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Sammendrag 

Introduksjon: Mitt valg av tema henger sammen med min praksis fra et kollektiv for 

rusmisbrukere. Oppgaven retter søkelys mot barn som blir utsatt for risiko, og som til 

tross for risiko greier seg bedre enn man hadde forventet. Det overordnede emnet for 

oppgaven er resiliens i møte med risiko. For å belyse temaet har jeg utarbeidet 

følgende problemstilling: Hvilke faktorer har hatt betydning for en ung tidligere 

rusmisbrukers mestring av hverdagen? Belyst gjennom et case. 

 

Resiliens er et teoretisk fundament med det ressursorienterte utgangspunkt dette 

begrepet medfører. Resiliens blir sett på som et todimensjonalt begrep. Individet 

utsettes for motgang (risiko) og ”against all odds” takler det motgangen på en positiv 

måte. Hvordan disse ulike formene for risiko mestres, er avhengig av et sammensatt 

og komplisert samspill mellom ulike beskyttelsesfaktorer på individ- og miljønivå.  

For at barn skal få gode mestringserfaringer i møte med motgang, er de avhengige av 

omgivelsenes støtte. Jeg har derfor valgt å fokusere på tilknytning, selvbildet sett i et 

mestringsperspektiv, sosial kompetanse og emosjonell intelligens. For å belyse hvilke 

offentlig hjelpeinstanser som kan hjelpe en ungdom som har problemer i forhold til 

hjemmesituasjonen, har jeg kommet inn på barnevernstiltak som fosterhjem og 

kollektiv som har vært aktuelt i forhold til caset.  

 

Metode: Siden formålet med oppgaven var å finne ut hvordan en ungdom som har 

erfart mye motgang i livet, har lært seg å mestre dette slik at hun har fått en bedre 

hverdag, valgte jeg kvalitativ metode for datainnsamlingen. Jeg nærmet meg 

problemstillingen med et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv. Ved  bruk av 

disse perspektivene ble informantenes egne opplevelser, erfaringer og refleksjoner 

belyst gjennom dybdeintervju. Jeg kontaktet en tidligere ungdom og en tidligere 

ansatt ved kollektivet. Under temaet Intervjuforberedelser står utforming av 

intervjuguiden og tanker rundt intervjusituasjonen sentralt. Avslutningsvis i 

metodekapittelet ser jeg på reliabiliteten og validiteten, foretar forskningsetiske 
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vurderinger og ser på min forskerrolle for å undersøke om det forskningsetiske 

aspektet er ivaretatt gjennom oppgaven. 

 

Resultater og avsluttende kommentar: 

Jeg har drøftet og analysert funnene, sortert etter seks forskningsspørsmål og aktuell 

teori. Mine viktigste funn er: 

Begrepet resiliens innehar elementer som arv, personlig egenhet, ulike 

beskyttelsesfaktorer, risiko og miljø. Elementene inneholder personlige egenskaper 

som hos ungdommen består i tålmodighet, stahet brukt i positiv retning, humoristisk 

sans, og en egen evne til å se positive ting i de personene hun møter. 

Beskyttelsesfaktorer kan finnes både i individet selv og i miljøet, og trer i kraft i møte 

med risiko. Ungdommen har vist at hun i motgang ikke blir handlingslammet men 

evner nå å handle konstruktivt, noe som trolig har vært med på å bygge opp hennes 

selvtillit. Selv om hun tidligere var usikker i forhold til ukjente mennesker, er hun nå 

åpen for nye sosiale forbindelser. Hennes mestringsstrategier har blant annet vært 

friluftsliv og musikk som har hjulpet henne til å takle de hverdagshindringer hun har 

stått ovenfor. Hun har vært i en prosess der hun tilslutt har innsett sin situasjon og på 

en eller annen måte har hatt tiltro til at hun kunne finne frem til en løsning og ikke latt 

seg bli handlingslammet. Gjennom mestringsopplevelser har selvtilliten blitt styrket 

blant annet ved å hjelpe å lære opp nye ungdommer. Dette kan ha vært med på å gi 

henne anerkjennelse og hun har opplevd en selvrealisering. Et svært viktig funn er 

betydningen av signifikante andre. I barndommen har dette trolig vært bestemor, 

tante, onkel og noen gode venninner.  I ungdomsårene ble fostermor og 

nøkkelpersoner ved kollektivene svært ”viktige andre”. I de senere år har hun fått 

venner gjennom fritidsaktiviteter og gode naboer. Alle disse personene har for 

ungdommen vært ”sosiale speil” og representerer noen som vil henne vel og som gir 

henne tilbakemeldinger og skaper trygghet og stabilitet i hverdagen. Sett i et nå –

perspektiv så jobber hun og mestrer selv sin økonomi og har ansvaret for to barn. 

Hennes overlevningsstrategier har hjulpet henne slik at hun har greid å tilgi de som 

har sviktet henne og hun evner å legge det bak seg. 
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Forord 

Denne oppgaven er utarbeidet i forbindelse med mastergrad ved Universitetet i Oslo. 

Masteroppgaven har vært både spennende og til tider en meget krevende prosess, 

men takket være oppmuntring og enestående veiledning har jeg nå kommet i mål. 

Gjennom refleksjoner har jeg lært mye i denne prosessen, noe jeg også vil kunne 

nyttiggjøre meg av videre i arbeidslivet. Å få dybden på et felt som interesserer meg 

har vært både motiverende og lærerikt. 

 

Først vil jeg takke mine to informanter. Uten deres velvillighet og engasjement ville 

aldri denne oppgaven vært mulig. 

Spesielt vil jeg takke ungdommen som hadde tillit til meg og lot meg få et innblikk i 

hennes erfaringer og innerste tanker. Jeg er både ydmyk og stolt for alt hun har lært 

meg når det gjelder sider ved livet som jeg ikke på samme måte hadde kunnet lese 

meg til. 

 

En stor takk til min dyktige veileder, Hilde Larsen Damsgaard for våre gode samtaler, 

konstruktiv kritikk og en uvurderlig veiledning.  

 

Jeg vil også takke min mann, Harald for den hjelp og støtte han har gitt meg i 

prosessen med masteroppgaven.  

Det er også andre som fortjener en takk for å ha gitt meg inspirasjon til oppgaven, de 

vet nok selv hvem de er. 

 

 

 

Oslo, høsten 2007. 

Mary Ann Nilsen Hegge 

 



 5 

Innhold 

SAMMENDRAG ..................................................................................................................................2 

FORORD...............................................................................................................................................4 

INNHOLD .............................................................................................................................................5 

1. INNLEDNING............................................................................................................................8 

1.1 BAKGRUNN FOR VALG AV OPPGAVE.........................................................................................9 

1.1.1 En presentasjon av bakgrunnshistorie..........................................................................9 

1.2 PROBLEMSTILLING, DEFINISJON OG BEGREPSMESSIGE AVKLARINGER ....................................10 

1.3 FORMÅL MED OPPGAVEN........................................................................................................11 

1.4 ORGANISERING AV OPPGAVEN ...............................................................................................12 

2. TEORETISK FORANKRING................................................................................................14 

2.1 RESILIENS I MØTE MED RISIKO................................................................................................14 

2.1.1 Definisjon og begrepsavklaring..................................................................................16 

2.1.2 Beslektede begreper til resiliens .................................................................................17 

2.1.3 Innblikk i resiliens.......................................................................................................19 

2.2 TILKNYTNING.........................................................................................................................22 

2.3 SELVBILDET I ET MESTRINGSPERSPEKTIV ...............................................................................24 

2.4 SOSIAL KOMPETANSE .............................................................................................................27 

2.5 EMOSJONELL INTELLIGENS.....................................................................................................28 

2.6 NOEN BARNEVERNSTILTAK ....................................................................................................30 

2.6.1 Fosterhjem ..................................................................................................................31 

2.6.2 Kollektivopphold .........................................................................................................32 

3. METODE ..................................................................................................................................35 



 6 

3.1 METODISK TILNÆRMING........................................................................................................ 35 

3.1.1 Fenomenologisk og hermeneutisk forskningstilnærming ........................................... 36 

3.1.2 En kasuistisk forskningstilnærming............................................................................ 37 

3.2 DYBDEINTERVJU SOM METODE.............................................................................................. 38 

3.2.1 Utvalg......................................................................................................................... 38 

3.2.2 Intervjuforberedelser.................................................................................................. 39 

3.2.3 Transkribering og analyse ......................................................................................... 41 

3.2.4 Reliabilitet og Validitet .............................................................................................. 42 

3.3 FORSKNINGSETISKE VURDERINGER ....................................................................................... 44 

3.3.1 Egen forskerrolle........................................................................................................ 47 

4. PRESENTASJON OG DRØFTING AV DATA................................................................... 48 

4.1 FORSTÅELSE AV BEGREPET MOTGANG................................................................................... 49 

4.2 FORSTÅELSE AV BEGREPET MESTRING................................................................................... 53 

4.3 BETYDNINGEN AV SELVTILLIT............................................................................................... 57 

4.4 BETYDNINGEN AV SIGNIFIKANTE ANDRE............................................................................... 63 

4.5 BETYDNINGEN AV KOLLEKTIVOPPHOLDET ............................................................................ 69 

4.6 FREMTIDIGE HÅP OG ØNSKER ................................................................................................ 74 

5. AVSLUTNING......................................................................................................................... 80 

5.1 OPPSUMMERING OG REFLEKSJON .......................................................................................... 80 

KILDELISTE..................................................................................................................................... 84 

VEDLEGG NR.1: TILRÅDNING FRA NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG 

DATATJENESTE AS........................................................................................................................ 88 

VEDLEGG NR. 2: FORESPØRSEL OM Å DELTA I UNDERSØKELSEN: NÅR 

HVERDAGEN SKAL MESTRES.................................................................................................... 90 



 7 

VEDLEGG NR. 3: SAMTYKKEERKLÆRING ............................................................................91 

VEDLEGG NR. 4: INTERVJUGUIDE - UNGDOM......................................................................92 

VEDLEGG NR. 5: INTERVJUGUIDE - ANSATT ........................................................................95 

 



 8 

1. Innledning 

Barn reagerer svært forskjellig på stress. I følge Rutter (2005) har dette vært et 

universelt funn i alle studier av barn i risiko. Mens noen barn utvikler vedvarende 

alvorlige psykiske plager, kan andre igjen synes å komme uskadet fra en stor grad av 

risiko. Man har sett at det finnes barn som har kommet styrket ut av motgangen. Til 

tross for alvorlige stressorer og familieavvik,  er det under halvparten av disse barna 

som opplever vedvarende alvorlig psykiske lidelser (Rutter 2005). Det har vært 

forsket på mestring i mange år både når det gjelder kjennetegn, forekomst og 

begrepsinnhold. Et spørsmål som står sentralt i dagens samfunn er: Hvorfor er det 

noen som klarer seg til tross for en vanskelig oppvekstsituasjon, mens andre bukker 

under? Tidligere var hovedfokuset på de som ikke klarte seg. I nyere studier, kalt 

resiliensforskning, er det blitt fokusert på mestringsopplevelser og ulike 

beskyttelsesfaktorer, samt på spørsmålet om hvorfor noen synes å klare seg til tross 

for store påkjenninger. Både Christie (2004) og andre forskere har stilt spørsmål som:  

1. Hvilke kjennetegn har de som mestrer livssituasjonen sin til tross for vanskelig 

oppvekstforhold? 

2. Hvilken betydning har positive erfaringer i en slik utvikling? 

3. Er det slik at det avgjørende er ” ikke hvordan man har det, men hvordan man tar 

det”? 

Dette mener også jeg er viktige spørsmål som det er interessant å undersøke og undre 

seg over. Da blir det satt fokus på hvilke prosesser og mekanismer som fremmer 

mestring, særlig under vanskelige forhold. Finner man disse kriteriene som fremmer 

mestring, så kan det være mulig i større grad å motvirke at noen bukker under. I slike 

tilfeller vil en tidlig intervensjon (inngripen) kunne bidra til endring og forebygging 

av barnas skjebne. 
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1.1 Bakgrunn for valg av oppgave 

Noe av min yrkespraksis har vært ved et kollektiv for rusmisbrukere. Kollektivet er et 

bo- og arbeidskollektiv for personer som har utviklet eller er på vei til å utvikle et 

rusproblem. Der opplevde jeg hvor viktig det var for brukerne å oppleve mestring når 

det gjaldt levefellesskap – herunder relasjonsbinding, arbeid, skole og forandringer. 

Det å få gode mestringsopplevelser bidro trolig til at de fikk motivasjon til å forsøke 

seg på nye oppgaver. Flere av ungdommene hadde hatt dårlige erfaringer og 

nederlagsopplevelser, noe som innebar at de ble lite motiverte for å ta tak i sin egen 

situasjon. Det krevdes av den grunn mye arbeid for å utvikle gode prosesser. Med 

god støtte og veiledning underveis er det større sannsynlighet for at de mestrer 

hverdagen sin. Et godt samarbeid er viktig, og gir rom for nye muligheter. Det er av 

stor betydning for resultatet hvordan dette samarbeidet foregår. Jeg har også, 

gjennom min praksis, fått et innblikk i hvordan ulike emosjonelle og sosiale vansker 

kan forstyrre hverdagen og den normale utvikling.  

 

1.1.1 En presentasjon av bakgrunnshistorie 

Denne oppgaven er konsentrert om et case. Caset handler om en tidligere 

rusmisbruker som til tross for mye motgang i livet sitt, har en mye bedre livskvalitet i 

dag. Under oppveksten opplevde hun både vold og seksuelt misbruk av personer i 

nærmiljøet. Familien bestod av mor, halvsøsken, stefar, besteforeldre, tante og onkel. 

Allerede som 9 åring prøvde hun å sniffe lim og bensin. Senere ble det piller, hasj, 

heroin og kokain. I ungdomstiden traff hun for første gang sin biologiske far, og de 

ruset seg sammen. Hun var interessert både i musikk og friluftsliv og var flere ganger 

i skog og mark med nabofamilien. Da hun var 9 år, flyttet hennes bestemor, tante og 

onkel til en annen plass i landet, noe hun syntes var trist. Som 12 åring ble hun 

innlagt på sykehus, og fikk piller for å roe seg ned psykisk. I 8. klasse ble hun hentet 

av barnevernet på grunn av mistanke om seksuelt misbruk. Hun var i fosterhjem hos 

en lærer i et år, og etter dette flyttet hun til et nytt sted og begynte på folkehøyskole. 

Etter en tid ble hun innlagt på et psykiatrisk sykehus for avrusning. Senere begynte 
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hun på en annen folkehøyskole som hun klarte å gjennomføre. Hun ble tilkjent både 

voldsoffer- og billighetserstatning for seksuelle overgrep, men tapte siste rettsaken. 

Hun ble tvangsinnlagt på et kollektiv som hørte inn under barnevernet og var der et 

år. Senere søkte hun selv seg inn på et kollektiv for rusmisbrukere som hadde 3 fase 

modellen; Begynner/hovedfase, sluttfase og treningsfasen over tre-fire år. Hun har 

vært gjennom aborter og rus-sprekk, men har greid videregående og tatt utdanning 

med gode karakterer. Hun er nå alenemor med barn, har eget hus, jobb og et stort 

nettverk rundt seg. 

Den ansatte som er informant har jobbet på kollektivet og fulgt ungdommen gjennom 

kollektivoppholdet. Både på selve kollektivet og i ettervernsfasen. De har fortsatt 

kontakt med hverandre. 

 

1.2 Problemstilling, definisjon og begrepsmessige 
avklaringer 

Jeg synes det er interessant å finne ut av hva som gjør at enkelte klarer å komme ut av 

sitt rusproblem, mens andre ikke klarer det. Man har til nå, både innen barnevern, 

psykiatrien og spesialpedagogikken, lagt større vekt på forståelse av avvik, problemer 

og sykdom, enn på å forstå hva som gjør at noen mestrer vanskelige situasjoner bedre 

enn andre (Gjærum, Grøholt og Sommerschild 1998, Lassen 1998). Ut i fra dette har 

jeg valgt min problemstilling: 

Hvilke faktorer har hatt betydning for en ung tidligere rusmisbrukers mestring 

av hverdagen? Belyst gjennom et case.  

For å utdype problemstillingen vil jeg undersøke følgende forskningstemaer: 

Forståelse av begrepet motgang, Forståelse av begrepet mestring, Betydningen av 

selvtillit, Betydningen av signifikante andre, Betydningen av kollektivopphold og 

Fremtidige håp og ønsker. Disse temaene samsvarer med de temaene som er brukt i 

intervjuguiden. 



 11

Med faktorer mener jeg medvirkende omstendigheter og forhold som har vært med 

på å påvirke ungdommens mestringsevne (Fremmedordbok 1978). En ung tidligere 

rusmisbruker er her en ungdom som  begynte med stoff i 9 års alderen og som var  

rusmisbruker i  alderen 10 –20  år, men som ikke er det lenger. Med begrepet 

mestring mener jeg tilretteleggelse for at ungdommen skal kunne bruke sin 

eksisterende kompetanse og utvikle nye ferdigheter, og at individets krefter styrkes i 

det videre møte med livets utfordringer i hverdagen (Lassen 2002).  

 

1.3 Formål med oppgaven 

Hensikten er, ved hjelp av intervjuer, teori, empiri, og refleksjon å finne ut hvordan 

en ungdom som har erfart mye motgang i livet sitt, har lært seg å mestre dette og fått 

en bedre hverdag. Oppgavens teoretiske fundament er resiliens, som betyr 

motstandskraft eller mestring (Borge 2003). Jeg vil ha dette som utgangspunkt og se 

på hvordan én ungdom har taklet og nå takler motgang. Ungdommens  belastninger 

er avhengig av et komplekst samspill mellom ulike faktorer knyttet til individet og 

miljøet. Jeg vil ved hjelp av informantenes perspektiv på mestringsopplevelse, 

forsøke å fremheve hva de selv mener ligger til grunn for egen oppfatning.  

 

Ungdommen har fullført grunnskolen, men hun søkte tidlig til rusmisbruk og det var 

ingen på skolen som fattet mistanke. Tradisjonelt sett, og fremdeles, er skolen 

lærested for teoretiske og faglige ferdigheter. Mestring av sosiale ferdigheter som 

emosjonell læring har ikke blitt like mye vektlagt. Emosjonell læring er blant annet å 

lære seg å omgås sine egne og andres følelser og å lære seg å løse konflikter som 

oppstår (Magnussen 2003). Dette er viktige sosiale ferdigheter som enkelte 

ungdommer ikke har lært. Noen grunner til dette kan være at de har droppet ut av 

skolen eller at skolen ikke har prioritert det sosiale aspektet. Generelt har skolen 

rusforebyggende arbeid som tema, men av praksiserfaring mener jeg at hovedfokuset 

ikke bare må omhandle rusmidler og konsekvenser av misbruk i seg selv. Det er også 
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viktig å øve på kommunikasjonstrening, økning av selvtillit, se verdien av kreativitet, 

lære gjensidig respekt, se glede i fritidsaktiviteter og vise omsorg for hverandre. 

Disse faktorene er vel så viktige for at elevene skal meste sin hverdag både i og 

utenfor skolen. Ved å ha fokus på disse faktorene vil barn og unge bli bedre i stand til 

å løse konflikter, sette egne grenser, knytte kontakter og dermed etablere nære 

relasjoner. Å sette ord på sine følelser er mestringsferdigheter som igjen vil føre til 

det å bli sett og hørt. Disse faktorene er med på å utvikle ferdigheter som styrker barn 

og unge, slik at de bedre kan takle de ulike utfordringer som de møter ute i 

samfunnet. I oppgaven vil jeg se på ulike beskyttelsesfaktorer som ligger både hos 

ungdommen selv men også ulike beskyttelsesfaktorer som ligger i miljøet. Jeg har 

valgt å se på temaer som motgang og mestring, selvtillit, signifikante andre, 

kollektivoppholdet og ungdommens fremtidige ønsker og håp. 

 

1.4 Organisering av oppgaven 

Oppgaven består av 5 hovedkapitler. I kapittel 1 gir jeg bakgrunn for valg av 

oppgave og presentasjon av en bakgrunnshistorie. Jeg sier noe om 

problemformuleringer og begrepsmessige avklaringer. 

 

Kapittel 2: Her tar jeg opp aktuell teori knyttet til min problemstilling, rundt 

mestringsferdigheter. Under temaet Resiliens i møte med risiko, presenteres 

forskjellige definisjoner fra ulike forfattere. Jeg tar for meg ulike former for 

beskyttelsesfaktorer, og ser på den resiliensforskningen som er gjort. Disse områdene 

er plukket ut fordi de er særlig relevante i det aktuelle caset i denne oppgaven. Jeg 

beskriver også viktige beskyttelsesfaktorer som tilknytning, selvbilde i et 

mestringsperspektiv, sosial kompetanse, emosjonell intelligens og noen barneverns- 

tiltak. 
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Kapittel 3: Metodekapittelet tar for seg valg av metode og metodiske tilnærminger. 

Jeg sier noe om kvalitativ forskningstilnærming og tar for meg et kvalitativt 

forskningsintervju med utvalget som undersøkelsen bygger på. Jeg beskriver 

fenomenologisk og hermeneutisk forskningstilnærming. Så skriver jeg om 

transkriberingen og analyseprosessen og nevner hvilke etiske betraktninger som er 

tatt. Jeg beskriver noe om reliabiliteten og validiteten i oppgaven. Til slutt drøfter jeg 

egen forskerrolle. 

 

Kapittel 4: Her blir resultatene av undersøkelsen presentert og drøftet opp mot 

teorien. Jeg beskriver det informantene legger i begrepet mestring. Jeg drøfter videre 

temaer som forståelse av mestringsbegrepet, betydningen av selvtillit, betydningen av 

signifikante andre, betydningen av kollektivoppholdet og tilslutt rettes søkelyset på 

informantenes ønsker og refleksjoner.  

 

Kapittel 5: Her søker jeg kort å vurdere om jeg har besvart problemstillingene mine. 

Jeg samler trådene og presenterer noen tanker rundt rusforebyggende arbeid i skolen. 
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2. Teoretisk Forankring 

For å få svar på min problemstilling har jeg funnet teori som omhandler temaet 

resiliens i møte med risiko. Hvilke beskyttelsesfaktorer er viktig for barns mestring 

og hva sier tidligere forskning på dette området?.  

 

2.1 Resiliens i møte med risiko  

Resiliens kommer til syne hos barn som viser en effektiv og vellykket tilpasning til 

tross for truende omgivelser og kriser. Her dreier det seg om barnas motstandskraft 

mot å utvikle psykiske problemer. Barn som opplever stress og risiko, har alle sine 

særegne og individuelle reaksjonsmåter. Hvis man vil illustrere resiliens, kan vi tenke 

oss reaksjoner som befinner seg mellom en positiv og en negativ pol. Noen barn 

klarer seg bra og befinner seg dermed i nærheten av den positive polen. Her blir barns 

reaksjoner på elendighet og stress, kalt resiliens. Andre igjen befinner seg nærmere 

den negative polen og reagerer med avvik (Borge 2003). Gjennom observasjoner har 

man i dagens samfunn registrert at nesten annethvert barn lever under vanskelige 

oppvekstforhold. Til tross for vond barndom er det likevel noen barn som klarer seg  

både når det gjelder skoleprestasjoner, følelsesmessig og sosial utvikling. Allikevel 

har det i årevis vært viet liten vitenskapelig interesse for fenomenet ” barn-som-viser- 

bedre-enn-forventet-utvikling”(Borge 2003).  

Belastninger og kriser er ofte uoversiktlige, og mye av det som skjer er utenfor 

individets kontroll. Men de risikobarna som klarer å overleve disse belastningene kan 

oppleve en mestring av kontroll over situasjonen, noe som igjen kan være kilde til 

stolthet, egenverd, selvtillit og trygghet (Waaktaar og Christie 2000).  

 

Noen barn utsettes for direkte risiko innad i familien. Dette kan være omsorgssvikt, 

alkoholmisbruk eller alvorlig disharmoni mellom foreldrene. Man har sett at 

vennekretsen kan bidra til resiliensfremmende prosesser (Andershed og Andershed 
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2007). Et sentralt tema her vil være barns evne til å møte motgang, påkjenninger og 

risiko (stress). En måte å gjøre dette på er å studere og følge risikobarn og 

sammenlikne dem med barn som ikke betraktes som risikoutsatte. Hvilke lidelser og 

symptomer utvikler barn i problemfylte miljø? Hvilke selvkorrigerende tendenser og 

hva slags motstandskraft utvikler disse risikobarna slik at de kan komme relativt 

uskadd fra problemene og kan håndtere omgivelsene? Ved å beskrive barn i ulike 

risikomiljø og farene de utsettes for, legger man mer vekt på de positive kreftene i 

barna, familien og miljøet. Dette innebærer at man ser et nytt perspektiv versus det 

”rådende elendighetsperspektivet” (Borge 2003).  

