeg hadde en forestilling om at et 

skriftlig samtykke ville kunne oppleves litt ”skremmende”. Tanken var at signering av et 

papir ville gjøre situasjonen mer spent enn nødvendig for ungdommene. Dette ble diskutert 

med NSD på forhånd, og det ble konkludert med at grad av informasjon og frihet var det 
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essensielle, ikke formen på et slikt samtykke. At samtykket er fritt innebærer at det er gitt uten 

ytre press eller begrensninger av personlig handlefrihet (NESH 2006). Dette punktet har 

medført flere etiske betraktninger. Ungdommene fremstod som svært takknemlige for de 

muligheter de hadde blitt gitt gjennom deltakelse i arbeidstreningstiltaket, og det var en viss 

risiko for at de opplevde å stå i en takknemlighetsgjeld til Vålerenga. Dette kan ha medført at 

det for ungdommene ble vanskelig å reservere seg mot å delta i forskningen.    

I en intervjusituasjon vil relasjonen alltid være preget av en viss asymmetri mellom forskeren 

og den som blir intervjuet (Kvale & Brinkmann 2009). Noen av informantene beskrev at de 

gruet seg litt fordi de ikke var så flinke til å sette ord på ting, og noen uttrykte at de var redd 

for å svare feil på spørsmålene. Denne usikkerheten ble forsøkt håndtert gjennom å beskrive 

for ungdommene at hensikten var å belyse deres opplevelse og at det dermed ikke var mulig å 

svare feil. Gjennom å bekrefte at alt det de fortalte var av interesse kunne det virke som 

ungdommene ble mer komfortable med situasjonen. Ved avslutning av intervjuene bekreftet 

samtlige informanter at de opplevde intervjuet som positivt, og flere uttrykte at de mer enn 

gjerne ville hjelpe til dersom det var mer jeg lurte på. 

Forskeren har en spesiell forpliktelse til å tilbakeføre resultatene til deltakerne i en forsvarlig 

og forståelig form (NESH punkt 47, 2006). Flere av informantene uttrykte at de lurte på hva 

de andre ungdommene hadde fortalt, og også Vålerenga Fotball som organiserer 

arbeidstreningen har uttrykt at de ønsker kunnskap om ungdommenes erfaringer. I så 

henseende vil det utarbeides en supplerende rapport som informantene og andre i miljøet 

rundt ”Jobbsjansen” gis tilgang til. Denne rapporten vil gi en beskrivelse av ungdommenes 

beretninger, og fremstillingen vil da ta sikte på å være mindre akademisk slik at den i større 

grad blir tilgjengelig for ungdommene. Informantene ble gjort kjent med at en slik 

supplerende rapport ville bli utarbeidet før de deltok på intervju.    

3.9 Oppsummering 

I dette kapittelet har det blitt redegjort for undersøkelsens metodiske tilnærming. Studiens 

vitenskapsteoretiske perspektiv har blitt presentert for å tydeliggjøre hvilke aspekter som har 

vært forsøkt avdekket.  Bakgrunnen for valg av kvalitativt intervju har blant annet blitt 

begrunnet i de muligheter metoden gir til å belyse undersøkelsens formål. Formålet var å få 

fram informantenes tanker og erfaringer som kan ha betydning for å belyse deres opplevelse 
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av deltakelse i ”Jobbsjansen”, samt hvorvidt de har opplevd endringer i sin situasjon før og 

etter deltakelse. Intervjuguiden som ble benyttet under intervjuene er beskrevet for å gi 

mening til hva resultatene i studien har kommet ut fra. Fremgangsmåte i henhold til 

rekruttering av utvalg er presentert, og det er argumentert for at en bredde i utvalget vil øke 

resultatenes troverdighet. Problemstillingen har blitt operasjonalisert for å klargjøre hva 

studien søker svar på.   

Fremgangsmåte i arbeidet med å innhente datamaterialet er redegjort for gjennom beskrivelse 

av praktisk gjennomføring, samt refleksjoner som ble gjort underveis i prosessen. Deretter er 

arbeidet med å bearbeide datamaterialet beskrevet. Her er transkribering og analyseprosessen 

redegjort for, med de utfordringer dette arbeidet har medført. Modell for analyse er beskrevet, 

men de implikasjoner modellen har fått vil først bli tydelig under drøftingen av resultatene i 

den videre fremstillingen. Videre i kapittelet har ulike aspekter av betydning for studiens 

kvalitet blitt løftet frem. Dette i form av krav om reliabilitet, validitet, kvalitativ 

generalisering samt betydningen av forskerrollen og forforståelsen. Aspekter som kan anses å 

fremme og hemme undersøkelsens kvalitet har blitt løftet frem. Avslutningsvis har noen av de 

etiske betraktninger som har blitt tydelige i arbeidet med undersøkelsen blitt beskrevet.     

Gjennom en beskrivelse av de valg som har blitt tatt, samt hvilke implikasjoner disse valgene 

kan ha hatt er det blitt forsøkt lagt til rette for at leseren skal kunne gjøre en selvstendig 

vurdering av undersøkelsens resultater og deres gyldighet når de nå blir presentert og drøftet.   
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4 Presentasjon og drøfting av 

resultater  

I det følgende vil undersøkelsens resultater presenteres og drøftes i lys av Giorgis 

fenomenologiske modell, slik den er presentert under avsnitt 3.6.2. Meningsbærende 

elementer innenfor hver tidsperiode (før, underveis og etter deltakelse) trekkes fram i tråd 

med modellens trinn to. Deretter tolkes informantenes utsagn i henhold til 

opplevelsesdimensjonen, altså hvordan de har opplevd sin situasjon (trinn tre). Videre drøftes 

resultatene i lys av undersøkelsens problemstilling (trinn 4):  

Hvordan oppleves deltakelse i arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” av ungdom som står 

utenfor skole og arbeid?  

Til slutt bindes meningsbærende elementer sammen til en overordnet tolkning av resultatene i 

lys av teori og tidligere forskning (trinn 5).  

4.1   Erfaringer før deltakelse i ”Jobbsjansen”  

I dette avsnittet beskrives informantenes skildringer av sin situasjon før de deltok i 

”Jobbsjansen”. Disse erfaringene er inndelt i avsnittene arbeidserfaringer, motivasjon og 

rekruttering, ledighet og skole. Inndelingen er gjort i tråd med temaboksene i intervjuguiden. 

Underkategorien som jeg i intervjuguiden kalte generelle erfaringer har jeg nå valgt å kalle 

arbeidserfaringer, motivasjon og rekruttering.   

4.1.1 Arbeidserfaringer, motivasjon og rekruttering  

Alle informantene forteller at de var arbeidsledige i perioder før de gikk inn i ”Jobbsjansen”. 

Fire av informantene forteller at de hadde vært arbeidsledige i flere perioder enn en, og at de 

hadde vært innom flere jobber før de deltok i tiltaket. Den femte informanten beskriver at han 

kun hadde én periode som arbeidsledig, og at denne perioden var mellom avsluttet 

videregående skole og inntreden i ”Jobbsjansen”. Informantenes skildringer viser at det er stor 

variasjon i hvor lenge den enkelte har gått ledig og hvor mange jobber ungdommene har søkt i 

denne perioden. Ledighetstiden varierer fra noen uker til to år, men det er kun én ungdom som 
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har gått ledig mindre enn to måneder. Det er også stor variasjon i antall jobber informantene 

oppgir å ha søkt på. En uttaler at han har søkt på minst 150 jobber, mens en annen oppgir å ha 

søkt på 3-4 jobber. Fire av informantene oppgir at de har søkt på alle slags jobber, og at de 

ikke hadde noen klare preferanser på hvilken type jobb de ønsket. Den femte informanten 

oppgir at han ønsket lærlingplass og dermed søkte på dette. Det generelle inntrykket i 

ungdommenes beretninger tyder på at de fleste har hatt ulike småjobber som de har fått mer 

eller mindre tilfeldig, enten gjennom hjelp fra NAV eller via bekjente. En av informantenes 

uttalelser belyser hovedtendensen i informantenes beskrivelser rundt jobberfaringer:  

Det var lissom litt mer vedhogging og litt sånn, hjemmeoppdrag og male hos folk og sånne 

ting. Også har jeg lissom vært i praksis og jobba med litt forskjellig egentlig. 

De fire informantene som har vært innom flere ulike arbeidsplasser, beskriver at de ikke er 

helt tilfreds med de arbeidserfaringene de har gjort seg etter at de sluttet på skolen. De gir alle 

uttrykk for at dette ikke var en slik jobb de hadde sett for seg at de skulle ha, og beskriver at 

det er årsaken til at arbeidsforholdene ble avsluttet. En av informantene uttaler at han ble lei 

av den jobben han hadde, en annen informant beskriver at det ikke var drømmejobben, men at 

det gikk for en periode. En tredje informant beskriver at det var mulig å fortsette i jobben, 

men at det bare ikke ble til det. Den fjerde informantens uttalelser illustrerer godt mønsteret i 

disse fire informantenes skildringer vedrørende opplevelser av sine arbeidsforhold: 

Det er ikke så kult å gå hjem til andre å male. Lissom, det er ikke den oppgaven du vil ha, og 

dermed så begynner ungdommen å skulke.  

Den femte informanten som kun hadde én periode som arbeidsledig, beskriver at han ønsket 

et friår fra skolen, men at det ikke var så lett å få seg jobb. Han beskriver at alle jobbene han 

søkte foretrakk arbeidstakere med erfaring, hvilket han ikke hadde.       

I henhold til spørsmål rundt motivasjonen for å delta i ”Jobbsjansen”, svarer samtlige at 

hovedmotivasjonen var å få seg jobb. Videre fremtrer det som et klart mønster i 

informantenes svar, at de ikke visste hva de ønsket å gjøre, og at dette var mye av 

motivasjonen for å gå inn i tiltaket. Flere uttrykker at de like gjerne kunne bli med i 

”Jobbsjansen” som å gå på kurs gjennom NAV eller bare gå hjemme. En av informantenes 

uttalelser beskriver denne hovedtendensen: 

Så jeg satt jo egentlig bare der og venta på å finne en jobb eller et yrke jeg hadde lyst til å 

drive med. Da kom Lars Eirik og skulle ha en presentasjon om ”Jobbsjansen” så tenkte jeg at 

jeg kan like godt være med på det istedenfor å sitte her.      
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I henhold til rekruttering og kjennskap til tiltaket oppgir fire av informantene at de fikk 

tiltaket presentert når de var på jobbsøkerkurs hos NAV. Den femte informanten forteller at 

han fikk vite om tiltaket via en venn. Samtlige av ungdommene beskriver sin rolle som aktiv i 

prosessen med å søke seg inn i tiltaket. En forteller at han fikk hjelp fra NAV til å søke, mens 

de fire andre beskriver at de tok kontakt og sendte søknad på egenhånd.  

4.1.2 Ledighet 

I dette avsnittet beskrives ungdommenes skildringer rundt det å være arbeidsledig. Samtlige 

av informantene beskriver prosessen med å søke seg jobb som frustrerende. Tre av 

ungdommene uttaler at de ikke fikk noen respons på sine søknader, og beskriver dette som en 

stor påkjenning. En av dem beskriver sin frustrasjon på følgende måte: 

Jeg fikk ikkeno respons. Og det syns jeg var så merkelig for det var faktisk lyst ut, de søkte 

etter folk da. Du kan jo ringe i det minste og gi beskjed om ”ja dessverre så ble ikke du valgt 

lissom”. Istedenfor å ikke få noe beskjed i det hele tatt, så går du der og er uvitende.  

En annen av informantene skildrer søknadsprosessen på følgende måte: 

Også når jeg lissom har søkt så mye og ikke fått noe svar da begynte jeg å lure på om det var 

på grunn av CVen eller. Og da begynte jeg og forandre CVen nesten annenhver dag og sende, 

og det hjalp ikke noe heller, da mista jeg lissom motivasjonen.  

De to siste informantene beskriver at de fikk respons på noen søknader og at svaret da var at 

noen andre hadde fått jobben, eller at de søkte etter arbeidstakere med erfaring. En av disse 

informantene uttaler at det var tøft å komme ut og skjønne at ting ikke ville bli helt sånn som 

han hadde tenkt at det skulle bli. Informantene bruker ord som frustrert, bekymra, småpanisk, 

kjedelig og tragisk for å beskrive sin situasjon som arbeidsledige.    

Informantenes skildringer av sin hverdag som arbeidsledige er svært sammenfallende. Alle 

forteller at dagene ble slappe og lange, samt at tiden stort sett gikk til å søke jobber på nettet, 

ringe rundt, dra til ulike steder, eller bare ligge på sofaen. Samtlige av informantene forteller 

at de kjedet seg hjemme og at mange dager ble svært uproduktive. Fire av informantene 

beskrev at døgnrytmen ble snudd slik at de var våkne om natta og sov til langt ut på dagen. 

Følgende utsagn fra to av informantene illustrerer hovedtendensen i ungdommenes svar 

omkring hvordan det ble opplevd å gå arbeidsledig: 
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Kjedelig da. Du går jo på veggen. Ligger jo og sover til to på dagen og er våken til 6-7 på 

morran da ikke sant. Det blir sånn, du snur døgnet ditt og… Assa hver gang jeg slo på TVen 

så bare: sett, sett, sett, sett. Når du til og med har sett alt på National Geographic så er det 

lissom ikke helt bra.  

Dagene blir så slappe. Bare var hjemme. Fikk ikke trent engang for jeg blei så slapp. Bare 

være hjemme, ute med kompiser, døgnrytmen var helt forandra. Nei det var ikke så greit 

egentlig. Det er lissom da den farlige rutinen kommer inn.   