 

Selv om man lett finner gunstige egenskaper ved barn og oppvekstmiljø, finner man 

like lett problematferd, elendighet og risikofaktorer. Hvordan klarer enkelte barn å 

opprettholde et godt selvbilde og ikke miste håpet, der andre barn igjen faller utenfor 

samfunnets normer og regler, forventninger og krav? Det er lite som tyder på at bare 

motvirkning og redusering av miljøbetinget risiko er tilstrekkelig, selv om dette viser 

seg å være viktig. Derfor må barn få hjelp til å øve opp evnen til å håndtere stress og 

bygge opp sin psykiske motstandskraft. Masten (2001) vektlegger også viktigheten 

av å fremme kompetanse som gode relasjoner til kompetente og omtenksomme 

voksne, gode kognitive evner, et positivt syn på seg selv og motivasjon til å fungere 

godt i sitt eget miljø (Andershed og Andershed 2007).  Barn og unges utvikling av 

emosjonelle ferdigheter skjer ofte i uformell læring. På egne premisser plukker barn 

opp og overtar det de til enhver tid har bruk for. Denne uformelle overtakelsen av 

væremåter og verdier som den yngre generasjonen overtar, er en funksjon av kvalitet 

og tilgjengelighet i barn - voksen forholdene. Barn vil gjerne være lik sine voksne. Er 

det slik at samfunnet på en god måte greier å reprodusere oss selv og vår kultur, i en 

skiftende sosialiseringsprosess? (Magnussen 2003).  
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2.1.1 Definisjon og begrepsavklaring 

Resiliens betyr: ”…både det å gjenopprette original form etter en fysisk belastning 

og den menneskelige evnen til bedring” (Oxford Combined Dictionary 1993. I: Borge 

2003:15).  

Enkelte barn opplever daglig alvorlige situasjoner på grunn av vanskelige 

oppvekstforhold som er preget av kronisk elendighet. Resiliens kan forekomme både 

som vedvarende prosesser og i engangsform, illustrert ved hjelp av de tre begrepene 

gjenopprette, opprette og forbedre. Rutter (2000) uttrykker seg  slik om resiliens:  

”Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredstillende 
resultat, til tross for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som 
innebærer en relativt stor risiko for å utvikle problemer eller avvik” 
(Borge 2003:15).  

Rutter har vært en av de viktigste bidragsyterne til resiliensforskningen. Borge (2003) 

mener at Rutters (2000) definisjon beskriver fenomenet på en god måte ved å ikke 

bare illustrere resiliens som spenst, men også som prosesser (Borge 2003). Denne 

definisjonen har fokus på relativ motstandskraft mot psykososial risiko. Man legger 

vekt på at det er ikke én type risiko og én type resiliens. Både resiliens og risiko vil 

variere når det gjelder form og grader av psykisk velvære. For å oppnå en bedre 

livskvalitet er hvert enkelt risikobarn nødt til å finne sine særegne prosesser. Her må 

man være observant på at det er stor variasjon i barns reaksjoner på stress (Borge 

2003). 

 Det finnes ingen enkel oppskrift eller ”standard” for utvikling av resiliens. Vi må 

heller være åpne når vi skal studere unntakene blant risikobarn. Hvilke faktorer er det 

som bidrar til en positiv utvikling? Hva er det som gjør at risiko får betydning for 

barns erfaringer? Hvilke beskyttelsesmekanismer blir tatt i bruk og kan forklare at 

noen greier seg likevel? For å få svar på dette kreves det tålmodig oppfølging av 

barnas utvikling registrert over tid. Da først kan vi få nærmere innsikt i hvordan 

resiliens kommer til syne hos barn som er utsatt for høyst forskjellige typer risiko. 

Denne kunnskapen vil være helt sentral slik at man kan finne nye måter å hjelpe barn 

på (Borge 2003). 
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Det norske begrepet resiliens er hentet direkte fra det engelske begrepet ”resilience”. 

Det finnes alternative norske ord; som f.eks. motstandskraft og mestring, men det 

foreligger ingen helt dekkende oversettelse til norsk. Motstandskraft fremhever i for 

sterk grad det som er ”i barnet”, og i for liten grad det som er ”i miljøet” og er derfor 

ikke helt dekkende (Borge 2003). Begrepet ”resiliens” omfatter komplekse samspill 

mellom en person og ulike situasjoner. Dette blir derfor bestemmende for utfallet av 

belastninger på det enkelte menneske, mens begrepet motsandskraft ikke ivaretar 

samspill i samme grad (Waaktaar og Christie 2000). 

 

2.1.2 Beslektede begreper til resiliens 

”Sense of Coherence”(SOC): Opplevelse av sammenheng. I følge Antonovsky 

(1984) er begrepet opplevelse av sammenheng også brukt til å uttrykke en psykisk 

tilstand som delvis blir bestemt av erfaringer med helse og sykdom, samt individets 

posisjon i den sosiale strukturen. De tre elementer består av håndterbarhet, mening og 

forståelse. Siden barn og unges kognitive fungering ikke umiddelbart kan 

sammenlignes med voksne, passer kanskje ikke dette begrepet like godt for barn og 

yngre mennesker (Borge 2003). Hovedfokuset her er å ha en opplevelse av å kunne 

være med å påvirke eget liv. 

Den personlige opplevelsen av møte med risiko og betydningen den har for personen 

som erfarer den, er noe også Horowitz (2000) fremhever (Borge 2003). Det finnes 

også en svensk utgave av SOC som kalles KASAM (Känsla av sammanheng). I en 

longitudinell undersøkelse var det spesielt tre strategier som utpekte seg. Disse 

strategiene var; sosial støtte i miljøet, problemløsningsevne samt optimisme hos 

individet og i miljøet (Sommerschild m.fl. 2003).  

Salutogenese er et annet begrep som blir brukt om de prosessene som bringer en 

fremover mot velvære og friskhet, noe også resiliens gjør. Salutogenese kan brukes til 

å forstå sammenhengen mellom god helse og sosiale forskjeller, hvis vi betrakter 

helse i et samfunnsperspektiv (Borge 2003).  
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Pseudoresiliens: Kunstneriske og kreative evner er med på å utvikle resiliens hos 

barn som har opplevd en vond barndom. Begrepet pseudoresiliens ble lansert av 

Anthony (1987). De mente at kreativitet kunne brukes som en slags erstatning for 

sosial kompetanse. Bokstavelig talt betyr det at enkelte barn flykter fra vonde 

familieforhold og inn i sin egen fantasiverden. Dette blir en erstatning for den 

trygghet og glede som de kan oppleve sammen med andre barn (sosial kompetanse) 

(Borge 2003). 

 

Det finnes illustrasjoner på motstandsdyktige barn både i skjønnlitteratur og i film. 

F.eks. Pippi Langstrømpe, Harry Potter, Annie, karakterer fra Charles Dickens` 

forfatterskap og filmen ”Forrest Gump”. Slike barn kalles ofte ”løvetannbarn”. Det er 

forholdet både ved barnet og i miljøet som bidrar til at barnet over tid forbedrer sin 

situasjon. Barn som vokser opp i belastede stormiljø, på institusjoner eller under 

disharmoniske familieforhold, kan betegnes som risikobarn. Resiliens kan også 

knyttes til barn som er utsatt for mer spesifikk individuell risiko, som en kronisk 

sykdom, en komplisert start på livet eller alvorlige atferdsproblemer. Også dramatiske 

krigsopplevelser, katastrofer og akutte traumer, utfordrer både familie og barn med 

hensyn til resiliens (Borge 2003).  

 

Det engelske ordet ”coping” (mestring) har blitt et populært ord, og enkelte spør seg 

hvorfor resiliens ikke kan erstattes med det. Men mestring er forskjellig fra resiliens 

og er i større grad basert på læring. Læringen skjer oftere i organiserte former og 

undervisning. Man har registrert at mestringslæring kan forebygge framtidige 

problemer både i skolen og ellers i samfunnet. Alle personer kan bli bedre til å mestre 

problemene og hverdagen sin, men resiliens er uløselig knyttet til det å være utsatt for 

risiko. Vi kan ut i fra dette si at ved å bruke bare mestring som definisjon, utelukker 

man den viktige risikodimensjonen. For å vise mestring så trenger man ikke å være 

utsatt for risiko (Borge 2003). 
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2.1.3 Innblikk i resiliens 

Beskyttelses- og sårbarhetsmekanismer refererer til endringer i personens reaksjon på 

risiko, mens resilient tilpasning er opptatt av individuelle variasjoner i reaksjonen. 

SOC er faktorer som tradisjonelt har vært antatt som ”buffere” overfor stressorer, og 

noe som hjelper til med utviklingen av positive resultater. Til tross for et uheldig 

utgangspunkt så innebærer SOC en overbevisning om at livet har mening og en tro på 

at ting vil ordne seg til slutt (Antonovsky 1984). SOC blir betegnet som en psykisk 

tilstand som bestemmes delvis av erfaringer med helse og sykdom, og delvis av 

individets posisjon i den sentrale strukturen (Borge 2003). Man må kunne forstå 

situasjonen og samtidig ha tro på at man kommer frem til løsninger for å oppnå 

følelsen av sammenheng i tilværelsen (Sommerschild 1998). 

 

I studier har man funnet ut at individuelle beskyttelsesfaktorer som høy intelligens og 

et sosialt imøtekommende temperament kan være gunstig, men disse er ikke 

avgjørende i utviklingen av resilient tilpasning. I tillegg til at disse letter 

problemløsende ferdigheter og mestringsstrategier, kan slike kvaliteter utløse flere 

positive reaksjoner fra andre. Man har også funnet ut at et høyt nivå av selvtillit og 

”self-efficacy” (Bandura 1977), karakterisert av en realistisk følelse av håp og 

personlig kontroll, er mer betydningsfullt. I Kauai-undersøkelsen (jf. 20), brukte 

barna sine ferdigheter på en effektiv måte. Det ble rapportert fra lærerne at de ikke 

bare var sosiale, men også at de var bemerkelsesverdig uavhengige. Barna med 

resilient tilpasning var ikke kjønnbestemte i sine aktiviteter, hobbyer og interesser, 

noe man kunne se ut ifra forelder- og selvrapporter. Slike aktiviteter bidro til en 

følelse av mestring og stolthet. Studier har vist at gutter og jenter med resilient 

tilpasning delte mange felles styrker; de viste en indre kontrollmekanisme (”internal 

locus of control”), en tro på at de var i stand til å påvirke miljøet sitt på en positiv 

måte, de var godt likt av jevnaldrende og voksne, de var i stand til å bruke fleksible 

mestringsstrategier for å overvinne motgang og deres dominerende stil var heller 

reflekterende enn impulsiv (Werner & Smith 2000). Ifølge Connor (2004) så endrer 

sannsynligvis også effektene av beskyttelsesfaktorer seg over tid, på samme måte 
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som effektene av risikoforholdene forandres over tid (Andershed og Andershed 

2007). 

 

I følge Rutter (2000) er det beskyttende å ha en veletablert følelse av ens egen 

selvverd som person sammen med en tro på, og overbevisning om at man kan mestre 

livets utfordringer på en vellykket måte. Barn med resilient tilpasning greide til tross 

for den motgang de opplevde, å etablere et nært bånd til minst en person som ga dem 

stabil omsorg, og som de deretter mottok passende og adekvat oppmerksomhet fra i 

løpet av de første årene i livet. Besteforeldrene spilte også en viktig rolle som 

omsorgspersoner i Kauai-undersøkelsen. De ga støtte til barna som for eksempel 

hadde foreldre som var alkoholikere eller mentalt syke. En annen beskyttelsesfaktor 

for barn som vokste opp i høyrisikofamilier, var omsorg fra søsken, enten som givere 

eller som mottakere. Barn som utviklet resilient tilpasning oppnådde en stor grad av 

emosjonell støtte utenfor familien. De fikk råd og støtte under vanskelige situasjoner 

fra naboer, venner, lærere og medlemmer av kirkegrupper. Disse barna likte skolen, 

og ofte gjorde de skolen til sitt andre hjem. Blant de hyppigste nevnte positive 

rollemodellene utenfor familien for barna var en yndlingslærer (Werner og Smith 

2001). 

 

Helt sentralt innenfor resiliensforskningen står en langvarig oppfølgningsstudie av 

resiliens hos barn. Det var Emmy Werner og Ruth Smith som fulgte en gruppe barn 

på øya Kauai i staten Hawaii gjennom mer enn 40 år (født i 1955). Her viste det seg 

at mange av barnefamiliene levde under risiko og i fattigdom. De ville studere 

samspillet mellom barns oppvekst og miljørisikoen gjennom barndom, ungdom og 

voksen alder. De ønsket å følge barna og familiene fra fødsel til voksentilværelsen. 

Av til sammen 698 barn var 201 barn innenfor kriteriet for risikobarn. Av disse 

risikobarna var det 129 ikke resiliente og 72 resiliente barn. De fleste av de 201 barna 

i risikogruppen utviklet mer eller mindre alvorlige atferdsvansker, mentale 

forstyrrelser og lærevansker som 10-og 18-åringer. Men mer oppsiktsvekkende var 

det at 72 risikobarn utviklet seg til å bli velfungerende, flinke, glade og omsorgsfulle 
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personer som 18 åringer (Borge 2003). Dette kan omtales som de resiliente barna. 

Figur 1 gir et bilde av sentrale faktorer mht. resiliens: 

Risiko Resiliensegenskaper 
ved barnet 

Resiliensegenskaper 
ved miljøet 

− Lang atskillelse fra primær         
omsorgsgiver første leveår 

− Yngre søsken født i barnets 
første leveår 

− Gjentatte alvorlige 
barnesykdommer 

− Somatisk sykdom hos foreldre 
− Mental sykdom hos foreldre 
− Kroniske familiekonflikter 
− Arbeidsløse eller sporadisk 

sysselsatte foreldre 
− Hyppig boligskifte 
− Foreldre i nytt ekteskap og nye 

stebarn i familien 
− Oppbrudd eller dødsfall blant 

søsken eller kamerater 
− Plassering utenfor hjemmet 

− Familiens første barn 
− Høyt aktivitetsnivå hos babyen 
− Godmodig følelsesmessig 

disposisjon (temperament) 
− Aktiv interesse for 

omgivelsene 
− Positiv sosial orientering 
− Selvstendighet 
− Vedvarende normale 

sensorisk-motoriske ferdigheter
− Gode kommunikative 

ferdigheter 
− Evne til å konsentrere 

oppmerksomheten 
− Evne til å kontrollere impulser 

og aggresjon 
− Hobbyer eller interesser 
− God evne til å takle problemer 
− Positiv selvfølelse 

− Fire eller færre barn med mer 
enn to års mellomrom 

− Mye oppmerksomhet til barnet 
i første leveår 

− Positiv foreldre - barn - 
relasjon tidlig i barndommen  

− Flere omsorgpersoner enn 
moren 

− Godt forhold til søsken 
− Ikke-kritiserende besteforeldre 
− Mødre i stabil jobb utenfor 

hjemmet 
− Struktur og regler i hjemmet 
− Felles verdier 
− Tette kameratrelasjoner 
− Tilgang til råd og veiledning, 

blant annet fra lærerne 
− Tilgang til ytre ressurser  

Fig.1  Faktorer ved barnet og miljøet som hadde betydning for utviklingen av resiliens        (Borge 2003:24)                             
 

Det viste seg at mange resiliensfaktorer og risikofaktorer både i miljøet og i barnet 

hadde betydning for utviklingen (fig 1). Allerede fra fødselen virket de inn og hadde 

betydning for barns tilpasning og voksentilværelse. Werner og Smith (2001) 

fremhevet spesielt tre forhold som skilte de resiliente barna fra de andre risikobarna. 

De hadde normal intelligens, tiltrakk seg positive reaksjoner fra foreldre, søsken, 

besteforeldre og andre, samtidig som de var sjarmerende. De resiliente barna var født 

med egenskaper som gjorde dem til robuste, aktive og blide barn. Videre kunne man 

se at de knyttet følelsesmessige bånd til besteforeldre og søsken i tillegg til 

foreldrene. Disse elevene hadde som ungdom tilgang til et ytre støtteapparat som 

belønnet kompetanse og tilbød samarbeid. Som aktive barn utløste de reaksjoner fra 

omgivelsene, som de igjen kunne svare på (Borge 2003). 

 

Et nytt perspektiv handler om å forstå hva det betyr å være menneskelig og hvordan 

barn til tross for at de møter risiko og strever, prøver å tilpasse seg og bli fullverdige 

individer. I dag vet vi at det ligger håp i det foranderlige, selv om forløpet er langt 
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mer komplisert og variert. Ved forandringer kan barn utvikle seg slik at de reagerer 

bedre og fungerer bedre på risikosituasjoner. Med dette kan resiliens medvirke til at 

et negativt forløp tar en mer positiv retning. Alle barn reagerer forskjellig på 

påkjenninger, stress og risiko. Det er stor variasjon i hvor god eller dårlig deres 

intellekt, følelser og sosiale atferd er utviklet. Sårbarhet mot stress er ikke absolutt, 

men relativt. Derfor unngår man begrepet sårbar i dagens resiliensforskning, siden 

ingen individer er usårbare.  

 

2.2 Tilknytning 

”Tilknytning skal sees som en del av normalutviklingen og som den 
delfunksjon som skaper indre trygghet hos barnet. De tette båndene 
fører ikke til at barnet blir uselvstendig, men tvert om at det kan hvile 
trygt i seg selv. Den emosjonelle avhengigheten er derfor ikke noe 
barnet skal modne seg forbi” ( Grøholt m.fl. 2001:57) 

For å forstå en ungdoms sårbarhet overfor livets små og store hendelser, er det 

sentralt å se på ungdommens tilknytning til nære personer. Tilknytning er viktig for å 

bli bedre rustet til å tåle påkjenninger gjennom livet uten å bukke under. Utfordringen 

ligger i å knytte bånd til nære trygge mennesker. Sommerschild mener at 

forutsetningen for å få en god selvfølelse og trygghet hos et barn, ligger i den 

tilbakemelding barn får fra nære mennesker (Gjærum m.fl. 1998).  

På skolearenaen kan enkelte lærere være nære mennesker for elevene. I vanskelige 

samtaler er det viktig at læreren er tydelig på at hun/han vil eleven vel, selv om 

eleven har vist en uakseptabel fremferd (Damsgaard 2007). Dette er også noe som 

Berger (2000) påpeker som viktig i forbindelse med lærerens relasjon til eleven når 

det gjelder trivsel, læringssituasjon og elevens atferd. 

Ifølge Bowlby (1997) er en trygg tilknytning helt avgjørende for et barns utvikling av 

god mestringsevne og selvfølelse i mellommenneskelige forhold. Han mener også at 

tilknytningen til andre nære personer er en forutsetning for menneskerasens eksistens, 

en forutsetning for utfoldelse og en biologisk nødvendighet for å overleve.  
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Vi kommer til verden med et repertoar av handlinger som er med på å vekke 

altruistiske (menneskekjærlige) følelser hos andre personer. Varige bånd er noe som 

gradvis vil utvikles mellom barnet og nære personer. Behovet for tilknytning kan 

aldri dekkes en gang for alle. Vår tilknytningsatferd vil alltid være farget av vår 

tidligste erfaringer i forholdet til andre personer. Dette skjer gjennom ”indre 

arbeidsmodeller”, eller ”indre representasjoner”. Våre forventninger blir ofte preget 

av indre modeller, og disse modellene kan lett føre til at de nye erfaringene likner på 

det vi tidligere har opplevd. Men nye relasjoner påvirker også våre indre 

arbeidsmodeller, så prosessen kan gå begge veier. Vår tålsomhet, vår sårbarhet og vår 

psykiske funksjon er på ingen måte statisk, noe som nettopp tilknytningsteoretikerne 

understreker. Teoretikerne mener at tilknytningsforhold i tidlig barndom spiller en 

viktig rolle for kvaliteten av senere tilknytning, noe som igjen påvirker vår daglig 

fungering. Summen av alle nåværende og tidligere opplevelser blir sett på som en 

psykisk funksjon, og det legges mer vekt på ytre relasjoner og hendelser hvor det ene 

bygger på det andre. Forandringspotensialene blir lagt mer vekt på her enn i mange 

andre utviklingsteorier (Gjærum m.fl. 1998).  

Forskere har funnet ut at det både finnes tilknytningsformer i småbarnsalderen og i 

ungdoms- og voksenalderen (Gjærum m.fl. 1998).  

I småbarnsalderen finnes det tilknytningsformer som trygg tilknytning, usikker 

tilknytning og svak tilknytning. Rutter (1979) er en representant for dette synet. Disse 

tilknytningsformene til barna er et resultat av hvordan samspillet er mellom foreldre 

og barn. Relasjonen mellom omsorgspersonene og barn er med på å påvirke hvordan 

barna senere utvikler mestringsstrategier. Strategiene som barna bruker, er utviklet 

gjennom deres erfaringer med hva som utløser oppmerksomhet. Enkelte barn blir 

overdrevet lydhøre og overtilpasset, andre kan bli utagerende og støyende for å få 

oppmerksomhet, mens andre barn igjen kan bli overdrevent selvstendige fordi de 

opplever at dette blir honorert av foreldrene. Tilknytningsmønstrene beskrives også 

som ambivalente, manøvrerende, selvbeskyttende og integrerte (eller trygge). 

I ungdomstiden finnes det tilknytningsformer som kan likne på de 

tilknytningsformene som barna utviklet i småbarnsalderen. Disse kalles autonom 

tilknytning (ungdommer som er forholdsvis uavhengige og som betrakter hendelser i 
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omgivelsene relativt objektivt), forutinntatt tilknytning (ungdommer som ofte 

anklager sine foreldre for sine vansker, men de greier ikke å frigjøre seg fra dem), 

avvisende tilknytning og ubearbeidet tilknytning. Hvis jeg ser nærmere på avvisende 

tilknytning, så kan forholdet til andre eller betydningen av tilknytning bli nedvurdert 

av disse ungdommene. De er mest opptatt av personlig styrke, kunnskap og mestring. 

Ubearbeidet tilknytning kan være  preget av uløste konflikter. Den kan også være 

forårsaket av tap som dødsfall eller andre traumatiske hendelser. Ved en ubearbeidet 

hendelse kan det bli vanskelig for de unge å få en forståelse av hvilken betydning 

traumet har. Oppfatningsformen kan likne på små barns tenkemåte, men hos disse 

ungdommene er det spesielle relasjoner som er knyttet til deres tenkemåte (Gjærum 

m.fl. 1998).  

Mestringsforskning viser  ifølge Rutter (1979) at det ikke er selve tapet som gir disse 

ungdommene problemer senere i livet, men det er kvaliteten av den omsorgen som 

blir gitt etter et tap. Av og til kan utviklingspsykologiske teorier gi oss en følelse av at 

”toget har gått”, og at tidligere skader er uopprettelig.  Tilknytningsteorien peker 

derimot med styrke på det potensialet en endring har  gjennom livet og føyer seg til 

en salutogenetiske tenkemåte. Uansett hvilke statiske odds man har mot seg og hvilke 

problemer den unge møter, tilsier altså tilknytningsteori at det eksisterer ubrukte 

muligheter. En forutsetning for å oppleve trygghet kan være kunnskap om egen 

lidelse, som igjen åpner muligheten til å nærme seg problemer med nye øyne 

(Gjærum m.fl. 1998). 

 

2.3 Selvbildet i et mestringsperspektiv 

”Barn har sjelden noen bevisste tanker om sitt eget selvbilde, men det 
er likevel ikke så vanskelig å få et inntrykk av om de trives med å være 
seg selv” (Grøholt m.fl. 2001:464) 

Forløpsforskningen har i sine studier funnet ut at et trekk som går igjen og som 

kjennetegner de motstandsdyktige barna, er det gode selvbildet. Det norske begrepet 

”selvbilde” har mange engelske ord som begrepsmessig står nær : self-efficacy 
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Bandura (1977), self-esteem og global self-worth, Harter (1989), og self-concept 

Epstein (1980) ( Gjærum m.fl. 1998). De norske ordene egenverd og selvfølelse 

ligger også nær opp til det samme meningsinnholdet. Banduras selvreguleringsteori 

setter fokus på menneskets behov for å utøve kontroll over hendelser som påvirker 

den enkeltes liv. Hvis man har denne kontrollen kan den hjelpe oss å predikere 

fremtiden og planlegge langsiktig (Befring 2004). Ved å ha tiltro til at man kan 

influere over ”skjebnenes tilfeldigheter”, føler man også å være ”herre” i eget liv. 

Dette kan igjen bidra til at individet føler seg mer vellykket fordi de opplever mening 

og trygghet gjennom å planlegge og preparere for det som skal komme. Hvis 

individet derimot ikke har evnen til å influere på sitt eget liv på denne måten og 

samtidig ikke har tiltro til dette, er individet i større grad utsatt for å oppleve 

maktesløshet, bekymring, depresjon eller apati. Gjennom mestringsopplevelser kan 

man oppnå en god opplevelse av livskontroll. Disse erfaringene gir individet 

tilbakemelding om personlige ressurser, noe som er med på å utvikle selvtillit. Men 

også det å se personer som man har som modeller lykkes, er med på å skape tiltro til 

at man selv kan være kapabel til å gjøre det samme (Befring 2004). 