Tre av ungdommene forteller at de tidvis var i et miljø som de beskriver som negativt for seg 

selv. De beskriver at de kunne være ute om kveldene, drikke alkohol og havne i konflikter. Et 

utsagn fra en av informantene illustrerer skildringene vedrørende dette: 

Ja jeg vanka mye rundt i byen og var mye i, du kan kalle det feil miljøer da, og var borte i 

mye rart. Det bare blei sånn lissom, for hver gang jeg ringte en kompis ikke sant og hadde 

lyst til å finne på noe så bare: sorry, jeg er på jobb assa.   

En av informantene beskriver at hjemmesituasjonen ble svært anstrengt av at han ikke hadde 

noe sted å være på dagtid. Han skildrer at foreldrene klandret han for at han ikke hadde noen 

jobb, og at han følte seg presset av dem. Han uttaler at foreldrene ikke kunne forstå hvorfor 

han ikke ville studere når han likevel bare satt der hjemme. Han beskriver det som tøft at 

foreldrene ikke forstod at han prøvde alt han kunne å få seg en jobb.   

Alle ungdommene beskriver på ulik måte følelsen av ikke å strekke til, eller ikke ha noe sted å 

høre til, som en stor påkjenning ved det å være arbeidsledig. De beskriver en økende 

usikkerhet både med tanke på fremtiden, og egen kompetanse. Et mønster i informantenes 

skildringer kan beskrives ved følgende utsagn: 

Egentlig… Selv om det verste jeg vet med å ha jobb det er å stå opp om morran, så er det å 

ikke stå opp om morran like ille nesten. Det å ikke ha noe sted og dra lissom.  

Det kan synes som om følelsen av ikke å være til nytte, å ikke ha noen tilhørighet noe sted, er 

en faktor ved det å være arbeidsledig. For mange av ungdommene kan det se ut som dette 

førte til at de havnet litt på siden av samfunnet gjennom at de snudde døgnet, samt tilbrakte 

mye av tilværelsen hjemme på sofaen.      

4.1.3 Skole 

I dette avsnittet presenteres informantenes skildringer rundt sin skolegang. Ingen av 

informantene har fullført videregående skole med studiekompetanse eller fagbrev. Alle oppgir 
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at de har begynt videregående opplæring på ulike yrkesfaglige linjer. To av informantene 

uttaler at de sluttet etter ett år. Den ene av de to beskriver at dette ikke var riktig linje for han, 

mens den andre beskriver at resultatene var så dårlige at det ikke var mulig å komme inn på 

ønsket linje videre. To andre oppgir at de har fullført tre år, men at de har noen fag som de 

ikke har bestått. Den femte informanten opplyser at han har fullført to år yrkesfaglig 

utdanning, men at han ikke fikk lærlingplass og dermed ikke har oppnådd fagbrev. Det 

fremstår som en hovedtendens i ungdommenes svar at de var umotiverte for skolegang etter 

ungdomsskolen. Ut fra datamaterialet fremstår det som rimelig tilfeldig hvilken linje 

ungdommene har begynt på, og tre uttaler at de valgte feil linje. En av informantene beskriver 

at han valgte å ta en ”snarvei” og kutte ned på planlagt studieløp med ett år, fordi han ikke 

orket tanken på å ta et år til på skolen. Dette medførte at han ikke fikk studiekompetanse. 

Følgende utsagn fra en av informantene fremstår som beskrivende for flere av skildringene: 

Jeg valgte jo egentlig, ehh, jeg var egentlig ganske lei skolen etter ungdomsskolen. Da var jeg 

så å si ferdig, men så tenkte jeg at jeg fikk gi videregående en sjans, og så valgte jeg egentlig 

bare noe jeg følte at kunne passe meg da.  

På spørsmål om hva de foretok seg etter at de sluttet på videregående skole varierer svarene 

noe. To av informantene oppgir at de fikk seg jobb via bekjente etter å ha gått ledig en stund. 

De tre andre informantene opprettet kontakt med NAV. På spørsmål om hvorvidt noen fulgte 

dem opp etter avsluttet skolegang svarer tre av informantene nei. En av informantene forteller 

at han fikk oppfølging fra barneverntjenesten, men at han takket nei til videre oppfølging da 

han fylte 18 år. Kun én av informantene oppgir at han fikk oppfølging fra skolen etter at han 

sluttet. Han forteller at skolen ga han et tilbud om å ta opp de fagene han manglet, slik at han 

kunne fullføre videregående skole. Han forteller at skolen hadde satt i stand en 

privatistordning, der de ville dekke utgiftene mens han leste selv og tok eksamen. Han 

forteller at han ikke benyttet seg av dette tilbudet, da han visste at han ikke var motivert og 

derfor ikke ønsket at skolen skulle kaste bort penger på ham.  

4.1.4 Oppsummerende drøfting av hovedtendenser  

Ungdommenes beskrivelser av sin hverdag før deltakelse i ”Jobbsjansen” gir inntrykk av at de 

har havnet i en uønsket situasjon i stor grad fordi de ikke hadde motivasjon eller 

forutsetninger for å fortsette sitt utdanningsløp. Dette sammenfaller med annen forskning 

vedrørende ungdom som tas inn i arbeidstreningstiltak (Thrana et al. 2009), slik den er 
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beskrevet under avsnitt 2.5. Det kan se ut som flere av ungdommene i ”Jobbsjansen” har vært 

offer for vårt samfunns krav til utdanning. Informantenes skildringer gir inntrykk av at de alle 

i mer eller mindre grad har opplevd skolen som en arena for marginalisering (Frønes 2006). 

Som nevnt under avsnitt 2.1, om marginalisering og forebygging i et risikobilde, finnes det 

nærmest ikke yrkesalternativer for ungdom som opplever å komme til kort i sin skolegang 

(Arnesen 2003). Dette ser ut til å sammenfalle med beskrivelsene fra mine informanter. 

Dersom man tar for seg resultatene fra den tidligere presenterte undersøkelsen vedrørende 

bortvalg og kompetanse (Markussen et al. 2008), kan man se at resultatene fra denne 

undersøkelsen om når ungdommene faller fra, er sammenfallende med resultatene fra min 

studie. Deres studie viste at svært mange av de som ikke oppnådde yrkes – eller 

studiekompetanse hadde fullført et eller to år, og over halvparten hadde kun strøket i ett fag. 

Samtlige av informantene i min undersøkelse har påbegynt og fullført deler av videregående 

skole, og hadde slik sett ikke så lang vei igjen. Som presentert tidligere, har forskning antydet 

at frafall fra videregående skole og dårlige karakterer fra grunnskolen ser ut til å øke de 

dårlige utsiktene for senere tilknytning til arbeidslivet (Falch et. al 2010). Denne studien gir 

ingen direkte informasjon vedrørende informantenes karaktersnitt fra grunnskolen, men 

implisitt i mange av deres beretninger ligger at skolegangen har vært preget av en del negative 

erfaringer. I tråd med Damsgaard og Kokkersvolds (2011) påstand referert under avsnitt 2.2, 

kan det se ut til at utdanningsløpet for disse ungdommene har medført en risiko gjennom å 

bære preg av manglende mestring og negativ oppmerksomhet.  

Denne undersøkelsen gir lite bakgrunnsinformasjon om ungdommene, og det blir dermed 

vanskelig å trekke konklusjoner i henhold til i hvilken grad de er utsatt for de tidligere 

presenterte risikofaktorene. Som drøftet overfor vil jeg likevel hevde at samtlige av 

ungdommene har vært utsatt for sosialiseringsrisiko gjennom påkjenninger og usikkerhet i 

utdanningsløpet. Ungdommenes beskrivelser av seg selv som gruppe og sine erfaringer før 

deltakelse, gir inntrykk av at flere har hatt oppvekstvilkår med innslag av konflikter i familien 

eller nærmiljøet i tråd med den risikofaktoren Befring (2008) har kalt deprivasjon. 

Samfunnsrisiko i form av endrede påvirkingsstrukturer ser også ut til å ha vært tilstede i 

ungdommenes liv i form av kontakt med negative miljøer, som for noen har medført rusbruk. 

I henhold til individuelt særpreg fremkommer det videre i presentasjonen at ungdommene er 

sårbare i forhold til sitt vanskelige temperament og sin impulsivitet, noe som kan være en 

risikofaktor for skjevutvikling (Nordahl  et al. 2005). Derimot fremstår ungdommene som 
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robuste i den forstand at de evner å ta tak i egen situasjon, samt at de fremstår som 

tilgjengelige for å ta kontakt med andre for å få hjelp.  

Ungdommene beskriver sin marginaliserte situasjon med termer som tyder på at de opplever 

stor grad av avmakt i hverdagen som arbeidsledige. Det kan synes som at de i perioden de går 

arbeidsledige i liten grad opplever at de har nødvendig kompetanse for å håndtere 

utfordringene de står overfor. De fremstår til en viss grad som offer for den tidligere 

beskrevne individualiseringen gjennom at de ser ut til å oppleve det som belastende å skulle 

håndtere alle utfordringer på egenhånd (Furlong & Cartmel 2007). Ungdommene beskriver at 

de prøver å være produktive og ta tak i egen situasjon, men at de ofte ender opp med ikke å 

benytte sine ressurser slik situasjonen krever av dem. Deres beskrivelser av situasjonen som 

arbeidsledige ser ut til å sammenfalle med Antonovskys (2000) påstand, slik den er presentert 

under avsnitt 2.3.2, om at ethvert problem rommer to dimensjoner. Innlysende er det rent 

instrumentelle ved problemet, nemlig at ungdommene mangler arbeid og med det også en 

inntekt. Men den følelsesmessige dimensjonen av problemet ser ut til å være minst like uttalt. 

Det at man ikke hører til noe sted, eller at ingen har behov for din innsats, ser ut til å skape 

grobunn for tvil omkring deres evner og deres egenverdi. Dette sammenfaller med de to 

aspektene tilhørighet og kompetanse som ble presentert som vilkår for mestring under avsnitt 

2.2.1.      

Ungdommenes beretninger tyder på at de arbeidserfaringer de har hatt i stor grad har kommet 

til av tilfeldigheter, og at arbeidet for det meste ikke har vært noe de har vært motiverte for. 

Deres beskrivelser gir inntrykk av at erfaringene verken har gitt dem en følelse av å være til 

nytte, eller en følelse av å høre til et sted. Som presentert via modellen for mestringens vilkår 

fremheves betydningen av å være en person som er viktig og verdsatt for å fremme en følelse 

av å være kompetent (Sommerschild 1998). Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at 

ungdommene i liten grad har hatt slike opplevelser gjennom arbeidsoppgavene sine, og at 

dette har vært med på å bidra til at arbeidet føltes unyttig. Ungdommenes beskrivelser av sine 

forventninger rundt det å være i arbeid, tyder på at de har en forståelse av at arbeidet skal 

være meningsfylt i seg selv, og at trivielle oppgaver og rutiner kan virke demotiverende. Dette 

samsvarer med forskning om ungdoms forventninger til arbeidslivet (Thrana et al. 2009), 

presentert under avsnitt 2.5. I tråd med Antonovskys (2000) begrep opplevelse av 

sammenheng, kan det se ut som ungdommene ikke har opplevd meningsfullhet ved de 

arbeidsforhold de har inngått i. Ungdommene fremstår i liten grad følelsesmessig engasjert i 
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arbeidet, og det kan virke som de har opplevd at det ikke er verdt å investere energi i slike 

arbeidsoppgaver. Antonovskys (2000) påstand om at meningsfullhet og motivasjon vil være 

avgjørende for utvikling av forståelighet og håndterbarhet, ser ut til å stemme overens med 

ungdommenes beskrivelser. Deres manglende engasjement og motivasjon for jobben fremstår 

som noe av bakgrunnen for at arbeidsforholdene til stadighet har blitt avsluttet.   

Under tiden som arbeidsledige kan det se ut til at ungdommene i varierende grad opplever at 

de har mulighet til å planlegge og influere retningen på eget liv. Det kan fremstå som at dette 

er med på å bidra til at flere av ungdommene i perioder ikke forsøker å gjøre noe med sin 

situasjon. Informantene i denne undersøkelsen uttrykker at de for en periode opplever 

fortvilelse og avmakt, men at de deretter mobiliserer nødvendige krefter for å håndtere dette. I 

tråd med Banduras (1986, 1997) teori kan denne mobiliseringen forstås som et uttrykk for 

ungdommenes trang til å utøve kontroll over eget liv. Samtlige av ungdommene beskriver sin 

rolle som aktiv i prosessen med å søke seg inn i tiltaket, og de fremstår da med en tro på at 

egne handlinger vil kunne gi ønsket effekt. Dette trekker også Bandura frem som det mest 

sentrale for menneskers atferd (Ibid).   

4.2 Erfaringer underveis i “Jobbsjansen”     

I dette avsnittet beskrives informantenes skildringer av sin situasjon underveis i 

arbeidstreningen. Disse erfaringene er inndelt i avsnittene kurs, aktivisering av barn og unge, 

opplæring i bedrift, å bli tatt vare på, samt fellesskap. Inndelingen er gjort delvis i tråd med 

temaboksene i intervjuguiden. Underkategorien som i intervjuguiden ble kalt generelle 

erfaringer, har jeg nå valgt å kalle å bli tatt vare på. Underkategorien fellesskap har blitt 

tilført i bearbeidingen, basert på en forståelse av dette som et meningsbærende element i 

informantenes beskrivelser. 