 

Til dels har forskning om selvbilde dreiet seg om endringer i selvoppfatningen og om 

individuelle forskjeller som en del av utvikling og modning. For å finne frem til 

målbare sider av selvbildet, har forskerne valgt å se selvbildet som en funksjon av 

aldersspesifikk kompetanse på ulike områder. De har funnet ut at den spontane 

følelsen av egenverd næres like mye av samspillet med andre.  I 1902 fant Cooley ut 

at betydningsfulle andre dannet det sosiale speil som gav den enkelte muligheten til å 

hente impulser til sin utvikling av selvbildet. De to ulike innfallsvinklene til 

forståelsen av selvet er den relasjonsbaserte og den kompetansebaserte. Disse står 

ikke i motsetning til hverandre (Sommerschild 1998). 

Forskeren Harter (1989) har funnet ut at barns egenverd på den ene side handler om 

hvor viktig barnet selv synes det er å være god på akkurat det aktuelle området, og på 

den annen side handler det om hvordan barnet selv bedømmer sin egen kompetanse. 

Harters-hypotesen er at jo større samsvar det er mellom egne normer og egne 

ferdigheter for hva som betyr noe, jo bedre vil følelsen av egenverd og selvbilde bli. 
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Egenverd og selvbilde avspeiler om barna føler seg likt og respektert, og hvem som 

bryr seg om dem. Barn med høy selvfølelse viser seg å være selvstendige, 

nysgjerrige, tar initiativ, har tro på egne krefter, beskriver seg selv positivt, tåler 

skuffelse, forandring, kritikk og er stolte over egne ferdigheter. Forløpsforskerne har 

kommet frem til at motstandsdyktige barn har et godt selvbilde, mens 

selvbildeforskerne har kommet frem til at barn med et godt selvbilde viser mestrende 

atferd (Sommerschild 1998).  

 

En annen forsker, Fonagy (1994), refererer til forløpstudier der en tidlig trygg 

tilknytning i 1-2 års alderen forutsier mange av de positive trekkene som 

kjennetegner de motstandsdyktige barna. Derfor vil tilknytningsteori være en god 

ramme for nærmere studier av mestringsprosessene. Hypotesen hans er at barnet 

tidlig utvikler ”indre arbeidsmodeller” for samspill med andre. Man fant ut at barnet 

hadde utviklet selvstendige og ofte ulike tilknytningsforhold til moren og til faren, 

noe som ble betegnet som et spennende funn. Foreldrene hadde hver for seg overført 

sine indre arbeidsmodeller til barnet. Også andre som står barnet nær kan i stedet  for, 

eller i tillegg til foreldrene, overføre en trygg indre arbeidsmodell (Sommerschild 

1998). 

Et annet begrep som ble anvendt i tilknytningsstudien var ”det reflekterte selv”. 

Begrepet ble brukt om foreldrenes evne til å tenke over sin egen ”historie” og sitt 

indre liv og finne sammenhenger mellom opplevelser i barndommen og sjelslivet som 

voksen. Også her fant man en klar samvariasjon mellom det å ha et velutviklet 

”reflektert selv” og trygg tilknytning hos barnet. Man fant også ut at noen mødre 

hadde greid å utvikle et godt fungerende ”reflektert selv” til tross for at de hadde hatt 

en utilfredsstillende barndom. Disse mødrenes barn hadde utviklet en trygg 

tilknytning, mot alle odds. Sommerschild (1998) mener at mødre i sosiale 

risikomiljøer som har gode indre arbeidsmodeller og som makter å utvikle 

motstandskraft hos sine barn, gjør dette intuitivt (Sommerschild 1998). 
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2.4 Sosial kompetanse 

Teoriene om sosial kompetanse spenner over et vidt område; fra barn og unges 

utvikling til vektlegging av behandling, kognisjon, ulike ferdigheter, eller individets 

selvoppfattede kompetanse og til organisasjonsdefinisjoner.  Det er nærliggende å 

nevne hovedkomponenten - sosiale ferdigheter, når man vil presisere nærmere hva 

som ligger i begrepet sosial kompetanse. Disse personlige egenskaper for barnet 

består av bestemte evner og ferdigheter. De fleste barn vil tilegne seg disse 

ferdighetene på en eller annen måte. Kompetansen er avhengig av barnets evne til å 

tilpasse seg konteksten den sosiale kompetansen anvendes i. Hvor vellykket den 

sosiale kompetansen er, knyttes til de erfaringer barnet gjør og barnets evne til å ta i 

bruk de spesifikke ferdigheter i riktig kontekst. Kompetanse kan ikke løsrives fra de 

normer og forventninger som utgjør miljøet/ konteksten kompetansen utspiller seg i.  

 

Sosial kompetanse innbefatter en rekke ferdigheter og  del-komponenter. De 

vanligste sosiale ferdigheter regnes som: empati, relasjonsferdigheter, sosiale 

kommunikasjonsferdigheter, sosial sensitivitet, problemløsningsferdigheter, 

prososiale ferdigheter, samarbeidsferdigheter, selvkontroll og selvhevdelse (Ogden 

2002). Aasen mener blant annet at sosial kompetanse viser til kommunikasjons- og 

samhandlingsevne, konfliktløsningsevne, empati, argumentasjonsferdigheter og 

væremåter (Aasen mfl. 2002). I forbindelse med å øke kommunikasjonskompetansen 

kommer Egan med forslag om å bruke åpne spørsmål i en dialog med personer som 

kan ha problemer med å fullføre en samtale, samtidig sier han at mer lukkede 

spørsmål er bedre egnet hvis man vil få frem konkret informasjon (Egan 2002).  

Ogden oppsummerer sosial kompetanse slik: 

”Sosialkompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, 
ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og 
vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av 
egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring og for å oppnå 
sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap.”   
(Ogden 2002:196) 
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I denne definisjonen legger Ogden vekt på betydningen av kontakten mellom 

mennesker og den sosiale kompetansens funksjon, slik som mestringsferdigheter og 

inter-personlig forståelse. Tilbakemeldinger fra ulike personer i ulike miljøer er med 

på å skape oppfatninger om egen sosial kompetanse, og dette til sammen er den 

sosiale selvoppfatning. Ogden sier at selv om sosiale ferdigheter er en vesentlig 

komponent i sosial kompetanse er det i tillegg noe mer enn å tilegne seg disse 

ferdighetene. Barnet må også vite når og hvordan ferdighetene skal anvendes. Når 

man jobber med atferdsvansker, er det svært viktig å prioritere og fokusere på den 

sosiale funksjonen (Ogden 2002). 

 

En vellykket sosialisering innebærer at individet tilegner seg kunnskaper og verdier 

som gir mestrings- og handlingsgrunnlag i forhold til de krav, utfordringer og 

muligheter som individet vil møte i sitt miljø. Sosialisering handler om den prosessen 

hvor mennesket beveger seg fra en tilstand av avhengighet og identitetsløshet til å bli 

et integrert og aktivt medlem av stadig nye og større sammenhenger. Når individet 

tilegner seg verdier og kunnskaper som gir handlings- og mestringsgrunnlag i forhold 

til de muligheter, krav og utfordringer som individet møter i sitt miljø, blir dette kalt 

en vellykket sosialisering (Aasen mfl. 2002 ). 

Selvrealisering er et av det aller høyeste mål for menneskene ifølge Maslows 

behovspyramide. Han så på mennesket som en unik skapning med ønske om å lære 

og med en læringskapasitet som omfatter mer enn å fungere som en passiv refleks på 

miljøet (Befring 2004). Ifølge Maslow så handler selvrealisering om å mobilisere 

egne krefter, det vil si å sette sine ønsker og håp ut i handling. Dette er noe jeg 

kommer tilbake til i min drøfting av temaet  Fremtidige håp og ønsker.  

 

2.5 Emosjonell intelligens 

Intelligensevnen er spesielt karakteristisk for mennesket. Menneskets kognitive 

funksjoner blir karakterisert ved intelligens, og emosjoner blir karakterisert  som en 
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følelsesmessig tilstand som inkluderer forskjellige typer følelser. Disse følelsene kan 

oppleves både som behagelige og ubehagelige. Begrepet intelligens har flere 

definisjoner, og  leksikonet Aschehoug og Gyldendal har ”…evnen til abstrakt 

tenkning, evnen til å løse nye problemer på grunnlag av tidligere erfaringer.” 

(Aschehoug og Gyldendals 1998:434).  

Ifølge Gardner (1993) utnytter alle mennesker sin intelligens ulik, noe som man ser 

spesielt i enkelte lærings og kommunikasjonsprosesser. Han har definert syv 

forskjellige former for intelligens (Figur 2, Kol 1).   

Intelligens 

(Gardner 1993) 

Psykologiske prosesser 

(Meyer og Salovey 1997) 

Primære emosjoner 

(Goleman 1997) 
Emosjonelle ferdigheter 

(Goleman 1997) 

Logisk matematisk intelligens 

Musikalsk intelligens 

Kroppslig kinestetisk 
intelligens 

Spatial intelligens 

Lingvistisk intelligens 

Intrapersonlig intelligens 

Interpersonlig intelligens 
 

Emosjonell forståelse 

Emosjonell integrasjon 

Emosjonell beherskelse 

Emosjonell persepsjon  

Velbehag/Glede 

Frykt/Skrekk 

Interesse/Iver 

Tristhet/Fortvilelse 

Misunnelse/Sjalusi 

Ømhet/Hengivenhet 

Skyldfølelse 

Skam/Ydmykelse 

Sinne/Raseri  

Å ha kontakt meg egne følelser 

Å håndtere egne følelser 

Evnen til å motivere seg selv 

Empati, som er evnen til å 
oppfatte følelser hos andre 

Evnen til å omgås og bevare 
relasjoner med andre mennesker 

Figur 2: Kol 1; Garders syv intelligenser, som mennesker kan bruke ulikt i lærings og kommunikasjonsprosesser (Gardner 

1993), Kol 2; Utviklingen av  emosjonell intelligens foregår i fire psykologiske prosesser (Meyer og Salovey 1997), Kol 3; 

Goleman mener følelsesstemning kan beskrives ut fra ni primære emosjoner (Goleman 1997), Kol 4; Golemans 

emosjonelle intelligens beskrevet ut fra fem ferdighet (Goleman 1997). 

De ulike intelligensteorier skiller seg fra hverandre enten ved at man plasserer 

intelligens i menneskets samspill med omgivelsene eller hos mennesket som individ. 

Dette vil si om intelligens utvikles i barnets interaksjon med miljøet, eller om 

intelligens er biologisk (Goleman 1997). Goleman påstår i sin bok at den største 

forutsetning for at mennesker lykkes i livet, er at de bruker sin emosjonelle intelligens 

(Goleman 1997, Mayer 1997). Psykologen Thorndike studerte det han kalte sosial 

intelligens i perioden 1900-1969, og han definerte det som evnen til å forstå andre og 

opptre klokt i mellom-menneskelige forhold. Vi er avhengig av en viss evne til 

samarbeid og omstilling på de fleste områder i livet. Å ha denne evnen er en ting, 

men noe annet er å finne balansen som gjør at man bruker dem på en fornuftig måte 

(Wennberg 2001). 
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Mayer og Saloveys (1997) teorier deler emosjonell intelligens inn i fire evner eller 

prosesser. Det dreier seg om hvordan personer kobler emosjoner med kognisjon, 

hvordan personer persiperer og uttrykker emosjoner og hvordan de forstår og 

regulerer emosjoner. For at man kan si at en person har en høy grad av emosjonell 

intelligens må alle fire områdene kunne mestres på en hensiktsmessig måte (Mayer 

og Salovey 1997) (Figur 2, Kol 2).  

Ifølge Goleman (1997) er en emosjon en følelse med biologiske og psykologiske 

tilstander, tanker og hele rekken av tilbøyeligheter til å handle. Han mener emosjoner 

er en følelsesstemning som hører til følelseslivet og har satt opp ni primære 

emosjoner (Goleman 1997) (Figur 2, Kol 3). 

Golemans teori trekker inn interpersonelle ferdigheter som f.eks. generelt humør, 

evnen til å motivere seg selv og ferdigheter til å takle stress og lignende. Emosjonell 

intelligens blir av ham sett på som personlige egenskaper og mental evne, og han har 

ut fra dette konstruert en blandingsmodell av emosjonell intelligens. Goleman 

beskriver emosjonell intelligens ut fra fem ferdigheter. (Figur 2, Kol 4) 

Goleman definerer emosjonell intelligens med begrepet selvbevissthet; at individet er 

flink til å gjenkjenne sine egne følelser etter hvert som de kommer, deretter å ha god 

selvinnsikt som er å kunne håndtere negative følelser som irritasjon, frustrasjon, uro 

og nedstemthet (Goleman 1997).  

Godt utviklet emosjonell intelligens og gode ferdigheter i egenmotivasjon og 

relasjonsbygging er ofte kriterier man finner igjen hos barn med resiliens. 

 

2.6 Noen barnevernstiltak 

Oppgaven til barnevernet er å yte barn ”rett hjelp til rett tid”. Hva som er ”rett” hjelp 

til barnet må settes i lys av de konkrete problemene barnet har eller den konkrete 

situasjonen barnet befinner seg i. På bakgrunn av uttrykte bekymringer for barnet, 

blir barn henvist til barnevernet. Det blir gjort en undersøkelse om det er grunnlag for 

bekymringene, noe som er barnevernets oppgave og eventuelt iverksette adekvate 

hjelpetiltak (Kjellevold m.fl. 1997). 
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På den ene siden er barnevernets ansvarsområde vidt. Det omfatter alle barn. På en 

annen side er barnevernets sentrale fokus barnet i familiesfæren. Dette må ses i lys av 

at det er foreldrene som har det overordnede ansvar for omsorgen og oppdragelsen 

for sine barn, og at barneomsorg i utgangspunktet er et privat ansvar. På eget initiativ 

kan barnevernet tre inn i familiens rom og iverksette tiltak selv om det verken er 

etterspurt av foreldrene eller barnet. Slikt sett vil barnevernets tiltak kunne oppfattes 

som negative sanksjoner og skape motsetninger og konflikter mellom barnevern og 

foreldre. Barnevernet forholder seg samtidig også til en kontekst hvor barnet i økende 

grad anerkjennes som subjekt med egne selvstendige behov som rettigheter og 

interesser, og at barnet ikke lenger ”eies” av sine foreldre. Gjennom ulike former for 

støtte og hjelpetiltak er barnevernets oppgave å ivareta hensynet til barnet. Dette kan 

romme alt fra å sørge for barnehageplass, at barnet får nødvendig utstyr, at det settes 

inn støttekontakt og tiltak i hjemmet, til barnevernet fatter vedtak om å overta 

omsorgen for barnet eller ungdommen (Kjellevold m.fl. 1997). I følge 

barnevernsloven § 6-4, opplæringsloven § 15-3 og barnehageloven § 22 inntreffer 

opplysningsplikten når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig omsorgsvikt i 

hjemmet, mishandling eller når barnet har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker 

(Raugland 2007).  

 

2.6.1 Fosterhjem 

I de fleste tilfeller blir barn som tas under omsorg av barnevernet i Norge plassert i 

fosterhjem (Kjellevold m.fl. 1997). § 4-22 Fosterhjem:  

”Med fosterhjem menes i denne lov a) private hjem som tar imot barn 
til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om 
hjelpetiltak etter § 4-4, eller i samband med omsorgovertakelse etter § 
4-12 eller § 4-8 annet ledd, b) private hjem som skal godkjennes i 
henhold til § 4-7.” (Lovdata, 2007)  

Et felles ansvar mellom barnevernet, barnets foreldre og fosterforeldre er viktig for å 

ivareta barnets beste. Når man anbringer et barn utenfor foreldrehjemmet, må 

utgangspunktet være at barnet i den tiden det må være vekk fra sine egne, får leve i et 

miljø som gir det kjærlighet, varme, forståelse og mulighet til å knytte en stabil og en 
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varig kontakt med voksne som det kan ha full tillit til og bli glad i. Hos ethvert barn 

er dette et fundamentalt behov for dets senere utvikling, og det kan få alvorlige følger 

hvis det ikke i barndommen får den nødvendige trygghetsfølelse som den nære 

tilknytningen til bestemte voksne kan gi. 

Fosterforeldrerollen blir sett på som en kompleks, særegen og annerledes 

foreldrerolle. Barnevernets saksbehandlere må selv ha tilstrekkelig og relevant 

kompetanse dersom de skal stå for veiledning og opplæring. Det viser seg i 

undersøkelser innen fosterhjemsfeltet at fosterforeldre til dels erfarer at den 

veiledningen og oppfølgingen som gis fra barnevernet oppleves som manglende eller 

som et svakt tilbud. Omsorgsaktører som biologiske foreldre, fosterforeldre og 

barnevern representerer alle den oppfatning at de skal ivareta hensynet til barnets 

interesser og behov (Kjellevold mfl. 1997). 

Men det er dermed ikke sagt at de alltid er i stand til å ivareta full objektivitet slik at 

barnets beste ivaretas. I drakampen mellom de voksne kan barnets lojalitet komme i 

konflikt slik at utrygghet oppstår. Dette kan være klare risikofaktorer i forhold til 

tilknytning.  

 

2.6.2 Kollektivopphold 

På 1990 –tallet ble det opprettet syv kompetansesentre for rus, som skulle dekke hver 

sin region (Fekjær 2004). Kollektiv som et av flere barnevernstiltak har blant annet 

som målsetting å rehabilitere rusmisbrukere slik at de kan komme tilbake til 

samfunnet. Under forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i 

barneverninstitusjon står det; § 13 Tvang som ledd i behandling, straff eller 

oppdragelse: 

”Tvangsmedisinering, fysisk refsing, isolasjon, mekaniske tvangsmidler 
eller annen bruk av fysisk tvang eller makt er ikke tillatt verken i 
straffe-, behandlings- eller oppdragelsesøyemed. Mindre inngripende 
fysisk tvang eller makt, som for eksempel kortvarig fasthold eller 
bortvisning fra fellesrom, kan imidlertid anvendes når det er åpenbart 
nødvendig som ledd i institusjonens omsorgansvar.” (Lovdata, 2007) 
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Oppgavene til kollektivet kan ses på som tredelt. Først må ungdommene gjennomgå 

en rehabilitering i forhold til de problemene de har utviklet. Så må de bearbeide den 

situasjonen som var utgangspunktet for at problemutviklingen startet, og deretter må 

de gjennomgå en habilitering for å ta igjen den læringen de har gått glipp av. 

Hovedmålsettingen er blant annet et pedagogisk endringsarbeid, det vil si at 

ungdommene først og fremst skal gå gjennom en læringsprosess i den tiden de er på 

kollektivet. Sentralt i denne tenkningen står betydningen av å etablere relasjoner 

mellom ledere og ungdommer og at det er denne relasjonen som er bærer av den 

overføringen som skal finne sted. En viktig side ved relasjonstenkningen er at den 

både forutsetter og utvikler de unges evne til å opprette nære og forpliktende 

relasjoner til andre mennesker. 

Ungdommer som er ferdig med tvangsinnleggelse på kollektiv kan selv søke seg inn 

på private eller kommunale institusjoner. Under forskrift til lov om sosiale tjenester 

m.v. i Kap 5 står det: Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for 

omsorg og behandling av rusmiddelmisbrukere; § 5 Virkeområde:  

”Forskriften gjelder for rusmiddelmisbrukere som er tatt inn i 
institusjon etter eget samtykke, jf. sosialtjenesteloven §6-2 og §6-2a, 
med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse.” ( Lovdata, 
2007) 

Institusjonen skal drives på en slik måte at beboernes personlige integritet blir 

ivaretatt. Kollektivet er et bo – arbeidskollektiv for personer som har utviklet eller er 

på vei til å utvikle et rusproblem. Oppholdet på kollektiv kan deles inn i flere faser 

hvor klienten etter hvert avanserer fra det ene til det neste. 1. Begynnerfasen: 

Klienten lærer om institusjonens praksis og regler og hva som forventes, 2. 

Hovedfasen: Brukeren tar over stadig flere oppgaver og deltar i ulike aktiviteter som 

fremmer endring og vekst, 3. Sluttfasen: Klienten forbereder livet utenfor ved å søke 

arbeid eller skole, og å bygge opp nettverk og aktiviteter utenfor. Alle brukerne og de 

ansatte starter morgenen med allmøte hvor man forteller hvordan man har det. På 

møtene møtes brukerne med direkte tale og en åpenhet, noe som mange av dem ikke 

har vært vant til. Målet er blant annet at brukerne skal oppleve mestring både når det 

gjelder levefellesskap – herunder relasjonsbinding, arbeid, skole og forandringer. 
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Hovedsakelig blir det brukt humanistiske forståelsesmåter, pedagogisk tenkning og 

pedagogiske metoder i det daglige arbeidet. Når brukerne ankommer kollektivet har 

de fleste liten selvtillit når det gjelder å fungere i samfunnet. Ved å gi brukeren 

utfordringer og oppgaver legger man opplegget til rette for personlig utvikling og 

vekst. Kognitiv behandling er basert på at individets tankesystemer, oppfatninger og 

forklaringer er avgjørende for individets følelser og handlinger, og derfor bør endres i 

behandling. Dette krever at ungdommene får realistiske oppgaver og ansvar, og at de 

får tilbakemelding på sin innsats og samarbeidsevne. Mestring anses viktig for å 

utvikle ferdigheter og selvtillit. Opplegget legger derfor til rette for personlig vekst og 

utvikling ved å gi brukerne oppgaver og utfordringer.  

 

Ungdommene får medansvar for institusjonens daglige drift ved å foreta innkjøp, 

matlaging, rengjøring, klesvask, fjøsstell etc. Dette er reelt arbeid som både gir 

trening for livet etterpå og øker følelsen av mestring. De trener også på å formulere 

egne ønsker og frustrasjoner på en sosialt akseptabel måte. Ungdommene oppmuntres 

også til å uttrykke meninger og ønsker om opplegget på kollektivet. Endringer foretas 

først etter at ungdommen har deltatt i diskusjonen og er tatt på alvor (Fekjær 2004).  

Det er ikke alltid at institusjonsoppholdet eller kollektivets forberedelse på livet har 

vært tilstrekkelig, og brukeren kan lett falle tilbake etter utskrivning. Å leve og 

fungere på kollektivet kan oppleves som en skjermet ”glasskule”, og kan være en 

kontrast til det virkelige livet utenfor. For å få et tilfredsstillende, godt liv er det ikke 

nok med bare å slutte å ruse seg. I tillegg trenger man et sosialt nettverk hvor man 

kan bli integrert i samfunnet og få holde på med meningsfylte aktiviteter (Fekjær 

2004).  
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3. Metode 

3.1 Metodisk tilnærming 

I forskningsarbeid blir begrepet metode brukt om den vitenskapelige fremgangsmåten 

og gjennomføringen av et studie. Gjennom forskningen bruker jeg en kvalitativ 

metode som omfatter innsamling av data gjennom et dybdeintervju, sammenfatning, 

forenkling og analyse/drøfting av data.  

Det kvalitative metodiske opplegg er preget av en analytisk beskrivelse og 

fleksibilitet, samtidig som det er preget av det søkende, det intuitive og det 

improviserende. Intervjueren lytter til hva informantene selv forteller om egne 

erfaringer i en intervjusamtale og kan dermed lære om andres tanker, håp og 

drømmer. Ved å være systematisk i det empiriske dybdeintervju og i analysen,  kan 

en kartlegge og oppdage relevante resultater og sammenhenger som i neste omgang 

kan brukes i ønskelige praktiske endringer (Befring 2002). 

Kvale beskriver det kvalitative forskningsintervjuet på følgende måte: 

”Det kvalitative forskningsintervjuet forsøker å forstå verden fra 
intervjupersonenes side, å få frem betydningen av folks erfaringer, og å 
avdekke deres opplevelse av verden, forut for vitenskapelige 
forklaringer” (Kvale 2001:17).  

 

Denne oppgaven er bygget hovedsakelig opp på primærdata gjennom intervju. Men 

også sekundære data som rapporter, forskning og faglitteratur er brukt for å skaffe 

oversikt over tolkninger av mestring og for å kontrollere mine egne tolkninger. Jeg 

har  nærmet meg problemstillingen gjennom en kvalitativ metode med et 

fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv, slik at informantenes (ungdom og 

ansatt)  egne opplevelser, erfaringer og refleksjoner blir belyst. Ved å bruke 

dybdeintervju fikk jeg en beskrivende og fyldig informasjon om hvordan 

informantene opplevde forskjellige sider ved ungdommens livssituasjon; ungdommen 

gjennom et opplevelsesperspektiv og den ansatte gjennom et oppfatningsperspektiv. 
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3.1.1 Fenomenologisk og hermeneutisk forskningstilnærming 

Fenomenologien baseres på læren om fenomener slik de viser seg for bevisstheten. 

Jeg benytter meg av en beskrivende studie av menneskers bevissthet, hvor 

menneskets livsverden og subjektive opplevelse står meget sentralt. Gjennom å bruke 

fenomenologiske metoder viser jeg lojalitet overfor fenomenet. Dette innebærer at 

situasjonen blir uttrykt ut fra informantens synsvinkel. Forutsetningen for en 

fenomenologisk tilnærming er en forståelse og en beskrivelse av det jeg som forsker 

blir presentert for, uten hypoteser, forventninger eller ferdige teorier som skal 

verifiseres. Samtidig må jeg behandle situasjonen som et forskningstema og gjennom 

situasjonen søke etter noe som gir mening. 

Selv om fenomenologien har flere retninger, er utgangspunktet for den moderne 

fenomenologien perspektivet til Edmund Husserl. Han mener at vår oppfattelse av 

verden blir beskrevet gjennom vår analyse og beskrivelse (Dalen 2004). En annen 

retning innen fenomenologien er den fenomenografiske metoden kalt ”Grounded 

Theory” (Befring 2002). I dette perspektivet blir teorien systematisk utviklet på 

grunnlag av vurderinger og opplevelser som informantene gir uttrykk for.  

 

Hermeneutikk betyr forståelseslære eller fortolkningskunst (Dalen 2004). Innen 

hermeneutikken er den hermeneutiske spiral eller sirkel det viktigste begrepet. Vi må 

fortolke delene ut fra en viss forhåndsforståelse eller forforståelse av den helheten 

som delene hører hjemme i, for å forstå meningen.  

Mine informanters utsagn vil i denne intervjuundersøkelsen utgjøre det materialet 

som skal forstås og fortolkes. I min forskning fortolker jeg og bringer med meg mine 

egne disposisjoner og erfaringer inn i forståelsen. All forståelse er betinget av den 

horisont eller kontekst noe forstås innenfor. En kontekst kan erfares og konstitueres 

på svært forskjellige måter av forskjellige individer selv om den ytre sett omfatter de 

samme ting og hendelser. Min forforståelse av delene vil igjen virke tilbake på 

forståelsen av helheten (Kjeldstadli 1999). Viktigheten her er å kunne balansere 
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mellom det subjektive og det objektive, -å utvise kritisk bevissthet. Noe av det som 

har vært viktig for meg, er å ha et bevisst forhold til hvordan jeg som forsker har 

forholdt meg til all ny kunnskap som har kommet fram underveis. Dette må kunne ses 

i forhold til min egen erfaring og bakgrunn, og at jeg prøver å ha både nærhet og 

distanse til det jeg studerer. Til slutt vil det være viktig å reflektere inn i fortolkningen 

at fortolkningsprosessen i prinsippet er uendelig. 

Nærhet og distanse er både en sentral utfordring i praktisk feltarbeid og et 

vitenskapsteoretisk tema (Atkinson og Hammersly 1996). Positivistene fokuserer på 

det objektive og målbare -det positive gitte.  

 

3.1.2 En kasuistisk forskningstilnærming 

Innen kvalitativ forskning så er kasuistikk (case-studie) en egen metodetilnærming. I 

min undersøkelse er det ungdommens livsopplevelser som står sentralt. Gjennom 

case-studiet fikk jeg en god innfallsvinkel som får fremstilt intervjumaterialet på en 

god måte. 

”Betegnelsen case kommer av det latinske casus og understreker 
betydningen av det enkelte tilfelle.”  (Andersen 1997:8). 

 

Den fremste fordelen ved case-studie er at forskeren får et bredt spekter av 

informasjon om studieobjektet. Resultatene fra kvalitative undersøkelser kan i følge 

Polkinghorne (1995) beskrives både som tilstandsbilder og som forståelsesbilder. 

Med utgangspunkt i informantens uttalelser kan vi si at tilstandsbilder blir formulert, 

basert på omfattende beskrivelser. I en stadig vekselvirkning mellom det foreliggende 

datamaterialet og det overordnede teoretiske perspektivet utvikles og videreføres det 

til en forståelsesmodell. Et helhetsperspektiv omfatter både miljø og personer. Man 

kan også se på sider ved et hjem, nærmiljø eller livssituasjon i skolen som kan virke 

utstøtende, og se på hvilke faktorer det er som gjør at barn søker bort fra hverdagen.  
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I en kasuistisk tilnærming kan man ta utgangspunkt i personlige intensjoner eller 

ambisjoner. Deretter kan man fokusere på personlige utviklingsressurser og se etter 

gode fremgangsmåter eller resultater (Befring 2002).  

Casestudier går i dybden og kan gi marginaliserte grupper en stemme. Hvis case-

studiet handler om enkeltpersoner, ligger det en utfordring i å generalisere den 

erfaringen som man gjør seg under et case-studie. Resultatet kan ikke direkte 

overføres til andre individer. Dette er det vesentlig å holde fast ved i casestudier slik 

at man ikke bruker enkeltfunn som grunnlag for generalisering. Samtidig kan slike 

studier få frem problemstillinger som det kan være interessant å diskutere videre og 

se i sammenheng med andre undersøkelser. I mitt prosjekt har målet vært å få frem 

informantenes egne stemmer og ikke å foreta undersøkelser som danner grunnlag for 

generalisering. 

 

3.2 Dybdeintervju som metode 

3.2.1 Utvalg 

Min yrkespraksis har gitt meg et nettverk å spille på, og det var det jeg benyttet meg 

av for å finne frem til personer det kunne være hensiktsmessig å intervjue. Ved en 

tilfeldighet møtte jeg ungdommen etter mange år uten kontakt. Etter en samtale forsto 

jeg at hun hadde klart seg, og hun så ut til å fungere godt i samfunnet. Gjennom 

ungdommen fikk jeg vite at hun fortsatt hadde kontakt med en tidligere ansatt ved 

kollektivet hun hadde bodd på. Jeg antok av den grunn at den ansatte hadde 

kjennskap til ungdommen og at dette kunne gi nyttig informasjon til mitt studie. Så 

ved valg av informanter til dette studiet kontaktet jeg via telefon en tidligere ungdom 

og en tidligere ansatt ved kollektivet.  

Ved å benytte et kriteriebasert utvalg av informanter, kunne jeg få svart til min 

problemstilling (Dalen 2004). Jeg var opptatt av å få snakke med en som hadde klart 

seg til tross for et tidligere rusmisbruk, for å få et bilde av grunnlaget for mestring. 
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Jeg var interessert i å få ungdommens bilde av egen situasjon og en beskrivelse gitt 

av en ansatt som fulgte vedkommende, som kunne se situasjonen ”utenfra”. 

Informantene er intervjuet hver for seg i deres hjem og bor langt fra hverandre. 

Forskningsundersøkelsen er basert på frivillig deltakelse. Det er hentet inn 

samtykkeerklæring som er hjemlet i forvaltningsloven. 

Jeg valgte følgende kriterier:  

• Ungdommen har tidligere hatt rusproblemer 

• Ungdommen har tidligere bodd på kollektiv 
for rusmisbrukere  

• Ungdommen er blitt rusfri og har nå en bedre 
livskvalitet  

• Den ansatte må ha jobbet på kollektivet i den 
tiden ungdommen var der. 

• Den ansatte må fortsatt ha kontakt med 
ungdommen og kan utale seg i før- og  nå 
perspektiv 

Fig. 6. Kriteringer for valg av informantene; en ungdom og en ansatt fra kollektivet for rusmisbrukere 

 

3.2.2 Intervjuforberedelser 

For å få svar på min problemstilling har jeg laget en intervjuguide som inneholder 

sentrale emner hentet fra et teorigrunnlag som er relevant i forhold til 

problemstillingen. I guiden har jeg benyttet temaer som er knyttet opp mot fenomenet  

resiliens i møte med risiko. Fra problemstillingen og videre i oppgaven har jeg prøvd 

å holde en tematisk rød tråd via teori til intervjuguide for deretter å analysere funnene 

fra intervjuene opp mot problemstilling og teori. 

Min interesse for temaet henger blant annet sammen med min praksis ved et kollektiv 

for rusmisbrukere. I mitt forskningsprosjekt er det den tidligere rusmisbruker 

(ungdommen) som står sentralt i fokus. Jeg har valgt å utføre et prøveintervju for å 

øve meg, finne en god spørsmålsstruktur og undersøke om det fantes andre 

spørsmål/temaer som var like viktige for å få svar på min problemstilling (Kvale 

2001). Prøveintervjuet ble utført på ungdommen i hennes hjem. Ved prøveintervjuet 

fant jeg blant annet ut at intervjuene tok lengre tid enn jeg først hadde antatt. Men 
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også at små hjelpeord som; -kan du si litt mer om det og -hva tenker du om det, var 

nyttige for å få et mer presist svar. 

Erfaringen jeg satt igjen med etter prøveintervjuet var at to intervjuer ville gi meg en 

mulighet til å fange opp mer informasjon slik at jeg mer fikk utdypet det som senere 

dukket opp i tankene etter det første intervjuet. Derfor avtalte jeg også et oppfølgende 

telefonintervju. Jeg valgte å reise hjem til informantene og utførte intervjuene der. Jeg 

startet med å informere nok en gang om min undersøkelse og poengterte at alt skulle 

anonymiseres. At informantene er i trygge omgivelser er også noe som Kvale (2001) 

poengterer. Han mener også at intervjuets første minutt ofte er avgjørende, at 

kontakten oppnåes gjennom aktiv lytting og at intervjueren viser interesse, forståelse 

og respekt for det som intervjueren forteller (Kvale 2001).  

I intervjusituasjonen brukte jeg både stikkordsnotater og lydbåndopptak. Jeg la opp til 

et halvstrukturert forskningsintervju som fokuserer på informantenes opplevelse av et 

emne. Jeg var interessert i å få tak i informantenes subjektive beskrivelse av de 

opplevelsene og de oppfatningene som jeg ville forske på. Informantene uttaler seg i 

fra forskjellige perspektiver. Ungdommen fra et opplevelsesperspektiv og den ansatte 

fra et oppfattelsesperspektiv. 

Jeg konsentrerte meg om aktiv lytting uten å avbryte mine intervjuobjekter. I tidligere 

telefonsamtaler hadde jeg poengtert for informantene at denne studien skulle være 

anonymisert. Konfidensialitet kan være et problem i undersøkelser hvor forskeren 

benytter sitater fra sine samtaleintervjuer. I undersøkelsen har valgt å kalle 

informantene ungdom og ansatt for å anonymisere. Samtidig må jeg også passe på at 

den samlende sitatmengden ikke kan identifisere informantene. Informantene har fått 

informasjon om hva formålet med undersøkelsen er og hva den skal brukes til 

(Ringdal 2001). 

”Forskningsintervju er en mellommenneskelig situasjon, en samtale 
mellom to parter om et tema av felles interesse. Det er en bestemt form 
for menneskelig interaksjon hvor kunnskapen fremkommer gjennom 
dialog.” (Kvale 2001:73).  
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I et forskningsintervju oppstår det et asymmetrisk maktforhold i samtalen. Som 

intervjuer presenterer jeg samtaletemaene og definerer situasjonen, gjennom å stille 

spørsmål til informantene styrer jeg også intervjusamtalen. Det er mange aspekter å ta 

i betraktning dersom man skal gjennomføre et godt forskningsarbeid. Intervjuguiden 

er lagt ved som et vedlegg til oppgaven (Vedlegg 4 og 5). 

3.2.3 Transkribering og analyse 

Ved analysen av intervjumaterialet har mine funn blitt vurdert opp mot min 

problemstilling og den teorien som er belyst i oppgaven. Transkriberingsprosessen 

handler om å overføre den muntlige talen til skriftlig form slik at den blir bedre egnet 

for analyse. Selv om arbeidet var tidkrevende, ble prosessen nøyaktig. Jeg var 

påpasselig med ikke å forandre på meningsinnholdet. Med utgangspunkt i 

fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming prøvde jeg å få frem gode 

tilstandsbilder og forståelsesmodeller. På denne måten er jeg blitt grundig kjent med 

materialet.  Kvale (2001) mener at transkribering er en tolkningsprosess i seg selv og 

ikke bare er en teknisk prosedyre. Jeg gjennomførte transkriberingsarbeidet kort tid 

etter intervjuet,  mens inntrykket fortsatt var friskt i minnet.  

Skriveprosessen i seg selv er begynnelsen av analysen, og det er lettere å få oversikt 

når datamaterialet er i skrevet form. Ved å kategorisere de nedskrevne opplevelsene 

kunne jeg tydeligere se eventuelle ulikheter og likheter i datamaterialet, selv om jeg  

bare brukte to informanter. I kodingen og tolkningen av lydopptaket var de visuelle 

aspektene som ansiktuttrykk, deltakernes kroppsspråk, situasjonen eller omgivelsene 

borte. Informantenes ønsker og erfaringer var indre og private. Jeg kunne bare få 

indirekte adgang til dem gjennom informantenes beskrivelser. Innenfor kvalitativ 

metode finnes det ikke noen standardmetode for hvordan man skal gå frem, og man 

står forholdsvis fritt i forhold til hvordan man vil foreta analysen av det empiriske 

materialet. 

En analyse foregår gjennom hele forskningsprosessen, helt fra problemformuleringen 

blir utformet og fram til konklusjon blir fattet. Analysen opplevde jeg som en 
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pågående refleksjonsprosess fra start til slutt. Som utgangspunkt for analysen har jeg 

benyttet svarene til informantene og min egen problemstillingen for oppgaven. Jeg 

sammenfattet informantenes beretninger (meningsfortetning) noe som både Kvale 

(2001) og Dalen (2004) beskriver i sine bøker. Informantenes utsagn er ikke endret 

på, men jeg har strukturert stoffet slik at det henger sammen tematisk. Mitt ønske har 

vært å skaffe meg mest mulig ny kunnskap og ut ifra det foreta en analyse for å 

komme fram til svar på mitt forskningsproblem. Jeg valgte derfor temaer som 

motgang og mestring, selvtillit, signifikante andre, kollektivoppholdet og 

ungdommens fremtidige ønsker og håp. 

  

3.2.4 Reliabilitet og Validitet 

Reliabilitet i kvalitativ forskning forutsetter at fremgangsmåten ved analyse og 

innsamling skal kunne etterprøves på nøyaktig samme måte av andre forskere (Dalen 

2004). Befring (2002) mener reliabilitet reiser spørsmålet om graden av målefeil eller 

målepresisjon. I en kvalitativ forskning blir det vanskelig å stille et slikt krav. Noe av 

kritikken av kvalitativ forskning omhandler at forskeren påvirker resultatene i den 

retning forskeren selv vil, og at funnene er for subjektive. En slik tanke kan henge 

sammen med troen på at det finnes en objektiv sannhet. Men mennesket er jo med på 

å konstruere eller skape sin sosiale virkelighet og gir mening til egne erfaringer, noe 

som også den kvalitative forskningen bygger på. Innen den fenomenologiske 

forståelse mener man at sannheten og virkeligheten innebærer subjektive størrelser 

(Kvale 2001). 

Jeg har ikke sammenliknet denne undersøkelsen med noen andre ungdommer som 

har vært på kollektiv, så undersøkelsen vil bare fortelle litt om den nåværende 

situasjonen for denne ungdommen. Samtidig må det kunne sies at det som ble 

formidlet fra mine informanter i oppgaven, er viktig informasjon og fortjener å bli 

brakt videre. 
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I min forskningsoppgave har jeg forsøkt å imøtekomme de krav som stilles til 

reliabiliteten. Når det gjelder kvalitativ forskning er jeg som forsker selv 

forskningsinstrumentet. Nøyaktighet handler om hvor tydelig informantene klarer å 

uttrykke seg, og kanskje er det viktig å stille det samme spørsmålet flere ganger. For 

å best mulig belyse min problemstilling utførte jeg prøveintervju i forkant av 

intervjuene, dette for å ha mulighet til korrigering. Under intervjuene har jeg prøvd å 

unngå ledende spørsmål, noe også Kvale (2001) mener er viktig. I analysen har jeg 

beskrevet situasjonen fra informantenes synsvinkel. Samtidig har jeg prøvd å fortolke 

materialet ut fra en forforståelse av den helhet som delene hører hjemme i. 

  

Validitet omhandler i hovedsak relevans i forhold til min  problemstilling og kan 

oversettes med gyldighet. Det er vanskelig å gi en presis og dekkende definisjon, da 

begrepet er komplekst. Validitet kan bety ”å måle det en sikter mot”. Befring (2002) 

mener at validitet dreier seg om hvor gyldig måleresultatene er. 

Informantene har lest igjennom intervjuteksten og godkjent den. I følge Holter og 

Kalleberg (1996) får man den mest direkte pålitelighetsprøven når intervjutekstene 

forelegges informantene til godkjenning. Johannesen m.fl (2006) mener at man i en 

undersøkelse opererer mer med overførbarhet av kunnskap enn generalisering av 

kunnskap. Med overførbarhet mener de hvorvidt en lykkes i å etablere fortolkninger, 

beskrivelser og begreper som er nyttige i andre sammenhenger.  

Dalen (2004) fremhever at forskeren eksplisitt må gjøre rede for hvilken teori 

forskeren støtter seg til og sin spesielle tilknytning til fenomenet som skal studeres. 

Forskerens forforståelse av fenomenet blir tydeligere og leseren får mulighet til 

kritisk å vurdere i hvilken grad ulike forhold kan ha påvirket forskerens tolkning av 

resultatene. Det er flere ting som kan true validiteten i selve intervjusituasjonen. 

Dagsformen er av betydning for begge parter, og jeg som intervjuer må være sensitiv 

og våken slik at ikke viktig informasjon går tapt. Om informantene ikke er våken og 

bevisst kan deres presentasjon av situasjonen bli uklar i forhold til realiteten, og fokus 

for intervjuet blir feil. Ved å gjennomføre to intervjuer, reduseres denne faren fordi 

informantene da får muligheten til å utdype, korrigere eller nyansere.  
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3.3 Forskningsetiske vurderinger 

“ Begrepet forskningsetikk viser til et mangfoldig sett av verdier, 
normer og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og 
regulere vitenskapelig virksomhet.” (Forskningsetiske retningslinjer for 
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 2006:5). 

 

Jeg bygger min forskningsoppgave rundt de etiske retningslinjene i fra 

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (2006). 

Retningslinjene i heftet er utarbeidet for å hjelpe forskere og forskersamfunnet med å 

reflektere over sine etiske oppfatninger og holdninger, bli bevisst normkonflikter, 

styrke godt skjønn og evnen til å treffe velbegrunnende valg mellom motstridige 

hensyn. Jeg vil kort belyse enkelte retningslinjer som spesielt er vektlagt i min 

utarbeidelse av oppgaven. 

”Forskeren skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt.”  
(Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss 
og teologi 2006:11). 

 

Intervjuene ble, som allerede nevnt, foretatt i informantenes hjem. Dette for at de 

skulle føle seg mest mulig komfortable og få muligheten til styre tidspunktet. Jeg 

møtte dem med ydmykhet og respekt og ga uttrykk for at jeg satte pris på at de var 

villige til å bidra med sine erfaringer. Mitt ønske var at informantene skulle oppleve 

meg som etisk troverdig og en de kunne å stole på. Under intervjuene la jeg inn flere 

pauser slik at informantene kunne få hvile seg litt, da det er ganske krevende å være 

den som skal berette hele tiden (Kvale 2001). 

”Som hovedregel skal forskningsprosjekter som inkluderer personer, 
settes i gang bare etter deltakernes informerte og frie samtykke. 
Informantene har til enhver tid rett til å avbryte sin deltakelse, uten at 
dette får negative konsekvenser for dem” (Forskningsetiske 
retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 
2006:13). 
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I forkant av deltakelsen i denne undersøkelsen ble informantene informert om at all 

deltakelse er basert på frivillighet og krever en samtykkeerklæring. Informantene ble 

også informert om at deres deltakelse kunne avbrytes. Forespørsel om å delta i 

undersøkelsen og samtykkeerklæringen ligger som vedlegg ( 2og 3) i oppgaven.  

”Alle forsknings- og studentprosjekt som innebærer behandling av 
personalopplysninger skal meldes” (Forskningsetiske retningslinjer for 
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 2006:14). 

 

Jeg har meldt min forskningsoppgave til Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjenesten 

AS, da oppgaven skulle inneholde personopplysninger. Tilrådning om at prosjektet 

kan gjennomføres, fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS,  datert 

19.3.2007, ligger som vedlegg i oppgaven (vedlegg 1) 

”De som gjøres til gjenstand for forskning, har krav på at all 
informasjon de gir om personlige forhold, blir behandlet konfidensielt. 
Forskeren må hindre bruk og formidling av informasjon som kan skade 
enkeltpersonene det forskes på. Forskningsmaterialet må vanligvis 
anonymiseres, og der må stilles strenge krav til hvordan lister med 
navn eller andre opplysninger som gjør det mulig å identifisere 
enkeltpersoner oppbevares og tilintetgjøres.” (Forskningsetiske 
retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 
2006:18). 

 

Informasjonen til informantene har blant annet inneholdt informasjon om at 

oppgaven vil bli lest av veileder og andre med interesse for feltet. Det er poengtert at 

informantenes anonymisering i undersøkelsen og at enkelte av sitatene er ”pyntet” på 

i forhold til gjenkjennelsesfaktoren. Kollektivet er også anonymisert. Informantene 

kom noen ganger med uttalelser som kunne bli gjenkjent av personer som står dem 

nær. Jeg har reflektert rundt disse uttalelsene og har kommet frem til at de har liten 

eller ingen verdi for min problemstilling. Derfor har jeg valgt å ikke presentere dem i 

min masteroppgave for å ivareta kravet om anonymitet. 

 

Ved deltakelse i undersøkelsen har jeg gitt informantene lovnad om å verne om deres 

personlig integritet som blant annet gjelder samtykke, anonymisering og behandling 
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av opplysninger. Forvaltningsloven inneholder bestemmelser om forskerens 

taushetsplikt. De opplysninger som forskeren innhenter fra forskningsobjekter kan 

bare brukes til det formålet samtykket er avgitt til. (Ringdal 2001). Jeg har også 

innhentet en særskilt samtykke fra ungdommen for at både jeg og den tidligere 

ansatte på kollektivet blir fritatt fra taushetsplikten fra kollektivet. Ved godkjenning 

av oppgaven og senest 1.3.08, vil både lydopptak og datamateriell slettes/makuleres. 

”Forskere og forskningsinstitusjoner skal etterleve og fremme normer 
for vitenskapelig redelighet.” (Forskningsetiske retningslinjer for 
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 2006:25). 

 

Oppgaven er utarbeidet av meg som forfatter og selvstendig forsker. Informanter og 

samarbeidspartnere er nevnt og kredittert i forordet. 

”Alle forfattere og forskere, uansett om de er amatører eller 
profesjonelle, studenter eller etablerte forskere, skal etterstrebe god 
henvisningsetikk.” (Forskningsetiske retningslinjer for 
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 2006:26). 

 

Kildehenvisninger, synspunkter og teorier er knyttet til den løpende tekst og henvist 

til sine kilder. Alle kildehenvisninger er ordnet og samlet i litteraturlisten. 

”Forskeren har en spesiell forpliktelse til å tilbakeføre 
forskningsresultatene til deltakerne i en forståelig og forsvarlig form.” 
(Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss 
og teologi 2006:35). 

 

En av forutsetningene for å gjennomføre denne undersøkelsen har vært å tilbakeføre 

forskningsresultatene til informantene. Informantene har fått lovnad om et eksemplar 

av oppgaven, etter at denne er levert og godkjent. I oppgaven har jeg forsøkt å 

benytte et språk som muliggjør at både fagfolk og spesielt interesserte skal ha et godt 

utbytte av å lese den. Kvale (2001) hevder at intervjuundersøkelser er et moralsk 

arbeid. Han mener at forskningen er preget av et personlig samspill, og mulighetene 

til å påvirke er sterkt tilstede. Det er også viktig at man har fokus på at denne type 

forskning skal tjene både menneske og vitenskap.  
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3.3.1 Egen forskerrolle 

Jeg har vurdert utfordringer ved en mulig rollekonflikt. Her kan mine personlige 

erfaringer ha stor betydning, men det er viktig at jeg både er innenfor og utenfor 

rollen på en og samme tid (Dalen 2004). Det å være trygg på eget ansvarsområde og 

egen rolle kan forhåpentligvis gi informantene tillit til meg og intervjusituasjonen. Å 

kjenne til informantene ga meg mulighet til å nærme meg dem og deres opplevde 

livsverden på en unik måte. På grunn av en noenlunde lik plattform antar jeg at 

informantene enklere kunne vise tiltro til meg, da mine erfaringer kunne gi en dypere 

forståelse for informantenes betroelser. Siden jeg benytter informanter som jeg 

kjenner fra før, har det vært krevende å forholde seg objektivt under hele 

forskningsprosessen. Fokuset for meg i alle de prosessene jeg har gjennomgått, har 

vært å forhindre at kritiske perspektiver skulle gå tapt. Det har vært et krevende 

arbeid. Vi var ikke bare ”forsker” og ”forskningsobjekt” for hverandre, men vi var 

også tidligere arbeidskamerater -leder og bruker. 