4.2.1 Kurs 

I dette avsnittet presenteres informantenes skildringer av sine erfaringer med deltakelse på 

kurs. Tre av informantene beskriver at det var gøy å være på kurs, og at kursene var organisert 

slik at de ikke ble kjedelige. En informant beskriver at kursene tidvis kunne bli kjedelige, men 

at det var morsommere enn å sitte på et kurs hos NAV og få hjelp til å skrive søknad. Den 

femte informanten beskriver at kursene var kjedelige. Han uttaler at det nesten var som å være 
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på skole igjen, og det at han var lei av skolen var grunnen til at han var der. Han beskriver at 

”han trengte fri og skulle jobbe, men så plutselig kom det skole igjen”.  

Felles for alle informantene er at de trekker frem et bestemt kurs som betydningsfullt for dem, 

nemlig kurs i konflikthåndtering. Samtlige beskriver at de gjentatte ganger har opplevd å være 

i konflikt med andre mennesker, og uttaler eksplisitt at de har slitt med å kontrollere 

temperamentet sitt. De forteller at de har lært mye om seg selv ved å delta på 

kommunikasjonskurs. Ungdommene beskriver at de har blitt mer bevisst på hvordan de selv 

reagerer på ting, hvordan de forholder seg til andre, samt at de har blitt roligere som personer 

etter deltakelse på slikt kurs. Hovedtendensene i ungdommenes svar vedrørende dette kan 

skildres ved følgende to utsagn:  

For når du er på kurs og det er flere der som på en måte blir testa ut da på kurset, så ser du 

kanskje at måten du selv ville løst en situasjon på ikke nødvendigvis vil hjelpe en annen 

person da. Så kanskje gå litt ut av seg selv og prøve å forstå den andre personen og løse 

situasjonen på en annen måte.  

At selv om folk gjør negative ting så kan jeg skjønne hvorfor dem gjør det da og på en måte 

akseptere det.   

Utsagnene belyser det generelle inntrykket i informantenes beretninger om kursenes 

betydning, ved at det synes som at deltakelsen har hjulpet dem til å forstå mer av sin egen 

rolle i konflikter. Kursene ser også ut til å ha fungert bevisstgjørende for hvordan konflikter 

kan unngås. En av informantene beskriver at kursene ga dem verktøy i hvordan håndtere 

andre mennesker. Samtlige av ungdommene nevner også ulike kurs i praktiske ferdigheter 

som nyttige. De nevner kurs som trener/dommer og førstehjelp. En informant beskriver at 

slike kurs var det som gjorde han i stand til å delta i aktivisering av barn og unge. En annen av 

informantene antyder det samme når han beskriver kursene på følgende måte: 

Kursene gjør at du blir bygget opp på en måte. Du får lissom trenerkurs, dommerkurs og så 

får du da lissom en sånn mestringsfølelse.    

Ungdommenes skildringer gir en forståelse av at deltakelse på kurs har gitt dem praktiske 

ferdigheter, for eksempel som fotballtrener, og at dette har bidratt til å styrke deres 

kompetanse. Det mest essensielle for ungdommene ser likevel ut til og ha vært det de har lært 

om seg selv som person, og deres økte evne til å forstå andres perspektiv.  
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4.2.2 Aktivisering av barn og unge  

I dette avsnittet beskrives informantenes skildringer rundt sin rolle som ledere i aktivisering 

av barn og unge. Alle informantene forteller at de trivdes i rollen som aktivitetsledere, og 

beskriver at oppgaven ble opplevd som meningsfull. Samtlige uttrykker at det var en svært 

ansvarsfull rolle å skulle lede barn. En av informantene beskriver at han syns det ble litt vel 

mye ansvar, og at dette kunne være tungt å bære til tider. De fire andre informantene 

beskriver at de vokste på dette ansvaret. Hovedmønsteret i ungdommenes svar kan skildres 

ved følgende utsagn: 

Det at du blir satt som trener for en gjeng med unger da, enten så må du synke eller så må du 

bare bli litt mer voksen og bare takle situasjonen. Så jeg ble lissom litt mer voksen av å være 

her på en måte (…). Assa det var ingen som stod og passa på oss at vi gjorde det vi skulle, 

men du fikk gjøre alt sjøl da. Så når du så framgangen da så skjønte du det at det var på 

grunn av meg lissom.   

Som dette sitatet er et eksempel på, uttrykker ungdommene at det var opp til dem å skape en 

god situasjon for barna som var med. Ungdommenes skildringer gir inntrykk av at de var 

nervøse og usikre ved oppstart, men at de opplevde at dette var noe de fikk til. Informantene 

uttrykker at arbeidet med barn og unge ga dem glede, og en av informantenes utsagn om at 

”det er så godt å se at de lærer” gjenspeiler svarene til samtlige av ungdommene. Det kan se 

ut som at positive opplevelser med barna ga ungdommene selvtillitt til å prøve nye ting. 

Samtlige skildrer at det å være en rollemodell var en betydningsfull og god følelse. En 

informant setter ord på denne opplevelsen på følgende måte: 

Særlig når du driver og trener barn da så ser du hele tiden framgangen fra gang til gang 

lissom (…). Og det blir jo en mestringsfølelse for deg også ikkesant, at du har bidratt til å 

forbedre noe.    

Dette kan være et uttrykk for at det føltes godt å oppleve at man kan være til nytte, samt at 

man kan bidra til en positiv utvikling hos andre. Flere av informantene setter ord på at det 

kunne oppstå utfordrende situasjoner under aktiviseringen, og at dette krevde at de løste 

konflikter mellom barna. En av ungdommene beskriver at barna plutselig kunne bli uvenner, 

begynne å slåss, eller ”slenge dritt” til hverandre. Han beskriver at han som leder da måtte 

mekle mellom barna. Han uttrykker at hans atferd som rollemodell ble det viktigste i en slik 

håndtering. En annen beskriver liknende opplevelser og uttaler at han gjennom kurs og rollen 

som leder endret synet på hva som var nødvendig å gjøre i slike situasjoner. Han skildrer: 
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Det var mye slossing og mye knuffing og, vanligvis sånn før da så ville jeg sagt, ”næsj det er 

barn, la dem sloss”, men nå er det lissom sånn nei nei nei nei nei nei, det er ikke bra og sånt, 

så lissom gå i mellom der og ordne opp da, jeg har aldri vært i den situasjonen før.   

Det ser ut som at økt ansvarsfølelse for oppgaven medførte større grad av involvering og aktiv 

innsats fra ungdommene for å hindre konflikter, og fremme positive opplevelser for barna. At 

det ble krevet av dem at de håndterte slike utfordringer, kan synes som en bakenforliggende 

faktor for at ungdommene endret syn på hva som var nødvendig å gjøre i en slik situasjon. En 

av informantene beskriver en episode under aktiviseringen der et av barna nekter å sende 

pasning til noen av de andre. Informanten skildrer hvordan han stilte opp barna og 

demonstrerte for dem hvor mye fortere man kunne få ballen frem til mål dersom man sendte 

den til noen andre. Han forteller at denne gutten sentret ballen på neste trening og beskriver 

følelsen på følgende måte: 

Og så sentra han ballen. Og da husker jeg at jeg stod der og bare wow! At jeg klarte å få han 

til å sentre den ballen lissom. Det var en sånn bekreftelse på at du gjør noe riktig på en måte, 

og jeg hadde ikke fått så mye bekreftelser fra før lissom. Det var, ja. Du føler deg bra og tar 

det med deg videre ut i livet på en måte.  

Utsagnet illustrerer det generelle inntrykket fra ungdommenes svar, nemlig at de skildrer en 

opplevelse av at deres innsats var av stor betydning for barna som deltok i aktiviseringen. 

Ungdommenes beskrivelser tyder på at mestringserfaringer økte motivasjonen og troen på at 

de kunne gjøre en viktig jobb som rollemodell.   

4.2.3 Opplæring i bedrift  

I dette avsnittet presenteres ungdommenes beskrivelser av hvordan det opplevdes å delta i 

opplæring i bedrift. Deres tanker om hvorfor de avsluttet tiltaket med tilbud om jobb blir også 

belyst. Alle ungdommene bekrefter at de fikk jobb når de gikk ut av ”Jobbsjansen”. Dette var 

som nevnt tidligere et av kriteriene for at de var valgt ut som informanter. Fire av 

ungdommene beskriver at de hadde en aktiv rolle i prosessen med å finne egnet bedrift å ha 

opplæring i. De beskriver at de var i samtale med lederen for tiltaket, og at det var de selv 

som til slutt tok et valg om hvor de ville ha sin opplæring. De beskriver at det ble opplevd 

som meningsfullt når man kunne velge et sted som var av interesse. To av informantene 

valgte å ha sin opplæring innenfor serviceyrket, mens to andre valgte å arbeide med barn. Den 

femte informanten beskriver sin rolle som mer passiv i utdelingen av opplæringsplass. Han 

beskriver at han endte opp med å jobbe innenfor et felt som han hadde erfaring i fra tidligere. 
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Han skildrer at han ikke hadde så mye valg ettersom dette var noe han kunne mye om, samt at 

ingen andre hadde lyst på den jobben. Han beskriver at det var en grei jobb til å begynne med, 

men at han gikk lei.  

Ungdommenes beskrivelser rundt opplevelsen av å gå inn i en opplæringsprosess varierer 

noe. En av informantene forteller at det var godt å jobbe og få en litt mer aktiv hverdag etter 

alle kursene, og at dagene gikk fortere på arbeidsplassen. Tre andre beskriver at det var en 

grei overgang med noen dager i bedrift og noen dager med kurs. Den siste informanten, som 

for øvrig var den informanten som framstod som mest passiv i utdelingen av arbeidsplass, 

beskriver at det var en stor overgang å begynne i opplæring. Han beskriver følgende: 

Det var jo litt sånn overgang da og bare begynne å jobbe. Du var jo opptatt av å jobbe for 

Vålerenga da, også var det lissom du skal begynne å jobbe halvparten der, så man la det 

lissom fra seg på en måte. (…). Men så plutselig står du der, og ja det stemmer det, var det 

egentlig dette her som var meningen?  

Informanten setter ord på at dette var det vanskeligste for ham ved å være med i 

”Jobbsjansen”. Han beskriver at den meningsfylte tilværelsen han opplevde i Vålerenga ble 

byttet ut med en hverdag i arbeidslivet som minnet mye om en jobb han tidligere hadde sagt 

opp fordi han ikke trivdes med arbeidet. Det kan se ut som hans passivitet i utdelingen av 

arbeidsplass hadde bakgrunn i at han i utgangspunktet ønsket å fortsette å være i Vålerenga.     

Alle informantene beskriver at de opplevde at det var deres egen kompetanse og 

arbeidsinnsats som var bakgrunnen for at de ble tilbudt jobb. De beskriver at de gjorde det de 

fikk beskjed om, at de kom godt overens med kollegaer, samt at de beviste at de ønsket å 

jobbe. En av informantenes skildringer illustrerer mønsteret i samtlige beskrivelser om 

bakgrunnen for jobbtilbudet: 

Det må være den innsatsen som jeg gjorde. For jeg var klar for å bevise at jeg kan jobbe, jeg 

er ikke en sånn lat person.  

Ungdommenes beskrivelser tyder på at samtlige var klare til å vise hva de var gode for når de 

fikk sjansen. Det kan se ut som ungdommene ønsket å bevise at de var oppegående, samt at 

de hadde initiativ og evne til å samarbeide. På bakgrunn av dette kan det virke som 

ungdommene hadde en oppfatning av at de ble ansett som late eller initiativløse fordi de ikke 

hadde noen jobb. Dette kan være et uttrykk for at de har opplevd at omgivelsene anser latskap 

som årsak til at ungdom ikke er i jobb eller på skolen.  
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4.2.4   Å bli tatt vare på  

I de to kommende avsnittene presenteres ungdommenes beskrivelser av betydningsfulle 

aspekter ved deltakelsen i arbeidstreningen. Overskriften er basert på det generelle inntrykket 

fra ungdommenes beretninger omkring hva som har vært mest betydningsfullt for dem i løpet 

av perioden. Samtlige av informantene beskriver følelsen av å bli ivaretatt når de kom inn i 

”Jobbsjansen” som viktig. Flere beskriver at de hadde trodd at de skulle bli sett på som en 

gruppe med problemungdom, men at det ikke ble slik. Informantene beskriver at menneskene 

var der for å hjelpe dem, samt at de fikk en følelse av å høre til. Beskrivelsen av denne 

følelsen blir satt ord på av flere: 

Du kommer hit også blir du tatt inn i varmen på en måte. Du kommer til et sted der folk har 

tro på deg lissom.  

Det var koselig å være på Vallhall lissom fordi alle var så koselige mot deg og du følte deg så 

velkommen da.  

På bakgrunn av slike utsagn kan det synes som ungdommene ikke hadde forventet å bli 

mottatt på en positiv måte. Det kan se ut som at de har hatt opplevelser av at de er en 

belastning for omgivelsene, samt at de ikke er vant til at personer rundt dem har tro på at de 

kan få til ting. Dette kan være et uttrykk for at de tidligere ikke har fått så mange positive 

tilbakemeldinger og dermed ikke forventer dette.  Informantene beskriver at muligheten til å 

trene fotball, ha gratis tilgang til treningssenter, samt den nære kontakten med Vålerenga, var 

viktige motivasjonsfaktorer for dem. Ungdommene forteller at motivasjonen ble styrket av at 

de fikk spise lunsj sammen med Vålerengas A-lag, samt at de fikk gratisbilletter til 

Vålerengas hjemmekamper. En av informantene skildrer forskjellen mellom ”Jobbsjansen” og 

andre tiltak han har deltatt i på følgende måte: 

Du kommer hit også er det lissom, ja selvfølgelig får du busskort for du skal ikke ha noe 

problemer med å komme hit, ja selvfølgelig får du kontantkort for det kan hende du må ringe 

hit (…). Og det er lissom sånn, vanligvis når du jobber et sted så er det liksom sånn, nei det er 

ditt problem, også kommer du hit lissom og så er det sånn at ja selvfølgelig du skal ikke 

betale for mat.  

Sitatet illustrerer at det var mye ekstra ved ”Jobbsjansen” som holdt ungdommenes 

motivasjon oppe gjennom tiden i tiltaket. Det kan synes som at godene hadde en betydning 

utover sin praktiske funksjon, ved at ungdommene følte seg verdsatt gjennom dem. 

Ungdommenes skildringer gir inntrykk av at de opplevde godene som en tilrettelegging for at 

de skulle ha det bra, og at det var viktigere enn at de faktisk kom seg på bussen eller fikk i seg 
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mat. Ungdommene beskriver at varierte muligheter, korte arbeidsdager, tilrettelagt opplegg og 

mye moro gjorde det lettere å fullføre hele perioden. Flere av informantene beskriver at de ble 

motiverte av at tiltaket gjennom Vålerengas samarbeidspartnere kunne tilby mer attraktive 

jobber enn hva de hadde erfart at de kunne oppnå på egenhånd. De beskriver at lederen for 

tiltaket hadde muligheter til å hjelpe dem slik at de kunne få seg en jobb som var mer i tråd 

med deres ønsker enn hva NAV tidligere hadde gjort. På bakgrunn av dette ser det ut som at 

det å høre til et sted, samt å knytte kontakter som kunne hjelpe dem var av stor betydning for 

ungdommene.  

4.2.5 Fellesskapet  

I dette avsnittet presenteres informantenes beskrivelser rundt betydningen av å delta i et 

fellesskap. Gjennom bearbeiding av undersøkelsens datamateriale fremstår dette punktet som 

betydningsfullt i samtlige av ungdommenes beretninger. Det å møte andre i samme situasjon 

og å dele opplevelser over tid i et fellesskap, blir av samtlige ungdommer trukket fram som 

noe av det mest positive. Alle informantene beskriver at de som gruppe har mange fellestrekk. 

En av informantene uttaler at noen av barna som var med i aktiviseringen hadde et 

sinneproblem og et disiplinproblem akkurat som dem. En annen av informantene beskriver 

dem som gruppe som ”ghetto-ungdom”. Han skildrer at dette innebærer at de har en del 

negative erfaringer fra oppveksten, samt at de har et fokus på å vise et tøft ytre. Informantenes 

skildringer tyder på at felles erfaringer og liknende bakgrunn gjorde at de identifiserte seg lett 

med hverandre, og at dette ga grobunn for utvikling av vennskap. En av informantene 

beskriver dette på følgende måte: 

Lissom når man har samme greie som deg så er det litt lett å komme i kontakt med personen 

da. Det er vanligvis vanskelig for meg å komme fort i kontakt med en person, men her har 

man lissom noe å snakke sammen om.  

På bakgrunn av dette kan det synes som ungdommene har en klar oppfatning av at de skiller 

seg fra andre ungdommer på flere måter. De beskriver seg som gruppe med felles trekk som 

sinneproblemer og et tøft ytre, noe som gjør dem annerledes fra jevnaldrende. Det kan tolkes 

som at ungdommenes erfaringer gjennom oppveksten, og på vei inn i voksentilværelsen, har 

gjort at de har utviklet en forståelse av at de ikke er som andre. For flere av ungdommene ser 

det ut til at felles referanseramme gjorde det lettere å bli akseptert og bekreftet for den man 

var uten å oppleve å bli sett ned på. Alle informantene skildrer at de hadde mye moro 
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sammen. På spørsmål om hva de husker best fra tiden de var i tiltaket, er det flere av 

informantene som forteller at fellesskapet og menneskene som var med er det de husker best. 

Samtlige av informantene setter ord på betydningen det hadde for dem å møte andre 

ungdommer som var i samme situasjon. De beskriver at gjennom å møte jevnaldrende, fikk de 

en bekreftelse på at det fantes andre som også hadde vanskelig for å skaffe seg jobb, og at det 

ikke nødvendigvis var noe feil med dem. Følgende utsagn fra to av informantene belyser 

hovedtendensene i ungdommenes beskrivelser vedrørende fellesskapet: 

Jeg trodde ikke det fantes noen som var i samme situasjon som meg. Så det var litt, ja, man 

følte seg lissom at du er ikke alene i, som har det problemet. Så jeg ble letta egentlig.   

Det var lissom greit å vite at andre også har vært i litt sånn tøffe situasjoner. Fordi gjerne 

hvis du ikke har møtt noen andre som har vært i litt sånn tøffe situasjoner så kan du føle deg 

litt sånn alene, det er lissom bare deg. Tenker kanskje at det er bare noe negativt med deg. 

Sitatene kan være et uttrykk for at ungdommene hadde hatt tanker om at det var noe feil ved 

dem som gjorde at de havnet utenfor arbeidslivet. Det generelle inntrykket av deres 

skildringer kan synes å være at de oppfattet at de manglet ressurser, samt at de ikke fikk til det 

som andre jevnaldrende fikk til. Det kan se ut som at det ikke var det å møte andre som i seg 

selv var av betydning, da flere beskriver at de hadde møtt ungdommer som var i samme 

situasjon gjennom NAV. Det fremstår som en betydningsfull faktor at ungdommene i 

”Jobbsjansen” forholdt seg til hverandre mer aktivt, og på den måten fikk personlig kjennskap 

til hverandre. For flere av ungdommene kan det virke som dette innebar at de så kvaliteter hos 

de andre som de oppfattet som positive, og at dette styrket deres opplevelse av at det ikke 

nødvendigvis var negative egenskaper som var årsak til at man ikke fikk seg jobb.  

4.2.6 Oppsummerende drøfting av hovedtendenser  

Det generelle inntrykket ungdommene gir er at de har lært mye ved å delta på kurs, 

aktivisering og opplæring. Ungdommene beskriver at de først og fremst har lært mye om seg 

selv og sin egen rolle i kommunikasjonen med andre. Datamaterialet gir en forståelse av at 

ungdommene tidligere har hatt problemer med å se sin egen rolle i konflikter, og det synes 

som flere har hatt en tendens til å tro det verste om andre mennesker. ”Jobbsjansens” 

eksplisitte målsetting med kommunikasjonskursene er å bidra til at ungdommene selv blir i 

stand til å mestre konfliktsituasjoner slik det er presentert under avsnitt 2.4. Dette perspektivet 

trekker også Bandura (1997) fram via sin vektlegging av betydningen av å ha en forventning 
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om mestring for slik å utvikle evnen til selvregulering og dermed unngå problemer. Gjennom 

økt kompetanse kan ungdommene i større grad oppnå en forventning om at de er i stand til å 

kommunisere med andre uten å havne i konflikter. Ungdommenes beskrivelser gir inntrykk av 

at de opplever at de i større grad evner å kjenne igjen faresignaler i kommunikasjonen, samt at 

de kan se egne erfaringer i en større sammenheng. Dette sammenfaller med Dales (2006) 

beskrivelser av hva konfliktarbeid handler om, slik det er presentert under avsnitt 2.4.  

Ungdommenes beretninger tyder på at en vellykket strategi for å fremme en slik utvikling er 

bevisst bruk av modellæring. Ungdommene gir inntrykk av at de gjennom å observere 

hverandre og kurslederne ikke kun har imitert atferd, men også tenkemåter og strategier for 

hvordan håndtere ulike situasjoner. Dette er i tråd med Banduras (1997) beskrivelser av 

hvordan man kan bidra til å fremme en forventning om mestring hos en annen.  

Det fremstår som betydningsfullt at ungdommene blir satt i situasjoner der det kreves at de 

håndterer de utfordringer de står overfor. Deres beskrivelser tyder på at den kompetanse de 

opparbeider seg gjennom kurs og støtte fra voksne bidrar til at de gradvis utvikler en tiltro til 

at de kan noe. Gjennom å inneha en viss kompetanse i forkant av oppgaven som 

aktivitetsledere, kan man unngå at nederlag oppleves tidlig i læringsprosessen. Dette trekkes 

fram av Bandura (1986) som vesentlig for videre positiv utvikling. En slik tilnærming ser 

også ut til å være gjeldende i prosessen der ungdommene får opplæring i utvalgt bedrift. 

Gjennom en gradvis opptrapping av tid i bedriften, ser det ut til at en ny og ukjent tilværelse 

blir kombinert med den trygge tilværelsen ungdommene opplever innenfor tiltaket. I tråd med 

modellen for mestringens vilkår, ser kurs og rollen som leder i aktivisering av barn og unge ut 

til å fremme en følelse av både tilhørighet og kompetanse. Ungdommene beskriver en positiv 

følelse ved det å ta ansvar, få til noe, samt å være til nytte.  Det kan se ut til at de gjennom 

rollen som leder opplever at de evner å bruke sine ressurser på en adekvat måte. Slike 

opplevelser er i tråd med Schultz Jørgensens (2001) kompetansebegrep, slik det er presentert 

under avsnitt 2.2.1. Ungdommenes skildringer tyder på at økt ansvarsfølelse gir grobunn for 

større grad av tilhørighet og engasjement. Dette er i tråd med Antonovskys (2000) beskrivelse 

av betydningen av å oppleve mening ved det man gjør. Gjennom en opplevelse av seg selv 

som en betydningsfull rollemodell, ser ungdommenes innsats for å løse utfordrende 

situasjoner ut til å øke. Antonovsky (2000) hevder at det å oppleve at man har innflytelse 

motiverer en til å investere mer energi i det man gjør. Videre hevder han at opplevelser av at 

man finner fram til løsninger, samt at man opplever en mening ved å forsøke, kan bidra til økt 

opplevelse av sammenheng i møte med utfordrende situasjoner. Dette ser ut til å sammenfalle 
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med beskrivelsene fra informantene i denne undersøkelsen om hva som har vært 

betydningsfullt for utvikling av økt tiltro til egne evner.   

Ungdommenes beskrivelser av å bli ivaretatt, samt være en del av et fellesskap, fremstår som 

klart meningsbærende elementer i datamaterialet. Deres beskrivelser gir inntrykk av at det 

opplevdes som betydningsfullt at tiltaket ga dem ulike goder som kontantkort, busskort og 

fotballbilletter. I henhold til ”Jobbsjansens” uttalte målsetting om å drive motivasjonsarbeid 

overfor ungdommene, kan det se ut som dette oppleves virkningsfullt av ungdommene selv. 

Ungdommenes beskrivelser gir inntrykk av at det er en meningsfull balanse mellom indre og 

ytre motivasjon, noe som ifølge Wormnes og Manger (2005) er ønskelig i slikt 

motivasjonsarbeid. Ungdommenes motivasjon ser ut til å opprettholdes gjennom materielle 

goder, men også ved meningen i aktivitetene de deltar i. Det kan se ut til at godene i seg selv 

har mindre betydning, men at deres uttrykk for at ungdommene blir verdsatt er det mest 

essensielle. 

Felles referanserammer og muligheter til å identifisere seg med hverandre fremstår også som 

betydningsfulle aspekter ved arbeidstreningen. Det kan se ut til at organisering ved bruk av 

gruppeaktiviteter har gitt muligheter for å trene sosiale ferdigheter, samt bidratt til en 

utvikling av personlig trygghet hos ungdommene, som ifølge Befring (2008) vil kunne 

fremme pågangsmot og optimisme. Ungdommenes beskrivelser av gruppeaktiviteter som 

positivt for mestring og læring, sammenfaller med annen forskning vedrørende ungdoms 

deltakelse i arbeidstreningstiltak. I studier av ungdom som deltok i Losprosjektets 

pilotprosjekt i Vestfold, slik det er presentert under avsnitt 2.5, tyder resultatene på at 

gruppeaktiviteter har vist seg som gode arenaer for å skape trygghet og fremme positiv læring 

og utvikling. For mange av ungdommene viste det seg å være betydningsfullt å få en positiv 

rolle gjennom å bety noe for andre (Fylkesmannen i Vestfold 2008). Dette fremstår også som 

essensielt for mine informanter. Antonovsky (2000) hevder at en gruppe preget av en indre 

sammenheng, felles verdier og gruppeidentifikasjon, kan fremme en opplevelse av 

sammenheng hos den enkelte. Gjennom positivt sosialt engasjement kan det se ut til at 

ungdommenes opplevelse av tilværelsen som mer meningsfull, håndterbar og forståelig blir 

fremmet. Dette særlig med tanke på at ungdommene ser ut til å oppleve at de blir verdsatt, 

samt at det ikke er negative egenskaper ved dem som er bakgrunnen for at de ikke har jobb. 

Ungdommene vektlegger altså betydningen av jevnaldringsfellesskapet som tiltaket ga dem, 

og de ser i mindre grad ut til å vektlegge betydningen av voksenkontakt. Her skiller 
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ungdommenes beskrivelser seg fra annen forskning vedrørende deltakelse i 

arbeidstreningstiltak gjennom at tett oppfølging og kontakt med en voksen tillitsperson her 

trekkes fram som en avgjørende suksessfaktor (Fylkesmannen i Vestfold 2008; Kristiansen & 

Skårberg 2010; BLD 2010). Dette kan sies å være et overraskende resultat sammenliknet med 

disse studienes vektlegging av viktigheten av å ha en nær voksen som støttespiller. Den 

avgjørende betydningen ved en slik tilknytning er blant annet bakgrunnen for oppstart av 

Losprosjektet, slik det ble presentert under avsnitt 2.5.         

Ungdommenes beskrivelser gir et inntrykk av at de har en forventning om at de som gruppe er 

en byrde for omgivelsene, og det kan se ut til at ungdommene har opplevd å bli tillagt en del 

negative kjennetegn som de har attribuert til å handle om manglende evner ved seg selv. 