 

Ifølge Holter og Kalleberg (1996) vil samhandlingen mellom oss være preget av 

denne felles virksomheten. Forskeren som har en deltakelse i et sosialt system, kan 

bringes opp i konstellasjoner som kan forvirre og trette henne ut. Ved en 

overidentifikasjon kan det være vanskelig å beholde et analytisk perspektiv, og det 

kan være en fare for å ”go native”. Med slike utfordringer må vi lære oss å analysere 

vår subjektivitet. Dette synes jeg er viktigere enn å disiplinere den. Holter og 

Kalleberg (1996) påpeker at det er viktig å utnytte bedre den kunnskapen 

selvrefleksjon kan gi oss. De mener også at dette er kunnskap vi bør dele med 

hverandre.  
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4. Presentasjon og drøfting av data 

Intervjumaterialet presenteres i dette kapittelet slik det fremstår etter tematisk 

bearbeidning. For å belyse hvilke faktorer som har hatt betydning for ungdommen 

var det naturlig for meg å tenke på ungdommens personlige egenskaper og hvilke 

miljøfaktorer som har påvirket henne. Jeg har derfor valgt å drøfte disse temaene: 

Forståelse av begrepet motgang; Forståelse av begrepet mestring; Betydningen av 

selvtillit; Betydningen av signifikante andre; Betydningen av kollektivoppholdet og 

Fremtidige håp og ønsker. 

Hvert tema har noen underpunkter og drøftingen vil foregå rundt disse. Den tematiske 

framstillingen i kapittelet er med på å tydeliggjøre og drøfte de erfaringene som 

informantene har opplevd i forbindelse med motgang. Under drøftingen for hvert 

tema er formålet å belyse ytterligere informantenes utsagn og trekke inn aspekter 

knyttet til de gitte temaer.  Dalen (2004) mener det er viktig å finne en 

presentasjonsform som gjennom tykke beskrivelser får frem gode forståelsesmodeller 

og tilstandsbilder. Ved å benytte vendepunktsmodellen som et utgangspunkt får jeg 

informantene til å fokusere på handlingsmønsteret i et før-, nå- og fremtidsperspektiv 

(Dalen 2004). Det er gjennom å tolke og analysere informantenes beskrivelser av 

egne erfaringer, at problemstillingen kan belyses: 

Hvilke faktorer har hatt betydning for en ung tidligere rusmisbrukers mestring 

av hverdagen? Belyst gjennom et case.  

Jeg vil presisere et behov for å ”pynte” litt på enkelte sitater i min presentasjonen av 

intervjumaterialet. Dette gjør jeg for å redusere gjenkjennelsesaspektet hos 

informantene. Denne redigeringen har imidlertid ikke gått ut over semantikken 

(meningsinnholdet) i  uttrykket.  
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4.1 Forståelse av begrepet motgang 

På spørsmålet om ungdommens bakgrunnshistorie kommer det frem at hun har møtt 

på mye motgang opp gjennom årene. Hun har to halvsøsken og er eldst av barna. I 

flere år ble hun seksuelt misbrukt av personer i nærmiljøet, men ble ikke trodd av sine 

nærmeste da hun fortalte om overgrepene. Da hun var 9 år flyttet bestemor, og da hun 

var 12 år flyttet tante og onkel til en annen plass i landet. Hun hadde gode relasjoner 

til dem og ble både trist og lei seg da de flyttet. Hun følte at mor ikke ønsket at hun 

skulle bo sammen med  familien. Allerede som 9 åring prøvde hun å sniffe lim og 

bensin. Senere ble det piller, hasj, heroin og kokain. Først flere år etterpå, da hun gikk 

i 8. klasse, var det en lærer som stilte henne spørsmål om seksuelle overgrep og som 

senere tok affære med å melde saken til barnevernet. Da barnevernet og politiet kom 

for å hente henne og plassere henne i fosterhjem, ble helsestasjonen en del av 

kriseteamet. Hun ble flyttet i fosterhjem til sin lærer og bodde der ut 9. klasse. Etter at 

hun begynte på folkehøyskolen ble hun innlagt på psykiatrisk sykehus for 

rusmisbruk. I senere tid har hun hatt et samboerskap preget av vold, hvor hun tilslutt 

måtte flykte til et krisesenter. Det endte med samlivsbrudd med han som er far til 

hennes to barn. 

 

Jeg søker å belyse hva informantene forstår med begrepet motgang. Med 

utgangspunkt i informantenes syn på begrepet kan jeg videre drøfte hva de i dag 

oppfatter og opplever som vanskelig. Begge informantene knytter usikkerhet og 

perioder med uforutsigbarhet til begrepet motgang. I sin videre definering av 

begrepet, bruker den ansatte forklaringer som: ”Motgang er jo alt som ikke går rett 

frem”, ”...alt som man må overvinnes og som ikke ordner seg selv ” og ”...uheldige 

situasjoner som ligger utenfor deg selv og som påvirker deg på en negativ måte.” 

Begge informantene oppfatter begrepet motgang som perioder i livet som omhandler 

uforutsigbarhet, usikkerhet, ensomhet, svik og samlivsbrudd. Ungdommen beskriver 

hva hun legger i begrepet motgang og hennes opplevelser med motgang på følgende 

måte: 
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”Barndommen min har vært preget av vold og seksuelt misbruk. For 
meg er motgang å føle at jeg står helt alene uten støtte fra min 
nærmeste familie. Jeg har også opplevd i ungdomstiden å skade 
munnen min, noe som jeg opplevde som å miste halve ansiktet mitt. I 
senere tid når min bestemor sier stygge ting til meg blir jeg trist og lei 
meg.  Jeg har også opplevd et opprivende samlivsbrudd, noe som ble en 
omveltning både for meg og barna”. 

Den ansatte er inne på noe av det samme i sin oppfatning av motgang og 
beskriver det slik: 

”Ungdommen fikk en skjev start i livet som bare ble verre og verre, 
med få lyspunkter. Jeg tror ungdommen blir trist av det samme som vi 
andre blir trist av. Det å rekke ut hånden og håpe at mor denne gangen 
er støttende, men så avviser hun igjen. Det å bli mistenkeliggjort for 
ting som man gjorde tidligere, men som ungdommen har forandret seg 
på”. 

Informantene gir en beskrivelse av ungdommens barndom preget av utrygghet, svik 

og ensomhet. Hun følte at hun sto alene, og at det var ingen som trodde på henne da 

hun fortalte om de seksuelle overgrepene. Når moren viser en likegyldig eller 

avvisende holdning, kan ungdommen allerede som barn ha utviklet et negativt 

selvbilde med liten tiltro på egen utfoldelse.  

De traumatiske opplevelsene hun hadde i barndommen, kan ha bidratt til at det som 

hun formidlet som barn, fremsto som uforståelige og løsrevne utsagn og at slike 

uttalelser fikk henne til å fremstå som lite troverdig. Dette kan ses i sammenheng med 

det hun selv uttrykker om at det ikke var noen som tok henne alvorlig da hun fortalte 

om overgrepene. Eller var det kanskje slik at familien ikke orket å tenke på det som 

ungdommen hadde opplevd? 

 

På spørsmålet om ungdommen tror at hennes motgang har påvirket hennes sosiale 

kontaktsøking, utdyper hun det videre slik: 

”Jeg opplevde allerede som 4 -åring at min mor ikke kunne være glad i 
meg, og oppfattet det slik at jeg helst skulle vært plassert andre steder. 
Dette har vært hovedårsaken til at jeg tidligere trakk meg unna andre 
personer. Det har tatt meg lang tid å innrømme at jeg savner en mor og 
en far.  Jeg blir trist når enkelte i familien ikke har  tro på at jeg kan 
forandre meg. ” 
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Ungdommen opplever avvisningen fra moren som ikke å være velkommen i familien. 

Kanskje kan dette være en av årsakene til at hun har vært usikker på andre personer. 

Den ansatte oppfatter det slik at mor gang på gang avviste  ungdommen. 

Ungdommen kom til mor for å få støtte og hjelp, men hun fikk ikke den omsorgen 

hun ønsket fra mor. Dette kan ha gitt ungdommen en opplevelse av svik som barn, og 

sviket har kanskje vært med på å gi henne en redsel for ikke å være god nok. 

 

På spørsmålet om hva som har vært utfordrende med den motgangen hun har opplevd 

uttrykker hun det slik: 

” Som 12 åring ble jeg innlagt med nervesammenbrudd på sykehuset. 
En lege antydet at det lå andre ting bak, da det ikke var vanlig at 12- 
åringer fikk nervesammenbrudd. I 8. klasse ble jeg plassert i 
fosterhjem. Hvis jeg ser på mine opplevelser i den senere tid så har jeg 
opplevd et samlivsbrudd, men jeg hadde en fantastisk lege og en god 
advokat som støttet meg og kjørte meg til krisesentret.”  

Tidligere så opplevde nok ungdommen verden med mer usikre øyne enn hun gjør nå. 

Denne usikkerheten kan ha bidratt til en ensomhet der hun verken ble sett eller hørt. 

På tross av det hun har opplevd, klarte hun å komme seg ut av ensomheten. Alle 

mennesker har behov for å bli sett, enten det er for sine negative eller positive sider. 

Dette henger sammen med at vi mennesker er sosiale skapninger. Slik jeg ser det, så 

opplever ungdommen fortsatt  motgang, men at hun nå håndterer den til tross for at 

den kan være vanskelig å forholde seg til. 

På spørsmålet om ungdommen trengte mer anerkjennelse enn andre, svarte hun: 

”…jeg tror jeg  trenger mindre enn de fleste, da jeg ikke har fått så mye opp gjennom 

barndommen. Derfor betydde det ekstra mye når jeg fikk det.”  

Den ansatte kommer med eksempel på spørsmålet om anerkjennelse; generelt trenger 

rusmisbrukere i noen situasjoner mer anerkjennelse enn andre som ikke er 

rusmisbrukere. Da tenker hun spesielt på en episode med en annen ungdom på 

kollektivet som skulle gå igjennom et lite kjøpesenter og som opplevde det som 

veldig vanskelig fordi det var så mange feller å gå i. Som det å treffe på gamle 

bekjente og medlemmer av stoffmiljøet. Ungdommen i denne historien fortalte at hun 
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var stolt som hadde klart det. Hun fikk da mye ros og oppbakking/støtte fra både 

ansatte og andre ungdommer på kollektivet.  

Ungdommen har brukt et destruktivt handlingsmønster i en lengre periode av sitt liv i 

tiden hvor hun opplevde mye motgang. Sitatet nedenfor gir en kort beskrivelse av 

ungdommens tanke- og handlingsmønster som har vært med og påvirket hennes 

totale liv:  

”Ja, før var rusen utveien og løsningen på alt. Jeg handler i et mønster 
i dag også, men nå tar jeg penn og papir fatt og skriver ned det som gir 
meg motgang.” 

Den ansatte uttrykker seg slik på spørsmålet om handlingsmønster: 

”De fleste har et slags innarbeidet handlingsmønster eller 
reaksjonsmønster, og hvis man ikke blir korrigert av andre eller at man 
selv korrigerer det, så vil man fortsette å ha den samme reaksjons-
måten. Vi benytter jo alle prøve- og feilemetoden. Noen gjør de samme 
feilene flere ganger, men de fleste lærer av sine feil”. 

Disse tidligere handlingsmønstrene kan kanskje ses i sammenheng med at 

ungdommen ikke fant mening i fenomenets tilstand, samtidig som hun kanskje 

tilskrev all hennes medgang til ytre omstendigheter (det var takket være lærerne at 

hun var skoleflink) og all motgang hun opplevde, til seg selv. Det viser seg at barn 

som klarer seg til tross for risiko, innehar en motstandskraft mot å utvikle psykiske 

problemer. Kanskje er det vanskelig å se hva som er psykiske problemer hos barn. 

Trenger de å ha de samme reaksjonsmønstre som vi voksne? Ifølge ungdommen så 

har hun vært innlagt flere ganger på psykiatrisk sykehus, men det kan jo også være 

fordi hun ikke hadde noen som hun kunne betro seg til og som hørte på henne. 

Resiliens kan bli sett på som den positive pol i barns reaksjoner på risiko, men risiko 

er også en nødvendig forutsetning for å utvikle resiliens. Risiko vil i denne 

sammenheng være motstanden som ungdommen opplever. 
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4.2 Forståelse av begrepet mestring 

På spørsmålet om ungdommens bakgrunnshistorie beretter hun at til tross for den 

motgangen hun har opplevd i livet sitt så har hun mestret mye opp gjennom årene. 

Hun har alltid vært skoleflink og alltid hatt noen gode venninner. Etter ungdomskolen 

har hun mestret å fullføre én av de folkehøyskolene hun begynte på. Til tross for flere 

rus-sprekker har hun fullført både kollektiv nr.1 som hun var tvangsinnlagt på, og  

kollektiv nr.2 som hun selv søkte seg inn på. Etter dette fullførte hun med glans 

videregående skole og med den fått seg en utdanning. Hun har nå en jobb som hun 

trives i. Hun har også hovedansvaret for sine to barn, har kjøpt seg eget hus og har 

tatt førerkort.  

Jeg stilte spørsmål om hva informantene la i begrepet mestring fordi jeg ønsket å vite 

hvilke faktorer informantene legger til grunn for det å lykkes i hverdagen. Begge 

informantene snakket om mestring som å definere et problem, ta dette alvorlig og så 

gjøre noe med det. De nevner mestring som et fenomen som står i forhold til noe. 

Innen resiliensforskning (Borge 2003) har man funnet ut at det er noen faktorer ved 

barnet og miljøet som har hatt betydning for utviklingen av resiliens. Her presenteres 

to sitater fra informantene som gir en god beskrivelse av hvordan de ser på begrepet 

mestring. I dette fremhever de at verden ikke går til grunne selv om man møter en 

utfordring. Ungdommen uttrykker seg slik om begrepet mestring: 

”… handler om ikke å bli handlingslammet, men å klare å reagere og 
handle deretter på en konstruktiv måte. Man må ta konsekvensene av de 
valg man tar.” 

Til tross for alt ungdommen har opplevd, så kan det virke som om hun innehar en 

slags styrke som gjør at hun evner å handle konstruktivt. Begge informantene mener 

at handlekraft eller evnen til å utføre en handling, er det å ikke bli lammet av den 

situasjonen som oppstår. Den ansatte uttrykker seg slik i spørsmålet om mestring: 

”Å mestre ting både fysisk, psykisk og sosialt. Ungdommen har tatt 
videregående og fått seg en utdannelse. Hun er i jobb og har kjøpt seg 
hus. Hun har også barn som hun har ansvaret for og har selv tatt 
initiativ til å få økonomisk rådgivning.” 
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Ifølge den ansatte så har ungdommen gjennom sin deltakelse på flere arenaer vist en 

sterk emosjonell intelligens ved å opptre klokt i mellommenneskelige forhold. I møte 

med andre personer vekker hun noe hos dem som gjør at de har lyst til å hjelpe 

henne. Dette er også noe Goleman (1997) er inne på i sin teori om emosjonell 

intelligens. Han understreker nettopp at emosjonelle ferdigheter er evnen til å omgåes 

og bevare relasjoner med andre mennesker. Selv om hun hadde en rus-sprekk ved den 

kristne folkehøgskolen så opplevde hun at både elevene og lærerne ønsket at hun 

skulle fortsette der, mens barnevernet som hadde forelderansvaret ønsket at hun 

skulle slutte. Både lærere og elever satte i gang en underskriftkampanje og det endte 

med at hun fikk fortsette. Skolen samlet også inn penger og ordnet det slik at hun 

skulle få reise til Island en periode for å plante trær gjennom et prosjekt (slik at hun 

kom seg bort fra rusmiljøet en periode). Hun ble der i 4 måneder.  

Goleman (1997) mener at vi er avhengige av en viss evne til samarbeid og omstilling 

på de fleste områder i livet. Han trekker inn godt humør, evnen til å motivere seg selv 

og ferdigheter til å takle stress og liknende, som noe som gir større sjanse til å lykkes. 

Ungdommen er flink til å ordlegge seg og kommuniserer godt med andre mennesker. 

Hun har vist at hun greier å konsentrere seg og være oppmerksom i flere av de 

arbeidssituasjoner hun har vært i. Hun har flere ganger vist god evne til både å løse 

og å takle mange av de oppgavene hun har stått ovenfor. Hun har også vist at hun kan 

styre sine impulser og aggresjon. Hun har alltid hatt flere hobbyer.  Gode 

tilbakemeldinger og mestring av utfordringer kan ha vært med på å gi henne en 

positiv selvfølelse. Ungdommen har også selv en opplevelse av egen styrke. Hun sier 

det slik: ”...jeg føler jeg kan klare det meste nå.” 

Kommunikasjonsferdigheter er  noe både Ogden (2002) og Aasen (2002) legger vekt 

på i sine teorier om sosial kompetanse. I sosial kompetanse ligger personlige 

egenskaper som bestemte evner og ferdigheter. Ungdommen har alltid vært skoleflink 

og Ogdens (2002) teori nevner også de vanligste sosiale ferdighetene som 

selvkontroll og selvhevdelse. Gjennom sine tidligere erfaringer som skoleflink har 

hun kanskje tatt i bruk disse enkelte ferdigheter og brukt dem senere i livet, som for 

eksempel på videregående skole,  men også innen fritidsinteresser. Hun har derfor fått 

gode tilbakemeldinger fra ulike miljøer og har dermed opplevd selvhevdelse. 
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Gjennom å tilegne seg verdier og kunnskaper har hun blitt integrert og blitt aktivt 

medlem av stadig nye og større sammenhenger. 

 

På spørsmålet om hvordan hun beskriver sin evne til å lære nye ting uttrykker hun seg 

slik: 

”Bedre i dag enn for 10 år siden. Jeg har nå fått meg fire mottoer: 1) 
Carpe diem, som betyr grip dagen, 2) Emore fati, som betyr elsk din 
skjebne. Jeg kan ikke gjøre noe uansett så jeg må bare godta den, 3) 
Det er ingen ting som er umulig, det er bare at det umulige tar litt 
lengre tid, og 4) Det man ikke kan, det kan man lære.” 
” Jeg har begynt å skrive dikt og fortellinger igjen. Da jeg begynte på 
skole igjen var jeg så heldig å få en dyktig lærer. Jeg gikk i fra stryk  til 
5 i matte. Jeg hadde også en eksamen som jeg fikk 6 på. Det er klart det 
styrker selvtilliten og nå har jeg troen på at jeg kan klare ting.”  

Sitatet til ungdommen identifiserer også mestring som et fenomen som innebærer å la 

det man ikke kan gjøre noe med ligge. Samtidig viser hun at hun er positiv i eget 

tankemønster. Slik jeg tolker ungdommen så innehar hun en egen evne til å være 

motivert og til å lære nye ting. Selv mener ungdommen at hun tidligere hadde dårlig 

selvtillit. For ca. 10 år siden, da hennes selvtillit var dårligere, var hennes tanke om 

det å skulle lære nye ting at: ” dette får jeg sikkert ikke til likevel.” 

 

Den ansatte uttrykker seg slik på spørsmålet om ungdommens evne til å lære nye 

ting: 

 ”Ungdommen har bestandig vært lærevillig. Det å lære bort noe til 
ungdommen  kan gjøres på mange måter,  for å lette innlæringen av 
kunnskap.” 

I den læresituasjonen ungdommen var i ved kollektivet, var hun alltid positiv, og hun 

utviste stor læringsvilje i de praktiske gjøremål. Dette var en motsetning i forhold til 

hva mange av de andre ungdommene utviste.  

Mestringsstrategier som prosess blir også nevnt av begge informantene når de 

forteller om hva de legger i begrepet mestringsstrategier versus overlevelses-

strategier. Ungdommen beskriver strategiene slik: 
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 ”I ordet mestringsstrategier tillegger jeg noe positivt, mens det å 
overleve trenger ikke å være det samme som å leve. Musikk, friluftsliv 
og rus er nok de tre tingene i livet mitt som kanskje gjorde det slik at 
jeg overlevde det jeg opplevde hjemme i min barndom. Men jeg vil ikke 
si at det var en god måte å mestre tingene på, men det har gjort slik at 
jeg har overlevd.” 

Den ansatte beskriver forskjellen på mestringsstrategier og overlevelses-
strategier slik: 

 ”En mestringsstrategi kan være en overlevelsesstrategi men en 
overlevelsesstrategi trenger nødvendigvis ikke å være en god 
mestringsstrategi.” 

Ungdommen nevner tre faktorer; musikk, friluftsliv og rus som har hatt stor 

betydning for henne slik at hun ”overlevde” sin barndom. Begge informantene mener 

at overlevningsstrategier ikke nødvendigvis er gode mestringsstrategier. Ungdommen 

mener at det som reddet henne fra å bukke under var bl.a. annet turer sammen med 

nabofamilien og venner, hennes interesser innen friluftsliv og musikk. Rusen flyktet 

hun inn i for å glemme virkeligheten. Det at ungdommen har klart seg så godt i dag 

på tross av alt hun har opplevd, kan tyde på at hun har brukt en strategi der hun evner 

å legge ting bak seg uten å dvele ved det, slik at hun kan gå videre i livet sitt.  

Kanskje det er her hennes overlevningsstrategier har trått i kraft. Hun uttrykker at hun 

har tilgitt de som sviktet henne, men hun har ikke glemt det som skjedde. Mestring 

som begrep kan på denne måten handle om en endringsprosess eller et 

utviklingsforløp fra et utgangspunkt til et annet. Denne endringsprosessen kan 

knyttes til informantenes uttalelser om mestring som handlekraft. Handling er også 

bevegelse fra et sted til et annet og derfor kan man kalle mestring for en 

endringsprosess. Dersom mestring handler om en endringsprosess, kan man stille seg 

spørsmålet om hva som skal endres. Begge informantene er inne på det samme. 

Endring kan omhandle både en endring av fenomenet og en endring av tanker rundt 

fenomenet. Bowlby (1997 ) beskriver prosesser i forhold til indre arbeidsmodeller. 

Men trenger utgangspunktet for mestring å være negativt? Kan ikke mestring også 

ses fra et positivt utgangspunkt? Det samme fenomenet kan oppleves både som en 

utfordring/hindring eller som en mulighet. Sagt på en annen måte kan det være snakk 

om risikofaktorer versus beskyttelsesfaktorer.  
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Under ungdommens opphold på kollektivet kunne nye arbeidsoppgaver virke 

slitsomme, men samtidig innebar de utfordringer som ga muligheter til å lykkes. 

Kanskje har det å få større grad av forutsigbarhet i tilværelsen også bidratt til at hun 

så muligheter og fikk en oversikt som gjorde at hun kunne forutsi og planlegge sin 

fremtid.  

Rotter (1966) er opptatt av å forklare og forstå hvordan mennesker reagerer og 

hvilken grad av kontroll man opplever å ha over situasjonen. Også Bandura (1977) 

vektlegger betydningen av at man har tiltro til at man kan influere over skjebnens 

tilfeldigheter, og slik sett kan være ”herre” i sitt eget liv. Dette understrekes også av å 

Antonovsky (1984) som fokuserer på å prøve å forstå en situasjon og ha tiltro til at 

man kan finne frem til en løsning.  

Begge informantene mener at man har mestret selv om man mottar hjelp for å mestre. 

Man er ikke svak selv om man ber om hjelp. Det er også lik tenkning mellom 

informantene om at mennesket kan mestre mye, selv med bare litt støtte. 

Informantene er også enig om at det eksisterer et element av individualitet når det 

kommer til omfanget av å mestre. De mener at det finnes forskjellige grader av 

mestring, og at grensen  varierer fra person til person.  

En kort oppsummering av informantenes svar viser at mestring blir omtalt som å 

innse, å handle, å ha rådighet over det å være i en prosess. Informantene beskriver  

mestring som evnen til å mobilisere handlekraft i møte med noe som virker 

utfordrende. Borge (2004) hevder at motstandskraften i kropp og sjel har behov for å 

kjenne en viss dose påkjenninger og belastninger før den inntrer og utfører den 

oppgaven og gir den effekten den har. Dette er noe som kan variere individuelt. 

 

4.3 Betydningen av selvtillit 

Det viser seg at selvtillit har stor betydning både for hvordan personligheten utvikles 

og fremtrer (jfr. s.25), derfor undersøker jeg hvordan informantene beskriver 



 58 

ungdommens selvtillit. Resultatet av spørsmålene kommer frem gjennom 

informantenes egne beskrivelser av ungdommens tidligere opplevelser og hennes 

nåværende opplevelse av seg selv. Som jeg har nevnt tidligere, blir det ungdommens 

egne opplevelser og den ansattes fortolkning av ungdommen. Både ungdommen og 

den ansatte kommer inn på ungdommens tidligere usikkerhet i forhold til ukjente 

mennesker. Slik jeg tolker ungdommen, så fryktet vedkommende kanskje at 

responsen fra disse personene skulle være avvisning. Ved opplevelse av avvisende 

tilknytning kan forholdet til andre være nedvurdert av ungdommen. Ifølge 

Sommerschild (1998) så har mennesker forskjellig grad av selvtillit. Begge 

informantene påpeker at ungdommens tidligere dårlige selvtillit kan ha vært et 

vanskelig utgangspunkt for å ha tiltro til andre i møte med nye mennesker. Er det slik 

at mennesker med dårlig selvtillit takler avvisning annerledes enn hva mennesker 

med god selvtillit gjør? I sitatene nedenfor beskriver begge informantene et før- og 

nå- perspektiv på ungdommens selvtillit i møte med nye utfordringer og mennesker. 

Ungdommen beskriver selvtillit på følgende måte:  

”For 10-12 år siden ville jeg ikke drømt om at jeg skulle klare det som 
jeg har klart i dag. Som alle andre har jeg dårlige dager, men stort sett 
er selvtilliten min bra. Jeg tar vare på alle godordene jeg får. Jeg har 
gått igjennom mange tøffe utfordringer alene og har klart meg.”  

Den ansatte er inne på noe av det samme i sin beskrivelse: 

 ”Hvis man hadde spurt ungdommen da hun kom til kollektivet at hun 
om 10 år skulle sitte med hus, barn og jobb og at livet skulle være 
forholdsvis greit, ville hun nok ikke trodd at det var mulig. Jeg tror 
aldri at ungdommen har hatt spesielt stor selvtillit, men hun har turt å 
ta små skritt av gangen og selvtilliten er noe som har blitt fornyet hele 
tiden.” 

Ungdommen har i løpet av de ca. 4 ½ årene hun har vært på de to kollektivene lært å 

mestre mange forskjellige oppgaver og utfordringer. Spesielt gjelder dette vanlige 

hverdagsrutiner som å bake brød, lage middag, vaske klær, rengjøring, stell av fjøs, 

sanke bær, jakt og fiske. At ungdommen lærte å mestre disse oppgavene, kan ha vært 

med på å gi henne bedre selvtillit. Samtidig ble hun oppfordret til å være med i 

samtaler og diskusjoner, noe som gjorde at hun ble både sett og hørt. Dette kan også 

ha vært med på styrke selvtilliten, noe som igjen førte til at hun var med på å lære 
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opp andre nye ungdommer som kom til kollektivet. I følge Befring (2004) så har 

mennesket en enorm selvoppholdelsesdrift, og vi klarer ofte mer enn det vi selv tror. 

Det å bli bevisst og gjort oppmerksom på dette vil være et viktig bidrag til å bygge 

opp selvtilliten. Selvtillit spiller igjen en stor rolle for hvordan man vurderer sin egen 

evne til å mestre. Slik jeg oppfatter begge informantene, er de spesielt opptatt av hvor 

viktig det er å ha et godt  nettverk rundt seg. Tidligere var ungdommen noe skeptisk 

til andre personer, og det tok tid før hun slapp de inn på seg. Ungdommen har i den 

senere tid vært veldig bevisst på å jobbe med å skaffe seg et godt nettverk både til seg 

selv og barna. Jeg presenterer her begge informantenes svar i sin helhet. Ungdommen  

utdyper det slik:  

”Ja, jeg er kontaktsøkende, tar kontakt med folk og slipper mennesker  
nært meg. Men jeg må også ha mulighet til å trekke meg tilbake. Jeg 
har et stort nettverk, har mange venner og har sunne interesser som 
jeger og fiskeforening, kollegaer gjennom jobben og gode naboer. Så 
jeg synes jeg har vært heldig og er veldig glad for det. Jeg har erfart 
ulike opplevelser. På et tidspunkt i min utvikling  erfarte jeg at det gikk 
bra selv om det var skummelt. De nettverkskartene vi holdt på med på  
kollektiv nr 2, har vært veldig nyttig for meg. Det har vært med på å 
gjøre meg bevisst på å være sosial. Vi er nødt til å ha kontakt med 
andre folk.” 

Den ansatte betrakter ungdommen som et sosialt menneske: 

 ” Ja, ungdommen er ikke bare sosial, men bevisst på å være sosial og 
hvordan hun skal skaffe seg kontakter. Jeg tror ungdommen søker 
kontakt med personer som ungdommen har ett eller annet felles med. 
Enten er det fordi ungdommen har en indre motivasjon til det eller rett 
og slett fordi ungdommen vet det er viktig. Hun har meldt seg inn i 
klubber og foreninger. Hun har senere fått et relativt stort nettverk av 
venner, bekjente og kolleger. Og så tror jeg hun har vært bevisst på 
slektsnettverket (tante, onkel, mormor).” 

Ungdommen er nå åpen for nye sosiale forbindelser. Hennes erfaringer fra 

barndommen som f.eks. med friluftsliv har vært og er fortsatt en positiv aktivitet hun 

dyrker. Gjennom sine interesser i Jeger- og fiskeforeningen har hun anledning til å 

treffe nye bekjentskaper og å være sosial. Som de fleste andre har hun også behov for 

å trekke seg unna og være litt for seg selv i perioder. Dette oppnår hun gjennom sin 

jaktinteresse. Hun bruker ikke interessene sine bare til å være sosial, men den gir 
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henne også muligheten til å trekke seg tilbake. Friluftslivet er i tillegg en billig 

fritidsaktivitet.  

Det at hun nå har en jobb som hun trives i, hvor hun får brukt sine ferdigheter og 

ressurser, gir henne følelsen av egenverd, noe som jeg tror kan være med på å styrke 

hennes selvtillit. På arbeidsplassen har hun også gode kollegaer som støtter og hjelper 

henne når hun trenger det. Et av kollektivets tiltak var å lage nettverkskart sammen 

med ungdommen. Det ble gjort for å bevisstgjøre ungdommen hvilke ressurser et 

nettverk kan ha. Hun ble bevisst på hvem hun hadde nære relasjoner til, og hvem som 

var mer perifere. De nærmeste relasjonene i hennes nettverk vil sannsynligvis være 

de personene hun mest kan støtte seg til. Til tross for at relasjonen til sin mor har vært 

dårlig, så klarer hun å gi nære relasjoner til sine barn.  

Glede er noe som trolig kan være med på å bygge opp selvtillit. Glede er noe som 

skapes ved gode opplevelser, med seg selv og kanskje blant venner. Noe som også 

selvbildeforskningene (jfr. s.25) bekrefter når det gjelder følelsen av egenverd som 

næres i relasjon med andre. På spørsmålet hva som er med på å gjøre ungdommen 

glad uttrykker hun slik: 

 ”…ungene gjør meg glad, og det å bli satt pris på av venner. Det å 
slippe å bekymre meg for strømregningen, å være ute i skogen, på 
fjellet, ved sjøen både med og uten barn gjør meg glad.”  

Den ansatte uttrykker det slik på spørsmålet om hva som gjør ungdommen 
glad:  

”… jeg tror at det som gjør ungdommen glad er stort sett det samme 
som gjør oss andre glad. Det å få ting til å fungere. Hvis man oppnår 
målene og at drømmene går i oppfyllelse vil man oppleve glede. At 
barna sier du er den beste mammaen i verden…” 

Slik jeg tolker det så opplever ungdommen  glede ved at noen verdsetter henne, både 

når det gjelder den personen hun er og for det hun gjør. Det å ta barna med på 

friluftslivet, som har betydd så mye for henne, gir henne ekstra glede og en god 

tilfredsstillelse. Det er noe av det samme som Sommerschild (1998) vektlegger i 

forbindelse med tilknytning som det å knytte nære bånd til mennesker. Ungdommen 

lærer dem å bli kjent med naturen og bruker den slik som hun har gjort. Hun har 

oppnådd mange av de målene og drømmene hun satte seg som ungdom. Økonomisk 
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har hun det trangt, men jobber og greier selv å håndtere sine økonomiske 

forpliktelser. Hun er også realistisk når det gjelder rus-suget og mener at dette kan 

komme tilbake i vanskelige perioder. Ungdommen utdyper det slik:  

”Motivasjonen går i bølgedaler. Man skal være glad og ta vare på det 
man har. En ting jeg har vært nødt til å innrømme for meg selv er at 
rus-suget kan komme om 10 år også. Men det er ikke dermed sagt at 
man ikke skal strebe etter å bli bedre og flinkere. Jeg ser heller ikke 
mørkt på å starte med omskolering, for kunnskapsmessig vet jeg at jeg 
er sterk.” 

Den ansatte beretter generelt om alle rusmisbrukere når hun uttrykker seg om temaet 

motivasjon for å strebe etter noe bedre: ”…jeg tror de fleste rusmisbrukere er klar 

over at de lever i et helvete og at det går an å ha det mye bedre.”  De ser at andre kan 

få ting til å fungere på en helt annen måte. Resilente personer har en egen evne til 

nettopp å ta tak i situasjonen slik at de kommer seg ut av de vanskelige situasjonene 

de er i, noe som også samsvarer med det Borge (2003) vektlegger i begrepene 

gjenopprette, opprette og forbedre. 

Slik jeg tolker ungdommen så varierer motivasjonen i perioder. Hun har fått styrket 

sin selvtillit når det gjelder skolefaglige prestasjoner opp gjennom årene. Hun ser 

derfor ikke mørkt på å starte på en omskolering, noe som kan knyttes til hennes 

selvtillit når det gjelder skolegang. Ungdommen har vært langt nede når det gjelder 

eget rusmisbruk og det å være ”på kjøret”. Hun har kjempet seg tilbake til en bedre 

hverdag og erfart at hun kan mestre livet på en annen og bedre måte.  

Et viktig spørsmål som man kan stille seg er om hvorvidt selvtilliten vil gjenspeile 

visse mønstre i væremåte og handlemåte hos ungdommen. Dette tror jeg kanskje vil 

fremkomme ut fra hvordan informanten ser på seg selv. Det kan virke som om 

ungdommen har mye bedre selvtillit i dag. Hun innrømmer å ha hatt dårlig selvtillit 

under den tyngste perioden av sitt fenomen, noe som tyder på at ungdommen har 

erfart hvordan dårlig selvtillit oppleves. I den forbindelse kan man spørre seg om 

mennesker med dårlig selvtillit takler eventuelle avvisninger og menneskelige 

relasjoner annerledes enn det mennesker med bedre selvtillit gjør. Jeg antar at 

mennesker med dårlig selvtillit har opplevd mange negative erfaringer, og at de 

dermed har vanskelig for å tro på en positiv reaksjon. Samtidig antar jeg at disse 
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menneskenes tro på dette kan være så sterk at den overstyrer mye annet. Dette kan 

gjerne relateres til det som i teorien omtales som selvoppfyllende profeti (å forutsi 

egen skjebne). Ungdommen uttrykker; ”…så det har noe med at de selvoppfyllende 

profetiene har nå forandret seg til at dette skal jeg få til.” 

Cooley (1902) hevder at andre betydningsfulle personer danner det sosiale speil, og at 

den enkelte kan hente impulser til utvikling av sitt selvbildet. Er det slik at 

ungdommen fant bekreftelse på seg selv i andre, ved å vite at hun ikke var alene om 

en bestemt type atferd eller mening? Dette handler om det som Fekjær (2005) kaller 

gruppeidentitet, som det å bli akseptert og oppleve seg som en likeverdig i gjengen. I 

ruspåvirket tilstand kan uønsket atferd som samvittigheten vanligvis forbyr, bli 

”tillatt”, noe som kan resultere i et frigjort opprør. Problemet er at ungdommen på 

denne måten kanskje ikke ga seg sjansen til å kjenne på egne følelser. Dersom 

ungdommen ikke hadde gitt seg selv muligheten til å strekke seg og finne ut hva hun 

selv sto for, kunne hun ha blitt stående der hun var og ikke kommet videre i sin 

utvikling av selvtillit.  

 

Som nevnt i teorikapittelet tilknytning, finnes tegn for karakterisering av barn etter 

ulike kategorier (trygg, usikker, og svak tilknytning). Hvis vi kun tenker på 

tilknytning ut i fra personlige forhold og glemmer betydningen av miljøpåvirkningen, 

så kan vi på denne måten bidra til en deterministisk oppfatning av hvordan den videre 

utviklingen vil ta form. Derfor er det viktig at man også tar hensyn til hva disse 

teoretikerne understreker av miljømessig påvirkning. Kan det være at ungdommen på 

bakgrunn av sine tidligere erfaringer (jfr. indre modeller, selvoppfyllende profeti, 

indre eller ytre kontroll over en situasjon og betydningsfulle andre), kanskje ikke 

hadde mot til å vise hvem hun var, samtidig som hennes tiltro til egen identitet var 

svekket? Dette kan ha bidratt til at hun tvilte på seg selv og kom inn i en slags ond 

sirkel som ungdommen opplevde var vanskelig å komme ut av. Det er gjerne også 

under slike omstendigheter at man kan komme til å tenke ”hvorfor skjer dette meg 

hele tiden” og bli et slags offer for sin egen fortid. Et oppgjør med en slik tankegang 

og nye erfaringer som viser mestring, kan bidra til økt selvtillit og tro på egne 

muligheter.  
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Sett i fra et nå- perspektiv så har ungdommen for flere år siden mestret å ta 

utdannelse, opparbeidet seg et stort nettverk, vært og er i jobb, fungerer godt som 

alenemor med ansvaret for to barn og eget hus. Dette har også vært med på å gi henne 

styrke, selvtillit, selvhevdelse og anerkjennelse.  

 

4.4 Betydningen av signifikante andre 

Ungdommen har opplevd vold og mishandling i hjemmet. Da hun hadde det som 

vanskeligst, pleide hun å løpe over til bestemor som ikke bodde så langt unna, og 

noen ganger kom bestemor og hentet henne. Også tante og onkel betydde mye for 

henne. Hun har også noen gode venninner som har vært til hjelp og støtte. På skolen 

hadde hun en nær relasjon til sin lærer som senere ble hennes fostermor. Senere har 

hun fått relasjoner til personer hun har gått på skole sammen med og personer som 

jobbet ved de to kollektivene som hun bodde på. I ungdommens omgivelser opp 

gjennom årene har det vært betydningsfulle mennesker hun har opplevd som 

støttende og fortrolige nok til å dele vanskelige perioder med. Dette har gitt og gir 

henne fortsatt en følelse av trygghet. Ungdommen uttrykker at det er hjelp i å prate 

med venner om sine vanskeligheter. Under tilknytning (Jfr. s.22) refereres det til 

enkelte tilknytningsformer som er sentrale i småbarnsalderen og enkelte som er 

sentrale i ungdomsårene. I småbarnsalderen mener  man at relasjonen mellom 

omsorgspersonene og barn er med på å påvirke hvordan barna senere i livet utvikler 

mestringsstrategier. Kanskje har bestemor hatt en slik omsorgsrolle for ungdommen. I 

ungdomstiden foregår en slags frigjøring, og her har vennerelasjoner en sentral rolle, 

noe som blir spesielt vektlagt hos ungdommen. 

De neste sitatene omhandler familie eller vennerelasjoner, og hvordan disse blir 

preget når ungdommen opplever store påkjenninger i livet. Ungdommen beskriver 

sine relasjoner til andre mennesker slik: 
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”Både tidligere og nå så er det faktisk venner som har vært det viktigste 
for meg. Mange av mine tidligere venner synes det er rart at jeg lever i 
dag og de er veldig stolte av meg. Mine venner som jeg har fått i den 
senere tid får noe av min bakgrunnshistorie servert i små porsjoner. 
Dette fordi jeg vil de skal få tid til å bli kjent med meg uten å dømme 
meg. Tanten min er viktig for meg  når noe skjer. Jeg tror min familie 
helst ikke vil tenke på det jeg har opplevd.  Jeg ønsker spesielt å ha 
kontakt med tante og onkel av familien min, og håper å få bedre kontakt 
med mine søsken.” 

Den ansatte kommenterer dette mer generelt:  ”…det er normalt når en nær person 

blir utsatt for stor negativ påvirkning i livet så blir omgivelsene med viktige andre 

også påvirket.” 

Begge informantene er inne på at ungdommen opplever å få mest støtte fra venner i 

sin omgangskrets. Ungdommen anser noen av de beste venninnene sine som de 

absolutt viktigste støttespillerne for henne. Hun har beholdt noen nære venninner 

siden barndommen, de har alltid støttet henne. Selv har hun ikke kontakt med sin 

biologiske mor, men hun tillater sin mor å ha kontakt med sine barnebarn.  

Slik jeg tolker ungdommens svar, så er det ikke så god kontakt mellom de nærmeste 

familiemedlemmene. Kontakten mellom ungdommen og den biologiske mor har 

uteblitt i lengre perioder, noe som også har vært med å påvirket ungdommens 

relasjoner til sine to søsken. Mye tyder på at det er to gode venninner, bestemor, tante 

og onkel som har stått henne nærmest og som kanskje har blitt mest påvirket når 

ungdommen har hatt det vanskelig.  Det at ungdommen har flyttet for mange år siden 

til samme sted som hennes tante, onkel og bestemor bor, kan tolkes slik at 

familiebåndene etter utskrivning fra kollektivet igjen er blitt betydningsfulle for 

ungdommen. I de senere årene har bestemor vært den som har såret henne mest. 

Kanskje er det fordi det er bestemor som har stått henne følelsesmessig nærmest i 

ungdommens barneår, og dermed har bestemors manglende støtte i de senere år vært 

mest sårende for ungdommen.  

Slik jeg tolker den ansatte, så blir alle i ungdommens omgivelser påvirket når 

ungdommen sliter. Spørsmålet om graden av bekymring henger sammen med hvor 

nære relasjoner de har til ungdommen.  
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På spørsmålet om ungdommen opplever seg som sosial, uttrykker hun det slik:  

 ”…jeg trenger tid før jeg kan stole på andre personer. Selv om mine 
venner har fått vite om min bakgrunnshistorie, så har de ikke mistet 
respekt for meg. Jeg er veldig glad for de vennene jeg har.” 

Den ansatte uttrykker seg slik på spørsmålet om ungdommens sosiale tilknytning:   

” Det ungdommen har av venner tror jeg mest er nye venner, men også 
noen barndomsvenner. Hun har også gode jaktvenner. Hvorvidt 
ungdommen har oppsøkt noen av sine gamle venner fra rusmiljøet vet 
jeg ikke”. 

Ungdommen forklarer at vennene kan være en tilgjengelig ressurs og støtte. Hun har 

tidligere erfart avvisning fra nær familie og setter kanskje av den grunn ekstra pris på 

de gode vennene hun har. Ved nye bekjentskaper kan det ta tid før hun utleverer seg, 

noe også den ansatte bekrefter. Ungdommen har heller ikke opprettholdt noe særlig 

kontakt med noen av de andre som var på kollektivet i den tiden ungdommen var der. 

Hun har sagt tydelig i fra at det ikke er ønskelig med noen kontakt med dem hun vet 

fremdeles ruser seg, fordi hun ikke bare har seg selv å tenke på, men også sine barn. 

Er det slik at barn som har opplevd en dårlig barndom har nok med seg selv og ikke 

klarer å gi omsorg til andre? Til tross for ungdommens dårlige barndom så ser det ut 

til at hun greier å dekke barnas behov i forhold til nærhet og trygghet.  

Hun forteller at hun synes det er vanskelig å takle skryt (vil helst ha det overstått så 

raskt som mulig), men er selvfølgelig glad for den skryt hun får. I og med at de 

personene som sto henne nærmest og som ville henne vel, flyttet fra plassen hun 

bodde på, kan gode tilbakemeldinger ha vært manglende. På denne måten har kanskje 

ikke hennes selvtillit fått næring slik at hun har fått bygget opp sitt egenverd og  

dermed kan hun ha vanskeligheter med å forstå/kjenne på det at andre skryter av 

henne. Det har aldri falt henne inn at andre har vært stolte over det som hun har 

mestret. Dette er også noe Damsgaard (2007) er inne på i forbindelse med viktigheten 

av tilbakemeldinger fra nære andre mennesker.  

Ungdommen beskriver sin opplevelse av hjelpetiltak på følgende måte: ”Jeg har fått 

hjelp til kollektivopphold.  Men det er ting jeg gjerne kunne fått hjelp til, som for 

eksempel å få reparert en ødelagt tannbro og andre seinskader etter rusmisbruk.” 

Ungdommen skulle også ønske at hun hadde fått mer helsemessig hjelp i ettertid, som 
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bedre sjekk av lever, nyrer, hjerte og lunger. Hun tenker på hva hun har gjort mot seg 

selv helsemessig, og hun forteller at hun har en veldig høy grense for når hun tar 

smertestillende. Mange rusmisbrukere tar ikke smertestillende når de har fysiske 

smerter fordi de er redd for at dette kan skade kroppen deres, noe som jeg ser på som 

et paradoks i forhold til deres rusmisbruk. Kanskje henger dette sammen med at deres 

rusmisbruk er mer knyttet til følelseslivet og deres flukt vekk fra følelsene. 

 

Den ansatte nevner flere hjelpetiltak som ungdommen har fått. Hun nevner blant 

annet fosterhjem og to forskjellige kollektiver. Ungdommen nevner ikke selv 

barnevernet eller fosterhjemmet. En av grunnene kan kanskje være at hun var så ung 

da tiltakene ble satt i verk. Det å komme i fosterhjem opplevdes kanskje som 

opprivende og slitsomt, noe som heller forsterket den vanskelige perioden hun befant 

seg i. Samtidig har hun uttalt at det var på tide at barnevernet tok affære da de gjorde 

det, og at dette skulle vært gjort før.  

Ungdommen mener at hvis  ikke hennes lærer som hun hadde i 8. klasse hadde turt å 

stille et konkret spørsmål til henne om seksuelt misbruk, så ville ikke barnevernet 

blitt varslet slik at hun kom i fosterhjem. Læreren hadde observert henne og meldte 

sin mistanke til barnevernet som tok affære. I fosterhjemmet fikk hun være i et miljø 

som ga henne varme, kjærlighet, forståelse og mulighet til å knytte kontakt med nære 

voksne, noe som også Kjellvold (1997) vektlegger. Hun bodde i fosterhjemmet i et 

år, men måtte bort derfra fordi fosterfaren fikk problemer. Deretter mente barnevernet 

at ungdommen var så voksen for sin alder at hun kunne ta ansvar for seg selv. 

Spørsmål jeg undrer meg over er: Hvorfor var det ingen på skolen til eleven som så at 

eleven hadde problemer på et tidligere stadium? Var det at hun var pliktoppfyllende, 

stille og flink i skolefag som gjorde at de sosiale problemene ikke ble registrert? Eller 

var det fordi lærerne var redde for å bry seg, eller ta affære?  

Egan (2002) snakker om åpne og lukkede spørsmål. Kan det være slik at ved åpne 

spørsmål så må elevene ha oppnådd nivået for mer abstrakt tenkning, mens med 

lukkede spørsmål så får eleven et konkret spørsmål å forholde seg til som hun enten 

kan svar ja eller nei på. Ved problemer eller andre viktige opplysninger mener Egan 
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at lukkede spørsmål er svært godt egnet. Denne læreren stilte nettopp er konkret 

spørsmål som ungdommen sier det selv: ”…hun turte å stille et direkte spørsmål.”  

Ungdommen sier at det som reddet henne fra å dø av rusmisbruk, var 

tvangsinnleggelsen på kollektiv nr. 1 som var et barnevernstiltak.  

 

På spørsmålet om åpenhet rundt temaet rusmisbruk uttrykker hun seg slik:   

”Jeg er mer åpen om mitt rusmisbruk i dag enn da jeg var på 
kollektivet. Det har også vært mye fokus på rusmisbruk i media og på 
politisk dagsorden. Det har nok hjulpet at statsministerens søster sto 
frem.” 

Den ansatte er inne på noe av det samme i sin beskrivelse om temaet rusmisbruk og 

åpenhet:  

”Det er vel ikke det første hun forteller, men hun er åpen om sitt 
rusmisbruk hvis det kommer på banen. Det begrunner hun ut i fra at det 
er en del av henne. Ungdommen har selv uttalt at hvis hun benekter at 
hun har vært rus- og heroinmisbruker så benekter hun en del av seg 
selv. Det kan nok hende at ungdommen benekter noe i andre 
sammenhenger, men ikke her.”  

Ungdommen forteller at hun aldri starter en samtale med å fortelle om sitt tidligere 

rusmisbruk, noe som også den ansatte uttrykker under spørsmålet åpenhet om temaet. 

Slik jeg tolker ungdommen så er hun ikke redd for å gå inn i diskusjoner ved å si sin 

mening. Mediefokus på rusmisbruk og diskusjoner rundt temaet har vært med på å få 

satt temaet på politisk dagsorden. Hun  merker også at det er blitt en større forståelse 

og mer toleranse enn tidligere fra enkelte personer når hun diskuterer temaet. Jeg 

oppfatter henne som åpen og tydelig  når hun sier at hun hele tiden må jobbe mot rus-

suget, fordi dette er noe som kan komme og gå.  

På spørsmålet om ungdommen er medlem av noen organisasjoner svarer hun 

følgende: 

”Jeg er bare medlem av Jeger- og fiskeforeningen, fordi det koster 
penger å være med på alt mulig. Barna mine er medlemmer i flere 
idrettslag. Jeg er da en del av et fellesskap. Opplever å bli tatt vare på, 
får lært ting og kan låne utstyr der. Selv om jeg ofte går alene på jakt, 
så er det sosialt på skytebanen når vi møtes.” 
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Den ansatte svarer slik på det samme spørsmålet om ungdommen: ”…det første 

ungdommen gjorde da hun flyttet til den nye plassen var å oppsøke en klubb. Dette 

for å bli kjent med folk.”  