Ungdommenes beskrivelser tyder på at det å bli møtt med en forventning om at de har 

ressurser er en ny erfaring for flere. Dette i seg selv er ifølge Dale (2006) tilstrekkelig for å 

skape grobunn for endret atferdsmønster. På den andre siden fremstår ungdommene med en 

klar positiv selvoppfatning og attribusjonsevne når det kommer til å forklare årsakene til at de 

fikk tilbud om jobb etter endt deltakelse. Samtlige av ungdommene beskriver egen 

kompetanse og innsats som bakgrunnen for jobbtilbudet. Det er ikke mulig å konkludere med 

at denne positive attribusjonen kan tilskrives erfaringene ungdommene har gjort ved 

deltakelse i arbeidstreningen, men i tråd med Banduras (1997) teori kan det synes som at 

gjennom å overkomme hindringer på en positiv måte har en økt følelse av kontroll over eget 

liv utviklet seg.  

4.3 Erfaringer etter deltakelse i ”Jobbsjansen”  

I dette avsnittet presenteres informantenes skildringer av sine erfaringer etter deltakelse i 

arbeidstreningen. Disse erfaringene er inndelt i avsnittene jobberfaringer, deltakelsens 

betydning og tanker om fremtiden. Inndelingen er gjort i tråd med temaboksene i 

intervjuguiden.    

4.3.1 Jobberfaringer  

Som nevnt fikk alle ungdommene tilbud om jobb etter arbeidstreningen. Tre av informantene 

opplyser at de fortsatt er i samme arbeidsforhold, mens to av informantene opplyser at de 

igjen er arbeidsledige. Av de tre informantene som står i jobb, er det én som har 100 prosent 
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stilling. En av de to informantene som opplyser å jobbe deltid, uttrykker at han håper han 

snart kan få en fulltidsstilling. Den siste informanten som har en deltidsstilling forteller at han 

selv har valgt å redusere sin stilling fordi han har begynt å ta opp fag ved siden av jobben. 

Han beskriver at han kan jobbe mer dersom han ønsker dette, og at han regulerer 

arbeidsmengden slik at han har råd til å dekke utgifter til egen skolegang. Alle disse tre 

informantene beskriver at de bruker det de lærte i ”Jobbsjansen” aktivt i sin arbeidssituasjon. 

To av dem arbeider med barn og unge, og beskriver at deres erfaringer fra kurs og i rollen 

som aktivitetsledere har vært svært nyttig i jobben. En informant beskriver at han er ansvarlig 

for fysisk aktivitet på sin arbeidsplass fordi han kan mye om dette. Han forteller også at han 

blir engasjert til å holde kurs for andre ungdommer, og beskriver at hans engasjement er 

bakgrunnen for at han har fått slike oppdrag. Den tredje av informantene som står i jobb 

arbeider innenfor serviceyrket. Han beskriver at deltakelse i tiltaket har gjort noe med hans 

ansvarsfølelse: 

Jeg lærte meg lissom at det er mitt ansvar å gjøre ting da. (…). Og nå gjør jeg jo det nesten 

hver eneste dag. Dra på jobb, våkne opp. Det er jo ansvar også det.  

Informanten skildrer at kurs og oppgaver som han fikk gjennom ”Jobbsjansen” fremmet 

ansvarsfølelsen hans. Utsagnet gjenspeiler hovedtendensen i ungdommenes beretninger, også 

blant de som nå oppgir å være arbeidsledige. Alle beskriver at de opplever at de har blitt mer 

voksne og ansvarlige. En av informantene skildrer ”Jobbsjansen” som en god mulighet for 

ungdommene, men uttrykker at det ikke innebærer noen garanti for jobb. Han uttaler at det 

”ikke bare er sånn at man kan være med her og så får man en jobb”, men beskriver at han 

opplevde at den enkelte må bevise at man faktisk ønsker å jobbe. 

De to informantene som ikke har jobb skildrer ulike forløp etter utgangen av tiltaket. En av 

informantene opplyser at han stod i jobben i cirka et og et halvt år, men at han måtte slutte da 

han kom på kant med sjefen. Han beskriver at han opplevde at sjefen manglet tillitt til ham, 

og at han dermed ikke kunne jobbe der. Informanten beskriver at han forsov seg mye til 

jobben, og uttaler at det var vanskelig at han ikke møtte noe forståelse for dette. Dette er den 

ungdommen som fremstod som passiv i utdeling av opplæringsplass, og som ga uttrykk for at 

dette ikke var den jobben han ønsket seg. Det ser ut til at informanten opplever at kravene fra 

arbeidsgiver er for tunge å bære, og at det er tøft at ingen forstår at han er en person som har 

vanskelig for å stå opp tidlig. Hans beskrivelser gir et inntrykk av at han ikke føler seg 

anerkjent og verdsatt for den han er på arbeidsplassen. Det kan synes som om han tolker de 
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stadige irettesettelsene for å komme for sent som et tegn på at han ikke har de egenskapene 

som kreves for å stå i et arbeidsforhold. Han opplyser at han ved intervjutidspunktet igjen er i 

prosess med å søke seg jobb.     

Den siste informanten som oppgir å være arbeidsledig forteller at flytting var bakgrunnen for 

at arbeidsforholdet ble avsluttet. Ungdommen opplyser å ha møtt en kjæreste og dermed 

flyttet for langt unna arbeidsplassen. Han beskriver at han der har hatt tre småjobber som han 

ikke har trivdes i. Han skildrer at et arbeidsforhold ble avsluttet på grunn av konflikter med 

kollegaer, mens de to andre ble avsluttet da han ikke trivdes med arbeidsoppgavene. Det kan 

synes som at ungdommen først og fremst begrunner sin arbeidsledighet med at han ikke har 

fått prøve seg i det yrket han ønsker, og at manglende motivasjon har gjort veien ut av 

arbeidsforholdene kort. Informanten oppgir at NAV nå skal hjelpe ham inn i et 

kvalifikasjonsprogram.        

4.3.2 Deltakelsens betydning 

I dette avsnittet presenteres ungdommenes skildringer av sine tanker rundt hva slags 

betydning deltakelse i ”Jobbsjansen” har hatt for dem. Et generelt inntrykk er at samtlige har 

opplevd endringer etter deltakelse i tiltaket. Som nevnt tidligere i kapittelet beskriver alle 

informantene at de har vokst, lært nye ting, samt at de har begynt å tenke på nye måter. Alle 

ungdommene setter på ulik måte ord på at det har blitt lettere å kommunisere med og forstå 

andre mennesker. En av informantene beskriver at han gjennom tiltaket lærte seg å stole på 

andre mennesker ved at han opplevde at samarbeid kan være noe positivt. Han forteller at han 

tidligere hadde hatt problemer med å stole på folk, og at han tror dette gjaldt for flere av 

ungdommene som var med. En informant uttaler: 

Jeg ser litt annerledes på ting lissom. For jeg veit på en måte at jeg har hatt et problem med 

temperamentet mitt. Men etter at jeg var med så har jeg nok blitt, ja, gladere lissom.        

Det kan se ut som at endringen for ungdommene handler om at de selv har utviklet nye 

ferdigheter og ny innsikt som gjør at de lettere kan kommunisere med andre. Flere av 

informantene setter eksplisitt ord på at personer rundt dem også har registrert at de har endret 

seg. En av informantene forteller at han har lært bort ting til sine venner som han har lært på 

kursene han har vært med på. Han sier at vennene har vært positive til dette, og at det har 

medført at de tenker mer gjennom ting, samt at de har endret sine måter å reagere på. 

Informanten beskriver sin endrede rolle blant vennene på følgende måte: 
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Jeg kan sitte blant masse kompiser nå da, og så plutselig har jeg blitt han fyren som prater 

om verdensfred, og folk sitter der og lissom ”hva faen, når er det du ble sånn som begynte å 

bry deg om andre mennesker?”.  

Som dette sitatet er et eksempel på, ser det ut til at en del av ungdommene opplever at de har 

økt sin kunnskap om ting rundt seg, samt at de har blitt opptatt av å formidle dette til andre. 

Det kan synes som at nye impulser har medført at de har fått en kompetanse som vennene 

ikke har. På bakgrunn av dette kan det virke som noen av ungdommene har opplevd å få en 

endret rolle i sitt nettverk, og de fremstår som tilfredse med denne endringen.    

En av informantene beskriver at deltakelsen i ”Jobbsjansen” har medført en positiv endring på 

alle måter. Han beskriver at gjennom å holde fokus på trening, samt å motiveres ved å 

konkurrere i fysiske tester mot de andre ungdommene, har han har blitt kvitt mange uvaner. 

Han beskriver at han har sluttet å røyke, at han spiser sunnere og drikker mindre alkohol. Det 

er ingen av de andre informantene som beskriver sin endring på en slik eksplisitt måte, men 

implisitt i mange av beskrivelsene deres ligger at tilværelsen har endret seg til det bedre. Også 

ungdommene som står uten jobb beskriver at tilværelsen er endret gjennom at de selv har 

utviklet seg på en måte som de ser ut til å trives med. En av informantene som er arbeidsledig 

ved intervjutidspunktet beskriver at ”Jobbsjansen” er ”det desidert beste som har hendt i livet 

så langt”. Det kan se ut som at dette handler om de gode minnene denne ungdommen sitter 

igjen med heller enn jobbmulighetene tiltaket førte til.  

4.3.3 Tanker om fremtiden  

I dette avsnittet presenteres informantenes skildringer av sine tanker om fremtiden. Det 

generelle inntrykket ungdommene gir, er at de har et positivt syn på tiden som står foran dem. 

Samtlige beskriver at de har drømmer og planer om hvordan ting skal bli. En av informantene 

forteller at han skal jobbe fram til høsten, og at han deretter skal kombinere en deltidsstilling 

på arbeidsplassen med oppstart på videregående skole. Han beskriver at han vil begynne på 

den linja som kan skaffe han det yrket han ønsker seg. En annen av informantene beskriver at 

han tar opp fag slik at han skal kunne begynne på høyere utdanning til høsten. Han uttaler at 

dersom han ikke kommer inn på studier ved første forsøk, vil han jobbe videre på 

arbeidsplassen og forsøke igjen. Begge disse informantene uttaler at de tror de vil gjøre en 

god og viktig jobb i sitt fremtidige yrke, og de fremstår med en klar tro på egne ressurser. 
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En tredje informant beskriver at han ønsker å fullføre skolegangen, men at han ikke klarer å 

bestemme seg for hva han vil studere. Han beskriver at han enten vil jobbe som håndverker, 

eller i et yrke der han kan jobbe med mennesker. Han uttaler at bakgrunnen for ønske om å bli 

håndverker er at det er noe han vil kunne oppnå, samt at han vil få god lønn. Han beskriver at 

han har planer om å flytte til hjemlandet for en periode, men at han ikke drar fra Norge før 

han har fullført en utdannelse. Denne informanten fremstår som mer nøktern i sine 

fremtidsutsikter. Det kan synes som han er mer opptatt av å sikre seg for fremtiden enn 

nødvendigvis å følge sine drømmer. Gjennom sine skildringer fremstår han som mer usikker 

på hva fremtiden vil bringe, og uttrykker at ting som har skjedd han så langt i livet stort sett 

har sin bakgrunn i tilfeldigheter.    

De to ungdommene som står uten arbeid ved intervjutidspunktet har klare tanker om hva de 

tror at tiden fremover skal bringe. Den ene skal om kort tid utplasseres på ønsket arbeidsplass 

gjennom NAV. Informanten forteller at dersom dette yrket faller i smak, vil NAV kunne være 

behjelpelig med et kvalifikasjonsprogram som innebærer en utdannelse innenfor yrket. 

Informanten beskriver at det er dette yrket som er drømmen, og uttaler at dersom det ikke lar 

seg gjennomføre, så er det i det minste verdt et forsøk. Gjennom sine skildringer fremstår 

informanten svært positiv med høye ambisjoner vedrørende karrierevalg. Dette er den 

informanten som har flest og kortest arbeidsforhold bak seg, og beskriver erfaringer preget av 

oppsigelse, konflikter og til og med truende kunder. Med bakgrunn i denne informantens 

skildringer av sine arbeidserfaringer, er det vanskelig å tolke hva som er årsaken til at 

ungdommen fortsatt ser ut til å ha positive forventninger til arbeidslivet.  

Den siste informanten som står uten arbeid gir uttrykk for at han er i dialog med flere 

arbeidsplasser om jobb innenfor det yrket han ønsker. Han beskriver at han har tro på at dette 

vil gå i orden til tross for at han uten hell har forsøkt å få seg en slik jobb tidligere. Det kan 

synes som han har en oppfatning av at han nå har mer erfaring og kunnskap som vil gjøre han 

til en mer attraktiv arbeidstaker. Han beskriver at han også har hørt at arbeidsmarkedet er 

bedre enn tidligere på dette feltet. Ungdommen gir inntrykk av at han har opplevd at han kan 

være en god arbeidstaker, samt at han har mye å bidra med i arbeidslivet.  

Alle ungdommene fikk spørsmål om de kunne tenke seg hvor de er om fem år. Fire av 

informantene beskriver at de vil ha gjennomført nødvendig skolegang, og at de har en jobb 

innenfor det yrket de har sett seg ut. Den femte informanten uttaler at han syns spørsmålet er 

vanskelig å svare på. Han sier at han ikke hadde trodd at han ville være der han er nå for fem 
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år siden, og at mange ting kan forandre seg fort. Det generelle inntrykket fra ungdommenes 

beskrivelser er at de har tro på at fremtiden er lys.        

4.3.4 Oppsummerende drøfting av hovedtendenser 

Ungdommene beskriver den meningsfylte tilværelsen i ”Jobbsjansen” som noe av det mest 

betydningsfulle. Dette sammenfaller med studier av andre arbeidstreningstiltak som ble 

presentert under avsnitt 2.5, der det trekkes frem at meningsfulle dager og betydningen av å 

være en del av noe oppleves essensielt (Kristiansen & Skårberg 2010). Gjennom 

”Jobbsjansen” fikk ungdommene delta i lystbetonte aktiviteter i et fellesskap med andre, hvor 

det meste var tilrettelagt for å fremme mestring og motivasjon. Ungdommenes beskrivelser av 

tiden på vei ut av tiltaket gir en forståelse av at det kan være en utfordring å skulle forlate en 

slik tilværelse. For noen ser det ut til at tiltaket har åpnet dører for å finne tilhørighet på nye 

steder, mens for andre ser det ut til at følelsen av å høre til opphører ved tiltakets avslutning. 

Grad av aktiv involvering i å finne egnet opplæringsplass kan se ut til å ha en betydning for 

muligheten for å oppleve mening i en ny arbeidssituasjon. De ungdommene som deltar aktivt 

i prosessen med å finne egnet opplæringsplass, ser i større grad ut til å beskrive en opplevelse 

av sammenheng i sin tilværelse i tråd med Antonovskys (2000) perspektiv slik det er 

presentert under avsnitt 2.3. De beskriver at den nye tilværelsen oppleves som noe de har 

ressurser til å håndtere, samt at oppgavene de stilles overfor i arbeidssituasjonen stort sett er 

forståelige. De ser også ut til å oppleve arbeidet som noe mer enn kun krav og forventninger 

som de helst ville vært foruten. Informantenes skildringer ser ut til å sammenfalle med 

Antonovskys (2000) beskrivelse av at veien for utvikling av ressurser og større forståelse 

ligger åpen for den som er engasjert og motivert. Dette er i tråd med annen forskning 

vedrørende ungdom og deltakelse i arbeidstreningstiltak, presentert under avsnitt 2.5. 

Tidligere studier tyder på at det å selv være med på å utforme tiltak, samt at tiltak utformes i 

tråd med evner og interesser, har stor betydning for ungdommenes motivasjon (Fylkesmannen 

i Vestfold 2008; Thrana et al. 2009; Kristiansen & Skårberg 2010).    

Ungdommenes skildringer tyder på at de har en forståelse av at de selv må ta ansvar for sin 

situasjon, og at det er de selv som må utvikle evner til å finne og holde retningen på eget 

livsløp. Disse funnene sammenfaller med det Frønes (2010) diskuterer vedrørende hva 

inngangen til voksenrollen krever av dagens ungdom, beskrevet under avsnitt 2.2.2. Det kan 

synes som at ungdommene opplever å ha opparbeidet seg kvaliteter som både de selv og 
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personer i deres nettverk verdsetter. Dette kan for eksempel være evnen til å unngå konflikter, 

eller til å se det positive i andre mennesker. Ungdommene uttrykker generelt tiltro til at de vil 

kunne influere retningen på eget liv, og skildringene gir inntrykk av at de har tro på at de har 

ressurser til å håndtere de utfordringer de står overfor. Ungdommenes beskrivelser gir et 

inntrykk av at de opplever økt forventning om mestring, slik begrepet er presentert under 

avsnitt 2.2.2. Deres tanker om egen inntreden i arbeidslivet tyder på at de først og fremst 

ønsker å ha en jobb som de mestrer, og at de på denne måten kan være til nytte i samfunnet. 

Dette samsvarer med Thrana et al. (2009) sin forskning om ungdoms ønsker for arbeidslivet, 

beskrevet under avsnitt 2.5. Ungdommene som ikke er i jobb på intervjutidspunktet fremstår 

med en positiv fremtidstro på lik linje, og tidvis i enda større grad, enn som de som er i 

arbeid. Det kan være vanskelig å tolke bakgrunnen for en slik positiv fremtidstro hos 

informantene. Gjennom beskrivelser av sin situasjon på intervjutidspunktet kan man få et 

inntrykk av at denne tilværelsen i liten grad fremmer en følelse av kompetanse og tilhørighet. 

I denne sammenheng fremstår det for meg som at disse ungdommene hovedsakelig har en 

positiv egenvurdering, og man kan tidvis få et inntrykk av at deres egenvurdering i henhold til 

sin innsats på arbeidsplassen ikke helt sammenfaller med de krav arbeidslivet stiller. Dette er i 

tråd med Skaalvik og Skaalviks (2005) påstand om at egenvurdering og reell kompetanse ikke 

trenger å være sammenfallende slik det er presentert under avsnitt 2.2.1. Et eksempel på at 

ungdommenes egenvurdering ikke ser ut til å være helt forenelig med arbeidslivets krav, kan 

være der ungdommen beskriver seg selv som en pliktoppfyllende og ansvarlig arbeidstaker til 

tross for at han til stadighet kommer for sent på jobben. Bandura (1997) påpeker som nevnt 

under avsnitt 2.2.2 at det ikke er suksessen eller nederlaget i seg selv som er det essensielle, 

men hvordan den enkelte vektlegger betydningen av slike hendelser. I denne sammenhengen 

kan det se ut til at ungdommen ikke klandrer seg selv for at arbeidsforholdene har blitt 

avsluttet.           

Ungdommenes beskrivelser gir et inntrykk av at de jevnt over er mer tilfredse med sin egen 

kommunikasjonskompetanse enn tidligere, til tross for at de fortsatt kan oppleve å havne i 

konflikter med andre mennesker. Ungdommenes beretninger gir et inntrykk av at tiltaket har 

bidratt til økt selvtillitt, motivasjon og mestring, samt at flere har fått en avklaring rundt hva 

de ønsker å bruke fremtiden på. Dette sammenfaller med annen forskning på ungdoms utbytte 

av deltakelse i arbeidstreningstiltak (Lyng et al. 2010). Ettersom to av fem informanter ved 

intervjutidspunktet oppgir at de igjen er arbeidsledige er det verdt å stille spørsmålet om 

ungdommenes behov for oppfølging etter deltakelsen kunne vært ivaretatt på en bedre måte. 
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Resultatene fra studien tyder på at ungdommene i stor grad må klare å stå på egne ben. Det er 

verdt å reflektere rundt hvorvidt en oppfølging etter avslutningen kunne medført at flere ble 

værende i jobb. Forskning på ungdoms deltakelse i arbeidstreningstiltak etterlyser slik 

oppfølging basert på resultater som viser at andelen ungdom uten sysselsetting øker de tre 

påfølgende årene etter avsluttet tiltak (Lyng et al. 2010). Flere studier vedrørende ungdoms 

opplevelse av deltakelse i arbeidstreningstiltak viser seg kun å ha kunnskap om kortsiktige 

effekter (Fylkesmannen i Vestfold 2008; Kristiansen & Skårberg 2010). Det er verdt å 

etterspørre kunnskap om mer langsiktige effekter av slik deltakelse.   

4.4 Oppsummering av studiens resultater 

I dette kapittelet er undersøkelsens resultater presentert og drøftet i lys av Giorgis 

analysemodell (Giorgi 1985; Giorgi & Giorgi 2008; Kvale & Brinkmann 2009). 

Meningsbærende elementer og aspekter som kan kaste lys over undersøkelsens 

problemstilling er trukket fram og tolket i et forsøk på å belyse hvordan ungdommene har 

opplevd sin situasjon. Resultatene fra intervjuguidens tre perioder før, underveis og etter tiden 

i tiltaket er oppsummert i en overordnet tolkning i lys av studiens valgte teoretiske og 

forskningsmessige forståelsesramme. Ungdommenes beretninger tyder på at de har en del 

felles erfaringer og opplevelser. Situasjonen før deltakelse i tiltaket ser i stor grad ut til å bære 

preg av negative skoleopplevelser, uproduktiv ledighetstid, og demotiverende og kortvarige 

arbeidsforhold. Underveis i tiltaket ser det ut til at ungdommene har ervervet ny kunnskap 

som har medført økt følelse av mestring og tro på egne ferdigheter. Ungdommene ser ut til å 

ha endret sin oppfatning av seg selv og andre mennesker. Opplevelsen av å delta i et 

inkluderende fellesskap der hver enkelt blir ivaretatt og verdsatt beskrives som grobunn for 

utvikling av ny kompetanse. Beretningene om tiden etter deltakelse i arbeidstreningen tyder 

på at ungdommene opplever stor grad av ansvarsfølelse for sitt liv videre. Noen av 

ungdommene fremstår som godt integrerte, mens andre fremstår igjen i en mer marginalisert 

tilværelse. I denne sammenheng ser det ut til å ha særlig kritisk betydning for noen at de 

mister den tilhørigheten de har opplevd under tiden i arbeidstreningen. Resultatene beskriver 

at ungdommene har en tro på at fremtiden er lys.  

Resultatene fra denne undersøkelsen sammenfaller med forskning vedrørende ungdoms 

deltakelse i arbeidstreningstiltak på en rekke punkter: skoleerfaringer, tidspunkt for frafall, 

betydningen av å delta aktivt i utforming av tiltak, samt viktigheten av å høre til, er blant 
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faktorene som sammenfaller med andre forskningsresultater (Thrana et al. 2009; Lyng et al. 

2010; Kristiansen & Skårberg 2010; BLD 2010, 2011). Ungdommenes beretninger skiller seg 

fra annen forskning særlig ved at ungdommene ikke ser ut til å vektlegge betydningen av 

voksenkontakt som en avgjørende suksessfaktor, og dette kan sies å være et overraskende 

resultat. Det må her tas forbehold om at utvalget er lite, og at resultatene ikke nødvendigvis 

kan generaliseres til å gjelde for andre.      

I oppgavens avsluttende kapittel presenteres studiens konklusjon med tanke på mulige 

implikasjoner for tiltaket videre.      
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5 Avsluttende refleksjoner og 

konklusjon  

Gjennom denne undersøkelsen er det satt fokus på ungdoms egne erfaringer med deltakelse i 

arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen”. Formålet har vært å belyse hva ungdommene selv 

opplever og tenker omkring sin situasjon før, underveis og etter deltakelse i tiltaket, samt 

hvorvidt og på hvilken måte de opplever at deltakelsen har bidratt til endring i deres situasjon. 

I dette kapittelet oppsummeres og drøftes resultatene i lys av problemstilling, teoretisk 

forståelsesramme, tiltakets målsetting, samt egen forforståelse. Avslutningsvis diskuteres 

eventuelle implikasjoner resultatene kan ha for videreutvikling av ”Jobbsjansen”.   

5.1 Hovedresultater i lys av studiens problemstilling 

og teoretisk forståelsesramme 

I dette avsnittet drøftes helhetsinntrykket av resultatene i lys av problemstillingen og den 

teoretiske forståelsesrammen. Problemstillingen har vært:  

Hvordan oppleves deltakelse i arbeidstreningstiltaket ”Jobbsjansen” av ungdom som står 

utenfor skole og arbeid? 

Som presentert under avsnitt 1.1 ble følgende tre underspørsmål utarbeidet for å besvare 

problemstillingen: 

1) Hvordan beskriver ungdommene sine erfaringer før deltakelse i ”Jobbsjansen”? 

2) Hvordan beskriver ungdommene sine erfaringer underveis i tiden de deltar i tiltaket? 

3) Hvordan beskriver ungdommene sine erfaringer etter deltakelse i ”Jobbsjansen”?  

Interessant i denne sammenheng er hvilke erfaringer ungdommene sitter igjen med etter 

deltakelsen, hva de opplever at de fikk ut av arbeidstreningen, samt hvilke eventuelle 

endringer de har opplevd i sin hverdag etter deltakelse. For å belyse hvorvidt ungdommene 

har opplevd endring er det nødvendig å sammenlikne beskrivelsene de gir av tiden før, 

underveis og etter tiltaket. I henhold til det første underspørsmålet om ungdommenes 

erfaringer før de deltok i arbeidstreningen bærer beskrivelsene preg av opplevelser av å ha 

vært i en marginalisert tilværelse. Som det fremgår under avsnitt 3.4.1 definerer 
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undersøkelsens problemstilling ungdommene som utenfor, uten at det er gitt at ungdommene 

selv har hatt en slik opplevelse. Resultatene gir imidlertid grunnlag for å konkludere med at 

ungdommene har følt seg utenfor samfunnslivet før de deltok i ”Jobbsjansen”, og at denne 

situasjonen har medført negative følelser. I lys av undersøkelsens teoretiske og 

forskningsmessige forståelsesramme har sårbarheten og risikoen for ungdom ved å bli 

marginalisert blitt drøftet, og informantene i denne studien bekrefter at det oppleves som en 

klar belastning å bli stående på utsiden av samfunnet. Som presentert under avsnitt 2.1 

påpeker Damsgaard og Kokkersvold (2011) at det å falle utenfor i seg selv kan være en risiko 

gjennom at man blir utelatt fra arenaen der ”alle andre” oppholder seg.  For ungdommene i 

denne undersøkelsen ser den marginaliserte tilværelsen ut til å gi grobunn for en følelse av 

utilstrekkelighet og ubrukelighet.  