Slik jeg tolker ungdommen så har hun videreført sin interesse innen jakt som hun 

også fikk lære på kollektivet og treffer nå andre med samme interesse. Omgivelsenes 

betydning  har en vesentlig verdi for menneskets naturlige utvikling. Ikke alle 

mennesker er like heldige med hensyn til dette aspektet. De fleste har mange 

mennesker rundt seg i det daglige liv, men de trenger ikke nødvendigvis å være like 

fortrolige med dem alle. Det er ikke uten grunn at vi bruker forskjellige begreper på 

personer i våre omgivelser. Noen kaller vi bestevenner, andre venner, kamerater eller 

bekjente. Andre kaller vi kollegaer, partnere, makkere eller medhjelpere. Denne 

forskjellige benevnelsesformen på personene i vår omgangskrets kan symbolisere den 

nærheten man har til hverandre. Selv om det kan være mange mennesker rundt oss, 

trenger altså ikke disse å ha samme betydning for oss. Gjennom flere studier (Gjærum 

m.fl 1998) har man funnet ut at det å ha ”viktige andre” som sin nærmeste er viktig 

for et barns utvikling. I ungdommens barndom hadde bestemor en slik rolle. Senere 

fikk også andre personer som læreren, som senere ble fostermor for henne, og lederen 

på kollektivet nr. 1 en tilsvarende rolle. I den senere tid har nok tanten til ungdommen 

hatt en slik rolle, og det har også enkelte personer på kollektiv nr. 2. En nær person 

som ungdommen kan fortelle sine hemmeligheter til og som hun kan stole og være 

trygg på, er en sentral beskyttelsesfaktor som ikke bør bagatelliseres. Dette bekreftes 

av  resiliensforskningen (Borge 2003). Det at ungdommen har hatt og har nære 

fortrolige å dele sine tanker med, gir henne  stabilitet i forhold til å takle både 

bekymringer og gleder. Stabilitet og trygghet gir videre et godt forum for å tørre å 

kjenne seg selv og sine meninger. Dette er viktig for å kunne utvikle seg som et 

selvstendig individ, men også som et menneske som skal forholde seg til andre 

mennesker. Ungdommen opplever også et savn av en mor og en far.  Savnet har 

kanskje blitt tydeligere nå som hun er blitt voksen og selv har fått barn.  
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4.5 Betydningen av kollektivoppholdet 

Ungdommen søkte seg selv inn på kollektivet og ønsket å ta tak i livet sitt og komme 

seg ut av sitt rusmisbruk. Hun har vært igjennom mange opp- og nedturer, men ga 

ikke opp og fortsatte å jobbe med seg selv. Etter noen rus-sprekker reflekterte hun 

over livet sitt og fant ut at den beste måten å komme ut av sitt rusproblem på, var å 

samarbeide og være på lag med de som jobbet på kollektivet og som ønsket henne 

vel.  

Ungdommen var først tvangsinnlagt på et kollektiv for rusmisbrukere (kollektiv nr.1), 

hvor hun hadde hun et opphold i et år. Etterpå søkte hun seg inn på et annet kollektiv 

(kollektiv nr.2) hvor hun var i ca. tre og halvt år og gikk igjennom tre faser. Jeg 

ønsker å finne ut om kollektivopphold har hatt noen betydning for hennes utvikling, 

og om dette har vært en faktor som har påvirket ungdommen slik at hun har fått en 

bedre livskvalitet.  

På spørsmålet om hva kollektivet har betydd for ungdommen uttrykker hun det slik: 

”Hadde jeg ikke blitt tatt inn på tvang på det første kollektivet, så tror 
jeg ikke jeg har vært her i dag. Så det var bra når det ble tatt affære. 
Jeg opplevde det som veldig positivt at de ikke ga meg opp og jeg 
skjønte da at livet er verd å leve selv om man ikke har noe støtte fra 
foreldrene.” 

Den ansatte svarer slik på betydningen av kollektivoppholdet: 

”Kollektiv nr.1 tror jeg var et vendepunkt for ungdommen. Hadde 
ungdommen kommet direkte til vårt kollektiv (nr.2), tror jeg ikke hun 
hadde klart seg, men det arbeidet som ble nedlagt var en god 
videreføring av det arbeidet som var startet på kollektiv (nr.1).” 

 Jeg tolker ungdommens uttalelser slik at hun ikke var i stand til selv å ta en 

avgjørelse på sin situasjon og var takknemlig fordi noen tok valget om 

tvangsinnleggelse på kollektiv nr.1 for henne. Selv var hun så langt nede og uttrykker 

at hun ikke ville klart å leve særlig lenger. Hun er også takknemmelig for at 

kollektivet aldri ga henne opp, til tross for hennes væremåte. Hun følte ingen 

avvisning på kollektivet, noe som hun tidligere hadde erfart i forhold til sin familie og 

andre personer som ikke lyttet på hva hun hadde å fortelle. På kollektivet fikk hun en 
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opplevelse av å være både betydningsfull og verdifull selv om hun ikke hadde noen 

mor eller far som støttet henne.  

Ifølge den ansatte så var det et vendepunkt for ungdommen da hun ble  tvangsinnlagt. 

Barnevernet tok ansvaret for noe hun selv ikke var i stand til å ta ansvar for. På 

kollektivet fikk hun ikke anledning til å stikke av fra følelser eller situasjoner som ble 

vanskelig for henne. Hun ble heller ikke avvist av kollektivet selv om hun var i 

konflikt med ansatte. Resultatet var at hun måtte lære seg både å være i sine følelser, 

men også å uttrykke følelsene, slik at hun bedre kunne ordne opp i de problemer som 

oppsto. Jeg har tidligere vært inne på selvtillit og ungdommens opplevelser av å 

mestre utfordringer. Ungdommen uttrykker seg slik på spørsmålet om hun følte at 

selvtilliten økte da hun var på kollektivet: 

”…ja, jeg føler at selvtilliten økte da jeg var på kollektivet. Det jeg 
angrer mest på var ikke det at jeg ikke ble med på dykking, men å ikke 
bli med å danse alle de gangene en ansatt på kollektivet ønsket å ha 
meg med. I dag ser jeg verdien i å kunne danse. Det ga meg selvtillit å 
være den beste på Jegerprøven både blant ansatte og ungdommer. Det 
å lære å klatre var også gøy å mestre.” 

Den ansatte er inne på noe av det samme på spørsmålet om kollektivet har vært med å 

påvirket selvtilliten hennes og svarer slik: 

”På en del områder tror jeg nok helt klart at selvtilliten ble øket. Men 
hun opplevde også utfordringer som viste seg å være vanskelig. Og 
dette spiller igjen inn på selvtilliten og ikke minst selvfølelsen.” 

Begge informantene er inne på det at ungdommen fikk økt selvtillit da hun bodde  på 

kollektivet. Slik jeg oppfatter det så var de ansatte på kollektivene villige til å høre på 

ungdommens historier uten å avfeie henne, noe jeg mener er av stor betydning for 

noen som ikke har blitt trodd tidligere. Dette kan ha vært det første hjelpetiltaket som 

var med å gjøre det slik at ting løsnet for henne, både når det gjelder å uttrykke seg, 

men også å lytte og ta i mot veiledning uten å komme i forsvar. Dans var en interesse 

som en av de ansatte dyrket, og som hun ønsket å dele med de ungdommene som 

bodde på kollektivet. Ungdommen angrer i dag på at hun ikke ble med fordi hun i 

dag ser verdien i det å tørre å danse uten å være rusa. Dans gir også muligheter for  

kroppslig nærhet uten press.  
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I følge den ansatte lærte ungdommen å mestre mye på kollektivet. Samtidig fikk hun 

utfordringer som hun hele tiden måtte takle. Den ansatte uttalte også at det generelt 

var mange ungdommer på kollektivet som var verdensmestere utad, men som 

egentlig uttrykte frykt for å fortelle det de egentlig mente, i redsel for miste andres 

kjærlighet.  

På spørsmålet om kollektivet var med på å bedre kontakten til venner og familie 

uttrykker ungdommen seg slik: 

”Kollektivet lærte meg å ta vare på de vennene jeg har,  spesielt de som 
er virkelig gode venner. Jeg fikk også hjelp til å få kontakt med mine 
søsken, selv om jeg ikke har noe spesielt god kontakt med dem i dag.” 

Den ansatte er inne på noe av det samme i sin beskrivelse i forbindelse med å bedre 

kontakten til venner og familie: 

”Kollektivet prøvde i hvert fall å være med på å bedre ungdommens 
kontakt med venner/ familie, både gjennom permisjon til venninne i 
hjembygda og til julefeiring hos mormor. Men jeg tror at dette er noe 
som kollektivet kunne gjort mye mer og kanskje på andre måter.” 

Da ungdommen kom til kollektivet sto hun uten et fungerende familie-nettverk. Det 

var barnevernet som hadde hatt ansvaret for henne i flere år, og som sto oppført som 

hennes pårørende. Ved permisjoner fra kollektivet så hadde ungdommen ingen å reise 

til. Kollektivet var da med på å støtte ungdommen slik at hun igjen fikk tatt kontakt 

med både venninner og med bestemor. Ungdommen fikk ansatte med seg da hun dro 

på hjemmebesøk til både venninnen sin og på julebesøk til bestemor. Jeg tolker det 

slik at hjemmebesøk i følge med ansatte lettet den påkjenningen ungdommen følte 

både når det gjaldt å bli trodd av familien, men også hennes dårlige samvittigheten i 

forbindelse med mange års rusmisbruk. Den ansatte uttrykker at kollektivet kunne 

jobbet både mer og bedre med familiesamarbeid. Ifølge Kjellevold (1997) er et av 

barnevernets oppgaver å ivareta hensynet til ungdommen gjennom ulike støtte og 

hjelpetiltak. Slik jeg tolker ungdommen så savnet hun kontakt og relasjoner med 

barnevernet. Familiene ble for lite trukket inn i ungdommenes liv. I følge  

tilknytningsteorier (Gjærum 1998) og ”viktige andre” så er nære relasjoner svært 

viktig for utvikling. Hvis familiemedlemmene som ungdommen hadde de nærmeste 
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relasjoner til hadde blitt mer trukket inn og brukt i et samarbeid, hadde dette trolig 

vært med på å lette ungdommens vei tilbake til samfunnet. 

På spørsmålet om ungdommen møtte noen store utfordringer da hun var på 

kollektivet sier hun: 

” Jeg var kanskje ikke så bevisst på at mange av konfliktene på 
kollektiv nr. 2 med de ansatte, egentlig var de samme type konfliktene 
jeg hadde hatt med min mor. Dette var årsaken til at jeg helst ville ha 
de ansatte langt unna meg. Hvis de kom følelsesmessig for nær,  så 
kunne jeg bli såret og lei meg. Dette er en erfaring jeg har fått og jeg 
prøver å være veldig bevisst på dette og må antakelig alltid jobbe med 
min avvisning.” 

Den ansatte er inne på noe av det samme i sin uttalelse når det gjelder utfordringer på 

kollektivet: 

”Ungdommen møtte motstand hver dag på kollektivet. Det var mange 
forskjellige mennesker, både ungdom og ansatte, som bodde der og som 
måtte forholde seg til hverandre i 24 timer i døgnet. Man møtte seg selv 
i ”døren” mange ganger, både ungdommene og de ansatte.” 

De konfliktene ungdommen hadde med ansatte på kollektivet, kan handle om at hun 

overførte sine negative følelser for mor over på noen av de ansatte som hun hadde fått 

nære relasjoner til. Hun har reflektert over at dette var et reaksjonsmønster hos henne 

og er nå bevisst på dette. I følge den ansatte så var det utfordringer i det å bo så tett 

sammen med så mange forskjellige personer, for ungdommene så vel som for de 

ansatte. De ansatte hadde boplikt på kollektivet og gikk i turnus med seks uker på og 

tre uker fri, men kunne bli beordret på jobb i friperioden hvis det oppsto noen 

spesielle situasjoner. Disse fri-ukene som de ansatte var borte fra kollektivet, ble en 

utfordring for alle ungdommene. De nære relasjonene som var opparbeidet mellom 

ungdommene og de ansatte ble nesten borte på grunn av de lange fri-turene til de 

ansatte. For ungdommen kan dette fraværet gi en følelse av å bli avvist igjen. Det 

kunne ta lang tid før relasjonene var de samme igjen. På spørsmålet om hva som 

kunne vært gjort annerledes på kollektivet uttrykker ungdommen det slik: 
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”De på kollektivet har jo gitt meg selvtillit og tro på meg selv. De har 
vist meg at jeg kan gjøre ting og feile, men at jeg kan reise meg igjen. 
Oppholdet har også lært meg å stå i konflikter mellom mennesker. Jeg 
droppet ut av et personlig utviklingskurs som jeg som eneste ungdom 
fikk av kollektivet. Jeg skulle ønske at jeg hadde fullført dette. Jeg skulle 
også ønske at jeg hadde dratt litt mer ut på egen hånd da jeg var på 
kollektivet. Da de skulle avvikle sommerferie på kollektivet skulle jeg 
ønsket de kunne ha sagt: -Vi synes du er flink i fjøs- og husrutinene, kan 
du hjelpe oss med kollektivet i sommerferien? Isteden  anbefalte de at 
jeg ikke skulle dra på sommertur.” 

Den ansatte svare slik på spørsmålet:   

”På noen områder så kunne ungdommen få en slags oppskrift fra 
kollektivet. De ansatte gjorde utfordringer sammen med ungdommen 
som hun syntes var skumle. Det blir litt som Bjørn Eidsvåg; jeg kan ikke 
gå skrittene for deg , men jeg kan gå de sammen med deg (”Eg ser” 
1984). Men det var selvfølgelig mange ting som de ikke fikk hjelp til 
fordi de ikke alltid fortalte om sine ønsker og det var vanskelig for oss å 
se hva de tenker og ønsker bestandig. Kollektivet kunne lagt forholdene 
bedre til rette for ungdommen i måten virkeligheten utenfor kollektivet 
ble presentert for dem.” 

Slik jeg tolker det så fikk ungdommen begynne på et personlig utviklingskurs som 

ikke var knyttet spesielt til kollektivet. Det var hun og en ansatt som gikk der i den 

puljen. Hun avsluttet kurset før det var ferdig og angrer på det. Siden dette var et 

lederkurs om å finne sin indre leder så er det ikke sikkert ungdommen var trygg nok 

og klar til å starte på det. Alle som er på slike kurs jobber med seg selv og sin 

barndomserfaringer, så det er ikke sikkert ungdommen fikk den støtten og hjelpen 

som hun hadde behov for. I den tiden ungdommen var på kollektivet så hadde hun 

heller ikke helgebesøk eller dro på helgebesøk til familie og kjente og ble dermed 

mye på kollektivet. Her kunne kanskje kollektivet ha vært flinkere til å hjelpe henne 

slik at hun kunne ha kommet seg litt bort, og at hun samtidig hadde fått møtt noen 

personer hun hadde en eller annen relasjon til. Det ble kollektivet som ble hennes 

familie og derfor hadde hun kanskje en enda større forventning om å bli verdsatt der. 

Den ansatte refererer til sangen ”Eg ser” og trekker koblinger til at de ansatte og 

ungdommen gjorde ting sammen. På noen utfordringer så var det ungdommen som 

var den tøffeste og gjorde ting som de ansatte ikke turte å gjøre. Men når det kom til 
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det å jobbe med seg selv, så var dette noe hun måtte gjøre alene, og de ansatte kunne 

bare være der som støtte og trøste henne når hun hadde behov for det.  

Ungdommen er også inne på enkelte ting som kunne vært gjort annerledes på 

kollektivet. Hun trekker fram at et tettere samarbeid mellom personalet og beboerne, 

trolig ville ha bedret kvaliteten på opphodet. Hun mener også at kollektivet burde 

vært mer konsekvent, fordi hun ble både redd og utrygg når noen av de andre 

ungdommene truet andre personer i bygda. Konsekvensene av ulovlig atferd og 

regelbrudd til den enkelte ungdom ble ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp av 

kollektivet. Ifølge Fekjær (2004) er det ikke nok å slutte å ruse seg for å få et 

tilfredsstillende godt liv. Man må også ha et sosialt nettverk hvor man kan bli 

integrert i samfunnet men også å holde på med noen meningsfulle aktiviteter. 

4.6 Fremtidige håp og ønsker  

Alle mennesker har behov for å kjenne følelsen av å kunne mestre, noe som kan ses i 

sammenheng med at mennesker trenger å finne en mening med livet. Det å føle at 

man har en viss betydning for, og evne til å påvirke hvordan framtiden vil se ut, samt 

å kunne forstå hva som skjer rundt seg, blir kalt en følelse av  ”to make a difference”. 

Dette vektlegger både Bandura (1977) gjennom personlig kontroll og Antonovsky 

(1984) gjennom en opplevelse av sammenheng. Livet vil bli meningløst dersom vi 

aldri klarer å tilegne oss mestringserfaringer. Ved å bruke dette perspektivet så 

oppdager man at grunnelementer som ønsker og håp for fremtiden, er viktige for å 

kunne kjenne på følelsen av å mestre. Jeg ønsker å finne ut av hvordan ungdommen 

tenker om ønsker og fremtidige håp, og hvordan hun vil strekke seg etter dette. Det er 

også interessant å finne ut hvordan disse tankene påvirker livet hennes og hvordan 

hun stiller seg til sine muligheter. 

Ved å se nærmere på dette fenomenet vil jeg få ytterligere informasjon om hvordan 

ungdommen har det med seg selv. Ungdommen beskriver hva hun ønsker videre i 

livet sitt på følgende måte:  
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”Jeg kunne ønsket meg bedre helse, spesielt gjelder dette ryggen og 
knærne. På grunn av helsen ser det ut til at jeg må ha omskolering. Jeg 
ønsker ikke å bli rik, men å ha det tryggere økonomisk.” 

Den ansatte uttrykker det slik i sin tolkning av ungdommens ønsker: 

 ”Jeg tror ikke ungdommens ønsker er så forskjellig fra alle andres. 
Hun har fått problemer med kne og ryggen, så jeg tror hun ønsker 
omskolering og en ny jobb hun kan mestre. Å få huset sitt restaurert og 
å få seg bil er også noe hun ønsker. God kontakt med venner og 
bekjente og så god kontakt som mulig med tante, onkel og moren er noe 
hun har håp om for fremtiden.” 

Ungdommen retter blikket mot seg selv og ønsker at hun greide å være raskere i 

måten hun jobber på. Hun sliter med ryggen og synes selv at hun bruker lang tid på 

oppgaver som skal gjøres. Hun ønsker også en omskolering som gir henne en jobb 

hun makter og en bedre økonomi. Samtidig er hun overbevist om at hun klarer å 

fullføre egne drømmer og nå de målene hun har satt seg, selv om det vil ta litt tid. Jeg 

tolker ungdommen som en person som er bevisst på sine tidligere valg. Den ansatte 

mener at alle har ønsker som ikke er så forskjellige fra det ungdommen ønsker. Da 

tenker jeg på helse, det å være frisk, ha en jobb der man både trives og mestrer, og å 

ha gode relasjoner til venner og familie.  

Når vi kommer inn på hva det er som bestemmer om hun kan oppnå ønskene sine, 

uttrykker hun det slik: 

”Det er jeg selv som bestemmer om jeg kan oppnå ønskene mine. Men 
ved en omskolering er jeg selvfølgelig avhengig av trygdekontoret.” 

Med dette utsagnet viser ungdommen at hun har tro på seg selv og er motivert til å 

starte på en ny utdannelse. Den ansatte forteller om sine tanker rundt temaet om å 

oppnå ønsker for ungdommen og uttrykker seg slik:  

”Det som har hjulpet hennes mestring er ungdommens personlige 
egenskaper og væremåter. Hun er både tålmodig, sta og gir ikke opp. 
Jeg både håper og tror at hun klarer å holde seg rusfri , greier 
omskolering og at hun fortsetter å mestre hverdagen slik hun gjør nå. 
Jeg tror hun stort sett har klart det som hun har satt seg som mål. Jeg 
tror ungdommen kan klare det hun vil.” 

Jeg opplever ungdommen som først og fremst å være sitt ansvar bevisst. Hun nevner 

ikke så mange ønsker. Dette kan være fordi hun allerede opplever trygghet og 
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forutsigbarhet i forhold til sine omgivelser. Hun innehar også en stahet som gjør at 

hun ikke gir opp selv om hun ikke mestrer alt med en gang, men starter på nytt hvis 

hun mislykkes i noe. Hennes væremåte i møte med andre mennesker kan være preget 

av både en ydmykhet og humoristisk sans, samtidig som hun ser noe positivt i dem 

hun møter. Dette er med på å vekke noe positivt i dem, som igjen gjør at man føler 

seg vel sammen med henne. Det at ungdommen bruker sin stahet i positiv mestring, 

slik som å være tålmodig og å sette seg mål som hun makter å gjennomføre, viser at 

hun har funnet sin styrke og bruker den på en positiv måte.  

 

Ungdommen beskriver videre hvordan hun ønsker å fremstå:   

”Jeg ønsker stort sett å være slik jeg er nå. Det eneste jeg ønsker er å 
kunne være litt kjappere. Jeg bruker lang tid på alt jeg skal gjøre, men 
er veldig nøyaktig. Jeg ønsker å være aktiv og sosial, men også asosial 
på fjellet av og til. Jeg skulle ønske at jeg lettere kunne slippe personer 
inn på meg. Jeg ønsker å være ansvarsfull i forhold til meg selv og 
barna og vår livssituasjon.” 

På spørsmålet om hvordan den ansatte ønsker at livet skulle være for ungdommen så 

svarer hun slik: 

”Ingenting hadde vært bedre enn at livet hadde blitt enklere. Det er 
ikke til å stikke under en stol at ungdommen har en utrolig evne til å 
oppleve at ting går galt og at det skjer ting med henne. Mange ganger 
uforskyldt, så jeg skulle ønske at hun slapp alle disse kneikene og fikk 
oppleve det gode liv.” 

På grunn av langvarig rusmisbruk kan kanskje deler av nervecellene til ungdommen 

være svekket, noe som igjen kan ha innvirkning på hurtigheten på oppgavene som 

ungdommen utfører. Også kroppslig forandring kan være med på å redusere 

reaksjonstiden. I mitt studie har en av utfordringene vært å finne ut hvordan 

ungdommen har reflektert over egen lykke. Ungdommen forklarer begrepene lykke, 

vellykthet og kreativitet  slik: 

”Lykke handler om å ha det godt med seg selv og den situasjon man er 
i. Å være vellykket handler ikke bare om å prøve, men at man får til det 
som man prøver på, mens kreativitet for meg betyr det å tenke 
annerledes. Ikke bare det å være kreativ med hendene å kunne lage 
ting, men å klare å se utfordringene og å finne løsninger og ikke bare 
se hindringer.” 
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Den ansatte forklarer de samme begrepene på denne måten: 

”Det å være lykkelig handler om at du har det bra, at man mestrer de 
utfordringer man står overfor og synes det går greit. Hvorvidt man er 
vellykket  er vel et spørsmål om hvordan man bruker de forutsetninger 
man har og at man har oppnåelige mål som man når etter hvert. Med 
kreativitet mener jeg evnen til å skape og at man klarer å finne 
løsninger på det meste.” 

Begge informantene var inne på det samme innholdet da de snakket om å være 

lykkelig. Det å være lykkelig handler om hvilke opplevelser ungdommen har om seg 

selv. Som noe iboende inni henne selv. De var også inne på det samme når det gjaldt 

begrepet vellykket, her handler det mer om å sette i verk sine iboende krefter slik at 

man oppnår de målene man har satt seg. De er begge inne på at det å være vellykket 

kan ses på som todelt; en indre (hvordan man ser på seg selv) og en ytre (hvilken 

status man har hos andre). I forhold til begrepet kreativitet blir også dette delt i to; det 

å bruke tanken til å se ulike løsninger og det å benytte sine ferdigheter i form av å 

skape noe. Dette er jo kanskje noe av det som ungdommen har brukt særdeles godt. 

Det å se på utfordringene som noe som skal mestres og ikke la seg bli overmannet av 

dem slik at man gir opp.  

På spørsmålet om hvorfor ungdommen tror hun har klart seg, når det er så mange 

andre som har sprukket svarer hun slik: 

”…jeg har ikke klart meg , men jeg klarer meg fremdeles! Jeg må til 
syvende og sist lite på meg selv, og jeg må finne verdien i meg selv og 
hva som er verd å leve for. Man må heller ikke legge skyld eller ansvar 
over på andre. Og så tror jeg det er viktig å ikke bruke tid og krefter på 
å være bitter. Man kan være det en stund, men så må man gå videre. 
Det å tilgi er ikke det samme som å glemme. Det er ikke det at jeg tror 
jeg sprekker om 5 år eller om 10 år, men hvis jeg sier at jeg aldri 
kommer til å gjøre det, så står jeg med den ene foten i en felle.” 

Den ansatte svarer slik på samme spørsmålet:  
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”Jeg tror det henger sammen med ungdommens tidligere erfaringer, 
personlige egenskaper og erfaringer fra kollektivet nr.1. Pluss at hun 
fikk med seg det beste fra kollektiv nr 2. Jeg tror en del fagsjargong har 
vært med på å gi henne en annen type respons hos fagfolk enn de 
ungdommene med gatespråk. Hun har alltid noe å komme med. Hun 
har en utrolig evne til å tilpasse hva hun kan si og hvordan hun kan si 
ting alt etter hvem hun treffer. Hun har også en egen evne til å få folk 
til å hjelpe seg. Det tror jeg er en egenskap som har hjulpet henne mye. 
Om det er en mestringsstrategi eller en overlevningsstrategi kan vel 
diskuteres, men det er en strategi som hun har lært gjennom årene. Hun 
fikk alltid en eller annen til å beskytte seg. Det var alltid noen som tok 
hennes parti. Hun har en egen evne til å finne allierte som er med på å 
kjempe hennes sak.” 