Forskning vedrørende de negative konsekvensene det kan ha for den enkelte å avslutte 

skolegangen før tiden, er sett i lys av informantenes beskrivelser. Perspektivet på skolen som 

en marginaliseringsarena, slik det er presentert under avsnitt 2.1 har bidratt til økt forståelse 

for ungdommenes beskrivelse av sine skoleerfaringer. Ungdommene beskriver i stor grad en 

skolegang preget av manglende mestring og negativ oppmerksomhet, noe som i seg selv kan 

bidra til at utdanningsløpet medfører en risiko for den unge (Ibid). Som presentert under 

avsnitt 3.4.1 er det flere som hevder at ungdommene har en viss valgmulighet når det kommer 

til å velge å avslutte sin skolegang før tiden. Informantene i denne undersøkelsen uttrykker at 

de tok en beslutning og valgte bort skolen, men det kan se ut til at dette valget i stor grad 

hadde sin bakgrunn i manglende positive skoleopplevelser. En opphoping av negative 

tilbakemeldinger ser ut til å ha gjort valget om å avslutte skolegangen til det minst 

problematiske. Resultatene gir anledning til å konkludere med at hverdagen for ungdommene 

i tiden før deltakelse i arbeidstreningen i stor grad ble opplevd å være uten særlig innhold eller 

mening. Undersøkelsens teoretiske forståelsesramme har bidratt med viktige perspektiver for 

å forstå betydningen av å være følelsesmessig engasjert i de oppgaver man står overfor. Dette 

blant annet gjennom Antonovskys (2000) begrep opplevelse av sammenheng. En opplevelse 

av mening, samt av å kunne kontrollere egen hverdag, ser ut til å være av vesentlig betydning 

for ungdommenes motivasjon. 

I henhold til underspørsmål to, gir ungdommenes beskrivelse av tiden i tiltaket et inntrykk av 

at det var av betydning at deltakelsen ga hverdagen et innholdsrikt innslag. Særlig essensielt i 

denne sammenheng ser det ut til å være at ungdommene opplevde tilhørighet, samt at det ble 
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forventet av dem at de håndterte situasjoner de ble stilt overfor. Betydningen av tilhørighet og 

kompetanse, i tråd med Sommerschilds (1998) modell for mestringens vilkår fremstår som 

essensielt for ungdommene under tiden i tiltaket.  Økt kompetanse, særlig til å kommunisere 

med andre mennesker, ser ut til å ha skapt grobunn for positive opplevelser og påfølgende økt 

selvtillitt. Banduras (1986) perspektiv på betydningen av å ha en forventning om mestring har 

bidratt til å belyse hvor avgjørende ungdommenes tro på egne evner er for deres håndtering av 

hverdagen.   

I henhold til det tredje underspørsmålet vedrørende erfaringer etter deltakelse, tyder 

beretningene på at alle ungdommene gjennom nye erfaringer og økt kunnskap har lært seg å 

ta mer ansvar for egen situasjon. Resultatene gir inntrykk av at denne økte ansvarsfølelsen 

kommer godt med i tilværelsen i tiden etter arbeidstreningen. Den nye hverdagen ser ut til å 

stille omfattende krav til den unge, og deres beskrivelser samsvarer med perspektivet på 

overgangen til voksenrollen som en kompleks og sammensatt prosess slik den er presentert 

under avsnitt 2.1. Noen av ungdommene fremstår som godt integrert i arbeidslivet, mens 

andre fremstår igjen i en mer marginalisert tilværelse. Forskjellen fra situasjonen før 

deltakelsen ser likevel ut til å være klar. Informantene uttrykker at de nå søker en jobb som de 

ønsker seg, samt at de opplever at de har nødvendig kompetanse for å stå i et slikt 

arbeidsforhold. Ungdommene beskriver en forventing om at de vil mestre arbeidslivets 

utfordringer, og de fremstår i denne sammenheng å ha en opplevelse av ”self-efficacy” 

(Bandura 1986, 1997). Ungdommene beskriver en tro på en fremtid preget av at de er 

inkludert i samfunnslivet. Resultatene gir inntrykk av at veien ut av tiltaket har bydd på 

utfordringer for noen. Noen av informantene beskriver at den meningsfylte tilværelsen kunne 

være vanskelig å bringe med seg videre inn i et arbeidsforhold.  For disse ungdommene kan 

det se ut til at tilhørigheten som ga grobunn for økt opplevelse av egenverd ikke har medført 

en utvikling av økt motstandskraft i møtet med arbeidslivets krav. I lys av Antonovskys 

(2000) diskusjon om den enkeltes evne til å benytte seg av sine generelle motstandsressurser, 

kan det fremstå som at noen av ungdommene har vanskelig for å mobilisere nødvendige 

ressurser i møte med utfordringer i arbeidslivet. Som illustrert ved modellen for mestringens 

vilkår (Sommerschild 1998), kan det diskuteres hvorvidt noen av ungdommene mister sin 

tilhørighet og dermed også følelsen av å være kompetent.  

Resultatene gir anledning til å konkludere med at ungdommene har opplevd endring på flere 

områder. Gjennom økt kompetanse ser ungdommene ut til å ha endret synet på seg selv, samt 
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på hva de kan bidra med i kommunikasjonen med andre. I tråd med modellen for mestringens 

vilkår (Sommerschild 1998) ser det ut til at ungdommene har gjort seg nye erfaringer som har 

gitt grobunn for økt opplevelse av egenverd. Ungdommene fremstår som mer kompetente 

gjennom at de har mer innsikt i hvordan de selv kan påvirke situasjoner de står overfor. Dette 

ser ut til å ha medført at ungdommene har fått en endret rolle i sitt nettverk som igjen gir 

grobunn for ny selvforståelse. Et slikt perspektiv er i tråd med Sommerschilds (1998) påstand 

om at selvoppfatningen alltid utvikles i samspill med andre.   

Basert på funnene i denne studien vil jeg konkludere med at ungdommene i stor grad opplever 

at deltakelse i arbeidstreningstiltaket har gitt dem meningsfylte erfaringer og ny kunnskap. 

Deltakelsen har gitt alle ungdommene arbeidserfaringer, og de har gjennom dette fått oppleve 

at de har ressurser og kapasitet. Resultatene viser at ungdommene har opplevd en endring i sin 

tilværelse som først og fremst kan skrives tilbake til at de selv har endret seg i tråd med 

nyervervet kompetanse. Endringen fremstår som like fremtredende hos de som fortsatt er i 

jobb som hos de som igjen er arbeidsledige. Imidlertid er det viktig å ha øye for det kritiske 

tilhørighetsfenomenet som kan bli borte når tiltaket opphører.    

5.2 Hovedresultater i lys av tiltakets målsetting 

I forhold til ”Jobbsjansens” målsettinger blir det interessant å belyse i hvilken grad 

ungdommene selv opplever at de fikk det som var målsettingen med deres deltakelse fra 

tiltakets side. Den eksplisitte hovedmålsettingen med tiltaket slik den er presentert under 

avsnitt 1.1 er at: ungdommene får seg jobb eller blir motivert til å starte på skole igjen. 

Videre tas det til orde for en rekke andre målsettinger som i denne sammenheng vil refereres 

til som bimålsettinger. Disse er presentert under avsnitt 2.4, som tok for seg teoretisk 

konstruksjon av tiltaket, samt under avsnitt 3.4.2, der tiltaket ble operasjonalisert. Tiltakets 

bimålsettinger kan sies å være: kompetanseheving i form av kurs, aktivisering og 

arbeidstrening, målsetting om å gi ungdommene fellesaktiviteter i et positivt sosialt nettverk, 

samt målsetting om å gi ungdommene erfaringer med opplevelser av trygghet og mestring.  

I henhold til tiltakets hovedmålsetting vil det ha betydning for konklusjonen hvilken 

virkelighet man tillegger vekt. Dersom man ser på de rent faktiske forhold, er to av fem 

verken i jobb eller skole etter deltakelsen. I tråd med denne undersøkelsens fokus er det dog 

ungdommenes egen opplevelse som er det mest interessante. Fire av ungdommene beskriver 
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at de har blitt motiverte for videre skolegang, en er allerede i gang, en må finne ut hva han 

ønsker å studere, mens to andre har planer om å begynne i nærmeste fremtid. Den siste 

informanten planlegger å gå inn i et lærlingforhold for å oppnå fagbrev. Den nye 

motivasjonen kan se ut til å kunne tilskrives at ungdommene nå har planer om å ta et 

studieløp som gir dem kompetanse til å arbeide i det yrket de ønsker å arbeide i.  

Målsettingen om kompetanseheving innebærer at tiltaket har et mål om at ungdommene skal 

oppnå kunnskap innenfor områdene barn/ungdom, kommunikasjon, integrering og idrett. 

Kunnskapen skal gi dem et fundament for å jobbe som ufaglært. Kursene har som hensikt å 

være morsomme, praktiske, samt gi rom for refleksjon. Kommunikasjonskursene har som 

målsetting å gi ungdommene kompetanse til å forebygge konflikter. Resultatene gir anledning 

til å konkludere med at ungdommene har opplevd økt kompetanse etter deltakelsen. De 

beskriver at de bruker den kunnskapen de har ervervet seg aktivt både i arbeidssituasjonen og 

på fritiden. Ungdommene beskriver økt evne til å forstå andre mennesker, samt til å forstå 

aspekter i kommunikasjonen som de tidligere ikke hadde innsikt i. Ungdommenes 

beskrivelser varierer i henhold til hvor morsomme kursene har vært, men alle gir uttrykk for 

at de har vært lærerike. I henhold til spørsmålet omkring hvorvidt ungdommene har blitt mer 

attraktive på arbeidsmarkedet, tyder resultatene på at ungdommene i det minste har en 

opplevelse av dette selv.   

Målsettingen om at ungdommene skal oppleve fellesaktiviteter i et positivt sosialt nettverk ser 

ut til å være innfridd. Ungdommene beskriver at noe av det mest betydningsfulle tiltaket 

kunne gi var en følelse av å være i et fellesskap der man ble verdsatt for den man var. 

Ungdommene uttrykker at den nære personlige kontakten og den felles erfaringsbakgrunnen 

ga grobunn for vennskap og positive opplevelser. ”Jobbsjansen” beskriver at tiltaket har en 

visjon som sier alle med på laget. Basert på undersøkelsens resultater fremstår det som 

ungdommene har opplevd det som betydningsfullt at de er en del av noe større.   

Målsettingen om at ungdommene skal oppleve mestring og trygghet handler om at de skal gis 

opplevelser av at de har ressurser og kompetanse til å håndtere ulike situasjoner. 

Ungdommenes beskrivelser gir inntrykk av at tiltaket har gitt dem mange slike opplevelser. 

Særlig ser rollen som aktivitetsleder for barn ut til å ha gitt grobunn for gjentatte opplevelser 

av mestring og dermed økt trygghet. Hovedinntrykket fra ungdommenes beskrivelser er at 

gjennom kompetanseheving og forberedelse ble situasjoner tilrettelagt for at de skulle oppleve 

nødvendig trygghet til å kunne håndtere utfordringer.  



76 

 

I forhold til hovedmålsettingen knyttet til hvorvidt ungdommene har fått seg jobb eller har 

blitt motiverte til å begynne på skole igjen kan det konkluderes med at de fremstår som 

motiverte for å ta opp igjen sin skolegang, men at de i ulik grad har kommet i gang med dette. 

I henhold til målsettingen om at ungdommene har jobb, er denne innfridd for tre av fem 

informanter.  

Resultatene gir grunnlag for å konkludere med at ungdommene opplever at de har økt sin 

kompetanse og ervervet seg ny kunnskap. Kursene ser i stor grad ut til å ha bidratt til at 

ungdommene har økt sin refleksjonsevne. I forhold til spørsmålet om ungdommene har hatt 

opplevelser av å inngå i fellesaktiviteter i et positivt sosialt nettverk gir funnene grunnlag for 

å konkludere med at dette er tilfelle for samtlige. Resultatene gir også grunnlag for å 

konkludere med at alle ungdommene har opplevd mestring og trygghet under tiden i tiltaket.    

5.3 Hovedresultater i lys av egen forforståelse 

I avsnitt 3.7.4, ønsket jeg å gjøre min forforståelse eksplisitt for å kunne reflektere over 

hvorvidt den sammenfalt med undersøkelsens resultater. Forforståelsen vil alltid prege de 

forskningsmessige beslutninger som blir tatt, og vil i så måte også prege de resultatene man 

ender opp med. Likevel vil jeg hevde at det er verdt å stille seg svært kritisk til kvaliteten ved 

undersøkelsen dersom forforståelsen og resultatene er sammenfallende på alle punkter. Som 

beskrevet tidligere hadde jeg altså en oppfatning av at dette tilbudet ville være til stor hjelp for 

ungdommene som deltok. På dette punktet viser det seg at resultatene og min forforståelse i 

stor grad sammenfaller. Ungdommene beskriver at tiltaket opplevdes meningsfylt og som en 

hjelp for deres liv fremover.  Min forforståelse var i stor grad preget av en tanke om at tiltaket 

hadde ”reddet” ungdommene fra en vanskelig situasjon og at de var passive mottakere av et 

godt tilrettelagt tilbud. På dette punktet viser undersøkelsens resultater seg å være svært 

sprikende fra min forforståelse. Ungdommenes beretninger gir et inntrykk av deres rolle som 

svært aktiv både i prosessen med å søke seg inn, underveis i tiltaket, og i tiden etter 

deltakelse. Ungdommene beskriver at det var de selv som tok ansvar for sin situasjon ved å 

vise at de hadde kapasitet og ressurser til å arbeide. Som beskrevet tidligere hadde jeg ikke 

gjort meg opp noen særlige tanker rundt hvorvidt en eventuell endring ville være langvarig, 

og tok det hovedsakelig for gitt at situasjonen for ungdommene fortsatt var positiv ved at 

deres innpass i arbeidslivet hadde medført at ting ”falt på plass” for dem. På dette punktet 

viser undersøkelsens resultater at min forforståelse kun sammenfaller til en viss grad. 



77 

 

Samtlige av ungdommene beskriver at endringer har skjedd og at dette har medført en del 

positive ringvirkninger. Videre beskriver to av fem informanter at de igjen er utenfor 

arbeidslivet, og tiltaket har slik sett ikke hatt den effekten jeg forestilte meg. Økt fokus på 

oppfølging for å sikre langtidseffektene ved tiltaket er blant det som blir beskrevet i 

oppgavens avsluttende avsnitt.   

5.4 Hovedresultater som frampek for videre arbeid 

”Jobbsjansen” har bestått i fem år uten eksplisitt kunnskap om hvordan tiltaket oppleves av 

ungdommene som er med. Gjennom denne undersøkelsen har jeg et håp om å kunne belyse 

ungdommenes erfaringer, og slik bidra med kunnskap som kan være med på å videreutvikle 

tiltaket for fremtidige deltakere. Med bakgrunn i at utvalget kan sies å være representativt er 

det sannsynlig at disse resultatene kan være gjeldende også for andre. På denne måten 

fremstår ungdommenes beskrivelser som viktige frempek for videre arbeid, samt som 

grunnlag for anbefalinger omkring hvordan tiltaket bør utformes. Til tross for at ungdommene 

er svært forskjellige i sin fremtreden og den livssituasjonen de er i ved intervjutidspunktet er 

det mange av beskrivelsene deres som peker på det samme. Uavhengig av grad av 

representativitet bør hver enkelt ungdoms beskrivelser anses som viktig kunnskap omkring et 

helt sentralt aspekt ved ethvert arbeidstreningstiltak nemlig hvorvidt det føles virkningsfullt 

for den enkelte deltaker. Resultatene kan anses som sannsynliggjorte kunnskapsforslag som 

kan peke på viktige aspekter ved tiltaket.   

Som beskrevet under avsnitt 2.4 har ikke tiltaket noen eksplisitt teoretisk forankring, men er 

basert på ulike teoretiske innfallsvinkler som fotballens breddeformel, løsningsfokusert 

tilnærming, mestringsmotivasjon og konflikthåndtering. Gjennom denne studien mener jeg at 

det har blitt tydelig at flere teoretiske perspektiver kan bidra med viktig kunnskap for å belyse 

aspekter ved tiltaket. Perspektiver knyttet til hvilke vilkår som er av betydning for utvikling 

av mestring presentert via Sommerschilds (1998) modell kan gi viktige innspill for 

tilrettelegging for slike opplevelser. Betydningen av ungdommenes egne forventninger om 

mestring presentert via Banduras begrep ”self-efficacy” (1986, 1997), samt viktigheten av å 

oppleve at hverdagen er meningsfull, håndterbar og forståelig jf Antonovskys opplevelse av 

sammenheng (1979, 2000), kan bidra til å sikre fokus på å fremme slike situasjoner. Studier 

av andre arbeidstreningstiltak vil også kunne bidra med viktig kunnskap omkring hva som 

tidligere har vist seg å ha ønsket virkning. Dersom man ser på tiltakets målsettinger om 
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kompetanseheving, fellesaktiviteter i et positivt sosialt nettverk, samt opplevelser av trygghet 

og mestring blir det tydelig at tiltaket har fokus på aspekter som også er vektlagt gjennom 

ulike teoretiske perspektiver.  

Studiens resultater peker på betydningen av å være en del av noe større. ”Jobbsjansens” visjon 

alle med på laget fremstår som noe av det viktigste tiltaket kan gi ungdommene. Gjennom et 

inkluderende fellesskap ser det ut til at motivasjon og mestringsfølelse får grobunn. Det å bli 

møtt med en forventning om at du har de ressurser som skal til for å utvikle deg positivt, 

fremstår som helt essensielt. En slik opplevelse av å høre til og være til nytte er vektlagt både 

gjennom studiens teoretiske forståelsesramme og gjennom ungdommenes egne beskrivelser. 

For noen av ungdommene ser det ut til at de blir møtt med positive forventninger som de ikke 

tidligere har opplevd, samt at de føler en sterk tilhørighet til Vålerenga, Valle og de andre 

deltakerne i tiltaket. Dermed kan det oppstå en kritisk fase når tiden i tiltaket er forbi. Veien 

ut av arbeidstreningen ser ut til å være av stor betydning for hvordan integreringen i 

arbeidslivet forløper. Studiens resultater peker på den avgjørende betydningen ungdommens 

egen aktive rolle har i prosessen med å finne egnet bedrift. Tilstrekkelig motivasjon for å 

inngå i et arbeidsforhold ser ut til å være svært prekært etter den meningsfylte tilværelsen 

ungdommene har blitt tilbudt gjennom tiden i tiltaket. Med tanke på tiltakets midlertidige 

karakter, kan man si at det er naturlig at en del vil være arbeidsledige igjen etter en periode. 

Støttet av andre studier (Lyng et. al 2010) vil jeg likevel hevde at økt oppfølging etter 

avsluttet tid i tiltaket ville kunne bidra til at flere blir stående i jobb. Lederen for tiltaket 

beskriver at oppfølging av ungdommene nå hovedsakelig foregår gjennom uformelle 

treffpunkter i ulike sammenhenger, for eksempel via møter hos bedriftene vedrørende nye 

kandidater, eller at ungdommene deltar som frivillige på aktiviteter i Vålerengas regi. Lederen 

gir uttrykk for at tiltaket har god oversikt over hvorvidt ungdommene fortsatt er i arbeid, samt 

bakgrunnen for at arbeidsforholdene eventuelt er avsluttet. Ungdommene kan fortsatt få 

billetter til fotballkamper og liknende etter avsluttet tid i tiltaket. Basert på ungdommenes 

beretninger kan det likevel se ut til at en mer forpliktende og formalisert oppfølgingsordning 

kan være til hjelp for noen. Gjennom oppfølging kan det være mulig å bistå ungdommene til å 

opprettholde motivasjonen for sine arbeidsoppgaver, samt å støtte dem til å få påbegynt den 

skolegangen de beskriver at de ønsker å starte på. Av stor betydning ved slik oppfølging vil 

være at man opprettholder ungdommenes følelse av å høre til et sted. Det sentrale spørsmålet 

for videre arbeid ser ut til å være: Hvordan sikre at tiltakets målsetting om at ungdommene 

har jobb eller tar opp igjen sin skolegang vedvarer over tid?    
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv.  

Monica Grimsgård 

Østerlisvingen 5 

1153 Oslo          januar 11.  

monicgri@student.uv.uio.no 

Tlf: 958 60 530 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med masteroppgave.  

Vålerenga har siden 2006 gjennomført Jobbsjansen. De vet fortsatt lite om hvordan det går 

med ungdommene som har vært med etter de er ferdige her. Informasjon om dette vil være av 

stor verdi for tiltaket videre. For å finne ut av dette ønsker jeg å intervjue fem ungdommer 

som har deltatt i prosjektet. Jeg er masterstudent ved Universitetet i Oslo, institutt for 

spesialpedagogikk. Jeg skal nå skrive en masteroppgave der jeg ønsker å undersøke hvordan 

deltakelse i et arbeidstreningstiltak oppleves av ungdommer som er med.  

Hva innebærer det å si ja til å delta? 

Deltakelse innebærer at du stiller til et intervju på et sted og til et tidspunkt som passer for 

deg.  Intervjuet vil ta ca 45 minutter. Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker 

sammen. Dette er fordi jeg skal være sikker på å få med meg alt det du forteller, da dette er 

svært viktige opplysninger i min oppgave. I intervjuet vil det bli stilt en del spørsmål rundt 

dine erfaringer og tanker om din deltakelse i Jobbsjansen, samt noe om din situasjon før og 

etter deltakelsen. At du deler dine erfaringer vil kunne ha stor betydning for videreutvikling 

av Jobbsjansen.  

Frivillighet og anonymitet. 

Det er helt frivillig å delta, og du kan når som helst trekke deg uten å måtte begrunne dette 

nærmere. Det vil ikke få konsekvenser for ditt forhold til NAV eller andre relevante aktører 

om du ikke ønsker å delta eller hvis du senere velger å trekke deg. All informasjon som blir 

samlet inn vil bli behandlet konfidensielt, og vil bli anonymisert i oppgaven slik at ingen vil 

få vite hva du har svart på de ulike spørsmålene. Du vil få mulighet til å lese oppgaven når 

den er ferdig dersom du ønsker det. Lydopptakene og eventuelle andre identifiserende 

opplysninger slettes når oppgaven er ferdig i juni 2011.  

Hvis du kunne tenke deg å være med på intervjuet sier du dette til Lars Eirik. Hvis du svarer 

ja til å delta vil jeg ta kontakt med deg pr mobil eller mail for å avtale tidspunkt for intervju. 

Jeg vet ikke hvem du er før du eventuelt samtykker til deltakelse. 

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 958 60 530, eller sende en e-post til 

monicgri@student.uv.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Anne Arnesen ved 

Atferdssenteret på telefonnummer 23205820, eller min veileder ved Universitetet i Oslo, 

førsteamanuensis Anne-Lise Rygvold, på telefonnummer 22858078. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste A/S.  

 

Med vennlig hilsen  

Monica Grimsgård.  

mailto:monicgri@student.uv.uio.no
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Vedlegg 3: Intervjuguide. 

 

INNLEDNING. 

 

 

- Formålet med intervjuet. 

 

- Anonymitet og fortrolighet.  

 

- Opptaksutstyret.  

 

- Dine opplevelser er det interessante.  

ERFARINGER FØR 

DELTAKELSE I JOBBSJANSEN.  

 

A) Generelle erfaringer. 

 

 

 

- Hva gjorde du før du gikk inn i prosjektet? 

 

- Kan du beskrive en vanlig dag før du gikk inn i 

Jobbsjansen? 

 

- Kan du si noe om hvordan du kom i kontakt med 

prosjektet? 

 

- Hva var din motivasjon for å bli med i 

Jobbsjansen? 

B) Ledighet.   

- Hvor lenge gikk du eventuelt uten å ha noe 

dagtilbud før du begynte i Jobbsjansen? 

 

- Hadde du tidligere deltatt i tiltak gjennom NAV 

eller liknende?  

 

- Hvor mange jobber søkte du? Hva slags jobber? 

 

- Kan du si noe om hvordan det opplevdes å gå 

uten tilbud på dagtid? 

 

- Har du noen tanker om hvorfor du ikke fikk jobb 

eller skoleplass? 

C) Skole.  

 

- Når sluttet du på skolen? 

 

- Dersom begynte på Videregående hvilken linje? 

 

- Tanker rundt bakgrunnen for å avslutte 

skolegang.  

 

 

ERFARINGER UNDERVEIS I 

JOBBSJANSEN.  

 

A) Kursene. 

- Hvilke kurs syns du har vært viktige? Kan du 

fortelle litt om de ulike kursene? (Trener 1 kurs, 

dommerkurs, førstehjelpskurs, mangfold og 

dialog, konfliktverksted, meglerkurs, 

presentasjonsteknikk, servicekurs, 

motivasjonskurs, teambuilding, søknad og CV, 
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menneskerettigheter, generell info om klubben).  

  

- Hvordan likte du å delta på disse kursene? 

 

- Hvilken nytte opplever du at du hadde av 

kursene? Tenk gjerne både i Jobbsjansen og på 

fritiden. 

B) Aktivisering av barn og unge.   - Hvilke oppgaver hadde du i aktivisering av barn 

og unge? 

 

- Hvordan opplevde du å være i rollen som leder 

for barn og unge? 

 

- Hvordan likte du å delta på dette? 

 

- Hvilken nytte opplevde du at du hadde av dette? 

Tenk gjerne både i Jobbsjansen og på fritiden.  

C) Opplæring i bedrift.  

- Hvilke arbeidsoppgaver fikk du under 

opplæringen i bedrift? 

 

- Hvordan likte du å delta på dette? 

 

- Hva var bakgrunnen for at du havnet i nettopp 

denne bedriften? 

 

- Hvilken nytte opplevde du at du hadde av denne 

opplæringen både i jobben og på fritiden? 

D) Generelt.   

- Kan du si noe om hva som var bra med å være 

med? 

 

- Var det noe som skilte Jobbsjansen fra tidligere 

erfaringer du hadde? 

 

- Var det noe som ikke var bra? 

 

- Kan du si noe om hvordan det var å møte andre i 

samme situasjon? 

 

- Kan du si noe om hvilken betydning det hadde 

for deg at dere ble tilbudt gratis trening, samt 

kontantkort og månedskort? 

ETTER DELTAKELSE I 

JOBBSJANSEN.  

 

A) Jobb.  

 

- Er du fortsatt i samme jobb? Hvor er du 

eventuelt? 

 

- Kan du beskrive en vanlig dag nå? 
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- Opplever du at du kan bruke noe av det du har 

lært gjennom jobbsjansen i din jobb? 

 

- Dersom ikke i jobb , kan du si noe om dine 

opplevelser rundt hvorfor du ikke lenger er i 

jobb?  

B) Tanker rundt deltakelsens 

betydning.  

 

- Kan du tenke deg hvorfor du ble i prosjektet 

tiden igjennom?  

 

- Hva ved Jobbsjansen tror du at du husker best nå 

i ettertid? 

 

- Når du ser tilbake på tiden i prosjektet, opplever 

du at det har skjedd noen endring i ditt liv? Hva 

tror du har gjort denne? 

 

- Kan du tenke deg hva som var grunnen til at du 

fikk jobb etter endt deltakelse i Jobbsjansen?  

 

- Kan du tenke deg hvilke råd du ville gitt til en 

som skulle begynne i Jobbsjansen nå? 

C) Tanker omkring fremtiden. - Tror du deltakelse i Jobbsjansen vil ha betydning 

for ditt liv videre? 

 

- Kan du tenke deg hvor du er om fem år? 

 

- Har du noen ønsker for fremtiden? 

ANNET.  - Er det noe du ønsker å tilføye? 

 

 

 

 