Slik jeg tolker ungdommen så uttrykker hun ikke så mye bekymring for fremtiden. 

Men hun poengterer at hun hele tiden jobber både med å se verdien i seg selv og ikke 

skylde på andre. I følge henne selv jobber hun hver dag for å være rusfri. Kanskje 

opplever hun nå at fremtiden  er mer preget av forutsigbarhet og stabilitet, noe som 

også bidrar til mindre bekymring. Ungdommen har erfart at ønskene hennes er 

realistiske og oppnåelige. Hun reflekterer over sine erfaringer og mener at hun selv er 

ansvarlig for at ønskene skal kunne oppfylles. Ungdommen ser ut til å være på et sted 

i livet der hun er ”fit for fight” og virker motivert for å gripe tak i sine problemer. 

Dette kommer frem i det hun sier: ”…for dette kan jeg…”.  Jeg tolker det slik at 

ungdommen gir seg selv anerkjennelse, eller en slags overtalelse av at hun er  klar for 

å møte sine utfordringer og dermed ikke er så avhengig av at andre må synes hun er 

flink. Videre opplever jeg at ungdommen i sitatet formidler sin fremtidsplan. Det at 

ungdommen allerede har planlagt hva og hvordan ting skal fungere fremover, ser jeg 

som et signal på at hun er klar for å jobbe mot en lysere fremtid. Jeg sitter igjen med 

en følelse av at ungdommen tar kontroll over egne valg i livet. Hun er klar for å jobbe 

seg fremover og det virker som hun har satt seg konkrete mål for hvor hun ønsker å 

komme. 

Den ansatte er opptatt av at ungdommen fortsatt holder seg rusfri. Slik jeg tolker 

begge informantene så har ungdommen vært rusfri i mange år, noe som kanskje kan 

sammenfalle med teorien som omhandler det å ha kontroll over livet sitt (Rotter 

1966). Ungdommen gir her eksempel på hvordan man med ”indre locus” kan gjøre 
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noe med sine vanskeligheter. Hun tillegger seg selv ansvaret for å komme videre og 

har på denne måten ingen unnskyldninger som kan være til hinder for å oppnå sine 

ønsker. I følge Bandura (1977) finnes det begrensninger når man er ”herre” i eget liv. 

Gjennom selvreguleringsteorien hans blir vi fortalt at det essensielle er å ha tiltro til å 

influere over skjebnens tilfeldigheter og i den grad være ”herre” i eget liv. Slik jeg 

oppfatter det ser det ut til at Banduras selvreguleringsteori antyder et snev av 

selvoppfyllende profeti, spesielt i det teorien fremhever betydningen av egen tiltro. 

Ofte blir selvoppfyllende profeti brukt i negativt retning. Men hos ungdommen så har 

hun snudd tankegangen fra å ikke få til noe til at:  ”…dette kan jeg klare…”. Jeg 

mener teorien viser til hvordan evnen til påvirkning bidrar til å kunne planlegge for 

fremtiden. Teorien forteller meg at for å være ”herre” i eget liv må man være sitt eget 

ansvar bevisst og ha evne til handlekraft når man står ovenfor livets valg, noe som jeg 

opplever ungdommen er i stand til. 
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5. Avslutning 

5.1 Oppsummering og refleksjon 

Målsettingen med denne oppgaven var å gjennomføre et empirisk studie for å 

undersøke og analysere følgende problemstilling: Hvilke faktorer har hatt betydning 

for en ung tidligere rusmisbrukers mestring av hverdagen? Under innledningen av 

oppgaven blir det reist tre spørsmål som har vært sentrale for forskere innen 

resiliensforskningen. Samtidig har det også vært fokusert på ulike 

beskyttelsesfaktorer og mestringsopplevelser, og hvilke betydning disse har for 

individet. Begrepet resiliens innehar elementer som arv, personlig egenhet, ulike 

beskyttelsesfaktorer, risiko og miljø. Disse elementene kan variere fra individ til 

individ. Elementene inneholder personlige egenskaper som hos ungdommen består i 

tålmodighet, stahet brukt i positiv retning, humoristisk sans, kreativitet og en egen 

evne til å se positive ting i de personene hun møter. Beskyttelsesfaktorer kan finnes 

både i individet selv og i miljøet, og trer i kraft i møte med risiko. I mitt studie har 

hovedfokuset vært på ungdommen og den ansatte har jeg brukt som et supplement.  

Til tross for vanskelig forhold under oppveksten med uforutsigbarhet, usikkerhet, 

ensomhet, svik og samlivsbrudd så mestrer ungdommen i dag sin hverdag. Hun 

opplever fortsatt motgang men klarer nå å håndtere den til tross for at den kan være 

vanskelig å forholde seg til. Ungdommen har vist at hun i motgang ikke blir 

handlingslammet men evner nå å handle konstruktivt, noe som trolig har vært med på 

å bygge opp hennes selvtillit. Dette har gitt henne en styrke som igjen har gitt henne 

selvtillit og anerkjennelse og tilslutt selvhevdelse. Selv om hun tidligere var usikker i 

forhold til ukjente mennesker, er hun nå åpen for nye sosiale forbindelser. Hennes 

mestringsstrategier har blant annet vært friluftsliv og musikk som har hjulpet henne 

til å takle de hverdagshindringer hun har stått ovenfor. Gjennom 

mestringsopplevelser har selvtilliten blitt styrket blant annet ved å hjelpe til med 

opplæring av nye ungdommer. Dette kan ha vært med på å gitt henne anerkjennelse 
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og hun har opplevd en selvhevdelse. Sett i et nå –perspektiv så jobber hun og mestrer 

selv sin økonomi og har ansvaret for to barn. Hennes overlevningsstrategier har 

hjulpet henne slik at hun har greid å tilgi de som har sviktet henne og hun evner å 

legge det bak seg. 

Bestemor, tante og onkel har sannsynligvis hatt en betydningsfull rolle for 

ungdommen. Men også gode barndomsvenninner har betydd mye for henne. I 8. 

klasse var det en lærer som meldte sin bekymring om omsorgsvikt inn til barnevernet. 

Ungdommen fikk etterpå fosterhjemsplass hos henne. Senere har hun hatt relasjoner 

til ”viktige andre” slik som personer som har jobbet både på kollektiv nr. 1 og 

kollektiv nr. 2. Hun meldte seg inn i Jeger- og fiskeforeningen hvor hun har en felles 

interesse med andre personer, noe som er med på å skape gode relasjoner. Hun har 

også fått venner blant naboer og kollegaer, som betyr mye for henne. Barna betyr 

også mye for henne. Alle disse personene er ”viktige andre” og fungerer som er 

”sosiale speil” for ungdommen. De representerer noen som vil henne vel og som gir 

henne tilbakemeldinger som er med på å gi henne en trygghet og stabilitet i 

hverdagen. Dette er et godt forum for å lære å kjenne seg selv og sine egne meninger. 

Hun føler en glede ved å bli verdsatt av andre personer og ifølge selvbildeforskningen 

så næres hennes egenverd gjennom disse relasjonene.  

Selv med all den motgangen hun har opplevd så har hun mestret å fullføre 

folkehøgskolen. Hun har fullført to kollektiver og senere har hun tatt videregående 

skole som har gitt henne en utdanning.  Hun har alltid vært skoleflink selv om hun 

uttrykker at det er takket være de andre. Hun har alltid vært lærevillig og stått på selv 

om hun mange ganger har mislykkes. Under sitt opphold på kollektivet ble hun 

oppfordret til å være med i samtaler og diskusjoner noe som har vært med på å 

utvikle hennes evner til å bli sett og hørt. Dette har sannsynligvis vært med på å øke 

hennes selvtillit. Opplevelsen av å bli lyttet til var kanskje det første steget til å ta 

imot veiledning fra andre personer. Hun ble også bevisst på sitt nettverk og hvem hun 

har hatt nære relasjoner til og hvem som har vært hennes viktigste støttespillere. I 
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samtaler er hun også åpen om sitt rusmisbruk og godtar at hun har et problem som 

hun alltid må jobbe med. 

Ved å ta utgangspunkt i ”resiliensfremmende” faktorer vil jeg reflektere over ulike 

erfaringer jeg har fra arbeid med ungdommer både fra fritidsaktiviteter, skolearena og 

kollektiv for rusmisbrukere. Det å være i en samhandlingsposisjon overfor en 

ungdom er ofte en utfordring uansett hva slags bakgrunn de har. Ifølge Waaktaar og 

Christie (2000) så ser de på resiliens som evnen til å komme tilbake til 

utgangspunktet uten varige mén etter å ha vært utsatt for markant risiko. Faktorer 

som har vist seg å være avgjørende for at mennesker klarer seg, er spesifikke 

kjennetegn ved personen selv og faktorer fra omgivelsene. Sentrale resiliensfaktorer 

som kreativitet, kontinuitet, fellesskap, mestring, egenverd og humor (Waaktaar og 

Christie 2000).  

I min praksis på kollektivet har jeg jobbet med mestringsarbeid både individuelt og i 

fellesgrupper. Ved opplevelse av mestring får ungdommene kompetanse innen 

ferdigheter, stressmestring og mestring gjennom sosial kompetanse som er viktige 

beskyttelsesfaktorer. Det er viktig å ha fokus på å styrke eller støtte ungdommens 

egne ressurser. Slik sett blir mestring sett på noe som er i den enkelte person, det som 

den enkelte behersker, deltar i og selv bestemmer. Ungdommen i mitt studie har vist 

kreative sider gjennom å være løsningsfokusert. En av hennes personlige egenskaper 

var stahet og hun gir ikke opp selv om hun møter motstand. En annen egenskap hun 

har er emosjonell intelligens som hun bruker i samhandling med andre personer. Hun 

viser også sin kreativitet gjennom å skrive fortellinger og dikt, og gjøre kreativt 

håndarbeid.  

Det er viktig  å etablere en kobling mellom fantasi og virkelighet fordi fantasien kan 

frigjøre helende krefter. Ved å delta i ulike fritidsaktiviteter som kor, idrett og jakt 

fikk hun tilhørighet i et gruppefellesskap hvor det foregår en emosjonell utveksling. 

Gjennom forståelse og kommunikasjon lærte hun å sette egne grenser, dette gjorde at 

hun taklet flere av de utfordringene hun sto overfor, noe  som igjen var med på å gi 

henne en identitetsbekreftelse. Det var viktig for ungdommen å oppleve aksept for og 
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stolthet over sin bakgrunn slik at hun fikk mulighet til å symbolisere egen identitet og 

tilhørighet. 

I gruppefellesskapet fikk hun også mulighet over å reflektere over valg og 

konsekvenser. Både det å se og det å oppleve en kontinuitet ble viktig i hennes 

kollektivopphold. Spesielt det å se hennes livsverden som noe forståelig, håndterbart 

og emosjonelt meningsfullt, slik at hun opplevde at hun kunne planlegge sin 

tilværelse og at denne inneholdt forutsigbarhet og struktur. Gjennom å sette opp 

nettverkskart  fikk ungdommen se hvilke personer hun hadde nære relasjoner til, samt 

bli bevisst på at sosiale relasjoner er viktig.  

Ungdommen har humoristisk sans, og ved humor og latter har det vært lettere å gå 

inn og ut av vanskelige og seriøse temaer. Humor er noen ganger også den letteste 

måten man kan forholde seg til og håndtere vanskelige tema og egne dumheter på. 

Latter kan dessuten være befriende ved å løse opp i nervøsitet og spenninger i 

kroppen.  

Andre beskyttelsesfaktorer som ser ut til å ha vært viktig for ungdommen er 

relasjonene hun har hatt til ”viktige andre”. Dette er personer som vil henne vel og 

som har vært med på å gi henne tilbakemeldinger på den hun er og hennes 

handlinger.  
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Vedlegg nr.1: Tilrådning fra Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 
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Vedlegg nr. 2: Forespørsel om å delta i 
undersøkelsen: Når hverdagen skal mestres  

Forespørsel om å delta i undersøkelsen ” Når hverdagen skal mestres” og 
Samtykkeerklæring 
 
Mary Ann Nilsen Hegge 
Arthur Nordliesvei 1D 
0956 Oslo 
 
 
Til………………………………….                                                             Oslo 04.01.07 
 
Jeg er nå i gang med en masterutdannelse i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og 
skal i den forbindelse gjennomføre et forskningsprosjekt. Temaet for mitt prosjekt tar 
utgangspunkt i et bestemt Kollektiv for rusmisbrukere. Jeg ønsker å snakke med en tidligere 
ungdom og en tidligere ansatt ved dette kollektivet for å få frem deres erfaringer fra og 
meninger om en ungdoms mestring av hverdagen. Perspektivet blir: da – nå – fremover. 
Ungdommen er nå på et sted i livet som er mye bedre enn tidligere. 
 
Litt om min masteroppgave, formål og bakgrunn  
Hensikten er å finne ut ved hjelp av intervjuer, teori, empiri, og refleksjon, hvordan en 
ungdom som har erfart mye motgang i livet sitt, har lært seg å mestre dette og fått en bedre 
hverdag. Oppgavens teoretiske fundament er resiliens, som betyr motstandskraft og 
mestring. 
Jeg synes det er interessant å finne ut av hva som gjør at enkelte klarer å komme ut av sitt 
rusproblem, mens andre ikke klarer det. 
Intervjuet vil finne sted i deres hjem eller der det måtte passe for deg og som vi avtaler på 
forhånd. Samtalen taes opp på lydbånd for at jeg skal kunne få med meg alt som sies slik at 
verdifull informasjon ikke skal gå tapt. Spørsmålene vil dreie seg om ungdommens både 
tidligere erfaringer og nåtidens erfaringer med fokus på mestringen av sitt liv. Som 
informant velger du selv hvilke spørsmål og temaer du ønsker å svare på. Informasjonen som 
gis skal behandles til forskningsetiske retningslinjer. Transkriberinger og lydbåndopptak 
slettes etter gjennomført prosjekt, både kollektiv og data i sin helhet anonymiseres ved 
prosjektslutt, senes 1.3.08.   
 
Min veileder fra Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo er:  
Hilde Larsen Damsgaard 
Tordenskjoldsgt. 4 
3263 Larvik 
 
Hvis du har noen spørsmål er det bare å kontakte meg på telefon,  93041119 
 
 
Vennlig hilsen 
Mary Ann Nilsen Hegge 
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Vedlegg nr. 3: Samtykkeerklæring 

Samtykkeerklæring 
 
 
 
Jeg har lest brevet og samtykker herved å delta som informant i forbindelse med Mary Ann 
Nilsen Hegges masteroppgave. Undertegnede er informert om at informasjonen gitt i 
intervjuet skal brukes i masterarbeid for å beskrive hvilke utfordringer det har vært og er 
forbindelse med mestring av hverdagen for en tidligere rusmisbruker. 
 
Jeg gir tillatelse til å bruke det jeg sier og til å sitere anonymt i oppgaven.  
 
 
 
 
Særskilt samtykke 
 
Jeg ………………………………….. samtykker i at Mary Ann Nilsen Hegge og en tidligere 
ansatt fra kollektivet, blir fritatt fra sin underlagte taushetsplikt på kollektivet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift prosjektansvarlig 
 
 
………………………………………………… 
Dato                                                 Navn 
 
 
 
 
Underskrift intervjuobjekt 
 
 
………………………………………………… 
Dato                                                   Navn 
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Vedlegg nr. 4: Intervjuguide - Ungdom 

Intervjuguide: Når hverdagen skal mestres.  
En kvalitativ undersøkelse av en tidligere rusmisbruker på et kollektiv                                               

Intervjuer: Mary Ann Nilsen Hegge 
 
Hvilke tanker gjør du deg om denne masteroppgaven?  

 
a) Er det noe spesielt du ønsker skal komme ut av at du blir med?  
    b) Kan du fortelle litt om din bakgrunnshistorie? 
 
a) Er det noe du er redd vil bli vanskelig i denne situasjonen? 
    b) For å få en bredere informasjon om din mestring, synes du det er greit at jeg     
        intervjuer en tidligere ansatt? 
 
Temaer:   
 
Forståelse av begrepet motgang:  
 
Kan du beskrive hva du legger i begrepet motgang?  

• Har du opplevd motgang?  
• På hvilken måte har du opplevd motgang i livet?  

 
Hva har vært problematisk ved denne motgangen som du har opplevd? 
 
Opplever du at du trenger mer anerkjennelse enn andre? 
 
Tror du at den motgangen som du har opplevd i livet, har hatt betydning for din 
    sosiale kontaktsøkning med andre mennesker?  
 
Hva gjør deg trist?  
 
Hvis du opplever motgang, kan du si at du noen ganger handler i et visst mønster? 
 
Forståelse av begrepet mestring: 
 
Hvordan vil du forklare begrepet mestring?  

• Kan du si noe om på hvilken måte du har opplevd mestring i livet?  
 
Er det noen spesielle opplevelser som har gjort vesentlig inntrykk? 

• Hvordan?  
 
Hvordan vil du beskrive din evne til å lære nye ting? 
 
Synes du det er forskjell på begrepene mestringsstrategier og overlevelsesstrategier?  

• Er dette noen likhetstrekk?  
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Betydningen av selvtillit: 
 
Når du tenker på selvtillit, hvordan vil du definere din selvtillit (i et nåværende 
      perspektiv, og er dette en endring fra tidligere epoke i livet?  

• Hva?  
• Hvordan? 

 
Opplever du deg selv som et sosialt menneske? 

• Kan du si litt om det?  
 
Hvordan tror du at mestringen har påvirket deg med hensyn til sosial 
      kontaktsøking?  
 
Hva er det som gjør deg glad?  
 
Kan du beskrive hvordan motivasjonen din er for å strebe etter noe bedre?  
 
Betydningen av signifikante andre 
 
Hvordan blir familierelasjoner og nære vennerelasjoner når du opplever store       
      påkjenninger i livet?  
 
Hva tror du vennene dine tenker om det du har opplevd, og din mestring av det?  

• Hva gjør dette med deg?  
 
Hva tenker du om vennene dine?  
 
Kan du si noe om hvordan du tror familien din tenker om det du har opplevd?  

• Hva gjør dette med deg?  
• Hva tenker du om familien din?  

 
Føler du at det er noen du ikke ønsker kontakt med blant venner eller familie? 
 
Er det noen du søker spesielt kontakt med blant venner og familie?  
 
Har du opplevd at hjelpeapparatet (helsestasjon, barnevernet, sosialkontor og 
      kollektiv) har hjulpet deg med dine vansker? 

• Hva slags hjelp? 
 
Hvordan er din åpenhet rundt temaet rusmisbruk?  
 
a)Er du medlem i noen organisasjoner? Fungerer det som hjelp, eventuelt hvordan?  
b)Har du benyttet deg av noe hjelp fra psykolog/psykiater? 
  
Kan du si noe om hvordan situasjonen din var før du kom på kollektivet? 
 
Betydningen av kollektivoppholdet 
 
Kan du si litt om situasjonen din da du var på kollektivet?  
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• Hva skjedde egentlig der, Hva var problemet? 
 
Kan du si litt om hva kollektivet har betydd for deg i forhold til opplevelse av 
      mestring? 
 
Opplevde du at  din selvtillit øket da du var på kollektivet? 
 
Var kollektivet med på å bedre din kontakt til venner /familie? 
 
Møtte du motgang på kollektivet?  

• Kan du fortelle litt om hvordan du taklet den? 
 
Opplevde du at kollektivet hjalp deg til å få oppfylt noe av dine ønsker? 

• Kan du si litt om det? 
 
Hva ville du ha forandret på angående oppholdet på kollektivet? 
 
Hvis du kunne forandret noe ved kollektivet, hva skulle det være? 
 
Fremtidige håp og ønsker 
 
Hva ønsker du videre i livet ditt?  
 
Hva bestemmer om du kan oppnå ønskene dine?  
 
Hvordan ønsker du å være?  

• Opplever du at du er langt fra dine ønsker og mål?  
• Er dine ønsker oppnåelige?  

 
Hvordan definerer du begrepene:  

• ”lykkelig”, ”vellykket”, ”kreativitet”? 
 
 
Kan du lage et tankekart over hvilke faktorer du tror har hatt betydning for din 
      mestring av hverdagen fra du var barn og frem til nå?   
Eks:                  
 
 
 
  

  
m eg 

  
 

 
 

• Hvem eller hva ville du tatt med? 
 
Kan du nå rangere dem ut i fra hvem/hva som har vært viktigst for deg? 
 
Hvorfor tror du at du har klart deg , når det er så mange som har sprukket? 

• Personlighet, Interesser, Familie, Kollektivet 
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Vedlegg nr. 5: Intervjuguide - Ansatt 

Intervjuguide: Når hverdagen skal mestres.  
En kvalitativ undersøkelse av en tidligere rusmisbruker på et kollektiv                                             
Intervjuer: Mary Ann Nilsen Hegge 

 
Hvilke tanker gjør du deg om denne masteroppgaven?  
 
Er det noe spesielt du ønsker skal komme ut av at du blir med?  
 
Er det noe du er redd vil bli vanskelig i denne situasjonen?  
 
Temaer: 
 
Forståelse av begrepet motgang:  
 
Kan du beskrive hva du legger i begrepet motgang?  
 
Hva tror du har vært problematisk ved den motgangen som denne ungdommen  har 
    opplevd? 
 
Opplevde du at ungdommen trengte mer anerkjennelse enn andre? 
 
Tror du at motgang har påvirket denne ungdommen med hensyn til sosial 
kontaktsøkning.  
 
Hva tror du gjorde ungdommen trist?  
 
Opplevde du at ungdommen handlet i et visst mønster når ungdommen møtte 
motgang? 
 
Forståelse av begrepet mestring: 
 
Hvordan vil du forklare begrepet mestring?  

• Kan du si noe om på hvilken måte ungdommen har opplevd mestring i livet?  
 
Tror du at det er noen spesielle opplevelser som har gjort vesentlig inntrykk på 
ungdommen?  
 
Hvordan opplevde du ungdommen sin evne til å lære nye ting? 
 
Synes du det er forskjell på begrepene mestringsstrategier og overlevelsesstrategier?  

• Er dette noen likhetstrekk?  
 
Betydningen av selvtillit: 
 
Når du tenker på selvtillit, hvordan vil du definere ungdommen`s selvtillit (i et 
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      nåværende perspektiv, og er dette en endring fra tidligere epoke i livet?  
• Hva ? 
• Hvordan? 

 
Opplever du ungdommen som et sosialt menneske?  
 
Hvordan tror du  mestringen har påvirket ungdommen med hensyn til sosial 
kontaktsøking? 
 
a). Hva tror du gjør ungdommen glad? 
b). Hva tror du gjør ungdommen trist i dagens perspektiv? 
 
Kan du beskrive hvordan du tror motivasjonen til ungdommen er for å strebe etter 
noe bedre? 
 
Betydningen av signifikante andre 
 
Hvordan tror du at familierelasjoner og nære vennerelasjoner blir når ungdommen  
opplever store påkjenninger i livet?  
 
Hva tror du vennene til ungdommen tenker om det ungdommen har opplevd.  
 
Hvordan tror du ungdommen tenker om vennene sine?  
 
Kan du si noe om hvordan du tror familien tenker om det som ungdommen har  
opplevd? 
 
Er det noen av venner og familie du tror ungdommen ikke ønsker å ha kontakt med? 
 
Er det noen du tror ungdommen søker spesielt kontakt med blant venner og familie?  
 
Har du opplevd at hjelpeapparatet har hjulpet ungdommen med sine vansker?  
 
Hvordan tror du tidligere tabubelagte fokus på rusmisbruk har påvirket 
ungdommens syn på selv i forhold til egen åpenhet rundt tema?  
 
Vet du om ungdommen er medlem i noen organisasjoner?  

• Tror du det fungerer som hjelp, eventuelt hvordan?  
 
Tror du ungdommen ville hatt utbyttet av hjelp fra psykolog/psykiater?  
 
Betydningen av kollektivoppholdet 
 
Kan du si litt om hva du tror kollektivet har betydd for ungdommen i forhold til 
opplevelse av mestring? 
 
Opplevde du at  ungdommens selvtillit økte under oppholdet på kollektivet? 
 
Opplevde du at kollektivet var med på å bedre ungdommens kontakt til venner 
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/familie? 
 
Tror du at ungdommen møtte motgang på kollektivet?  

• Kan du si litt om det? 
 
Opplevde du at kollektivet hjalp ungdommen med å få oppfylt noe av sine ønsker? 

• Kan du si litt om det?  
 
Er det noe du mener burde vært forandret på i ettertid angående oppholdet på  
kollektivet? 
 
Fremtidige håp og ønsker 
 
Hva tror du ungdommen ønsker seg videre i livet sitt?  
 
Hva tror du bestemmer om ungdommen kan oppnå ønskene sine?  
 
Hvilke ønsker skulle du ha for ungdommen videre i livet? 
 
Hvordan definerer du begrepene:  

• ”lykkelig” , ”vellykket” , ”kreativitet” 
 
Hvorfor tror du at hun har klart seg, når det er så mange som har sprukket? 
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