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Sammendrag 

Formålet med studien er å få et innblikk i hvordan ungdom opplever å delta i et tilpasset 

ungdomsprogram. Det ble utført semi-strukturerte intervju med fire ungdommer som deltok i 

ungdomsprogrammet til Kompass og Co. De transkriberte intervjuene ble utsatt for en 

tematisk analyse der det kom fram fire overordnede temaer: Hvordan jeg var før Kompass, 

hvordan jeg er nå, betydningen av Kompass og betydningen av å ha en jobb. Hovedfunnet i 

denne oppgaven er at informantene opplever ungdomsprogrammet som viktig for deres 

personlige utvikling og at de opplever bedre muligheter for å få seg jobb. Informantene 

forteller også om en læringsprosess de har gått igjennom mens de har vært i 

ungdomsprogrammet. Denne prosessen inneholder læring av sosiale ferdigheter og sosial 

utøvelse, med andre ord læring i sosial kompetanse. Målet med studien er å belyse og 

beskrive informantenes opplevelse av ungdomsprogrammet i stedet for å forklare et kausalt 

forhold mellom ungdomsprogrammet og endring i atferd. 

Abstract 

The purpose of this study was to get insight into how youth experience participation in an 

adapted youth program. A semi-standardized interview was conducted with four adolescents 

that were participating in Kompass & Co’s youth program. A thematic analysis was 

conducted on the transcribed interviews and four main themes were revealed: How I was 

before Kompass, how I am now, Kompass’ significance and the significance of having a job. 

The main findings of this study were the experienced importance of the youth program, the 

personal development of the youth and the experienced advantages when searching for a job. 

The informants describe a learning process they went through during the program. This 

process includes the learning of social skills and social performance, in other words learning 

of social competence. The goal of this study was to illuminate and describe the informant’s 

experiences in the youth program rather than to explain the causal relationship between the 

youth program and behavior change.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Det norske skolesystemet er ikke for alle. Noen ungdommer ender derfor opp med å ta 

avstand til skolen med for eksempel skulking og problematferd. Noen ungdommer dropper 

helt ut. Hva skal disse ungdommene gjøre hvis de ikke går på skole? Noen velger å få seg en 

jobb mens andre forblir utenfor. Det er flere konsekvenser av å droppe ut, både for individet 

og for samfunnet. For individet kan det for eksempel være redusert fysisk eller mental helse 

(Ramsdal, Bergvik, & Wynn, 2018). Når det kommer til konsekvenser for samfunnet er det 

estimert at det koster samfunnet ca. 1,5 millioner norske kroner for hver elev som dropper ut 

av videregående skole per levetid (Ramsdal et al., 2018). Disse beregningene er basert på at 

personen betaler mindre skatt, høyrere prevalens av kriminalitet og at personen er avhengig av 

statlig støtte som for eksempel uføretrygd (Ramsdal et al., 2018) 

Ungdom utenfor skole og arbeidslivet er et minkende problem i Norge (OECD, 2018). Det er 

imidlertid en økning internt i gruppen ungdommer som er utenfor skole og arbeidsliv som 

ikke søker aktivt etter jobb, de er med andre ord inaktive. De inaktive ungdommene utgjør en 

tredjedel av gruppen ungdom som er utenfor skole og arbeidsliv og de er ofte ikke i kontakt 

med arbeidsmarkedet eller med offentlige tjenester (OECD, 2018). Tall fra SSB viser at over 

halvparten av ungdom som falt utenfor i 2012 var tilbake i arbeid eller utdanning året etter. 

Det var en klar overvekt av unge med helseutfordringer som fortsatt var utenfor etter det 

første året. Blant disse unge med helseutfordringer var 59 prosent fortsatt utenfor arbeid eller 

utdanning etter fem år, mens 30 prosent gikk over til arbeid eller utdanning. De resterende 

elleve prosentene var registrert som «ukjent status» (SSB, 2019).  

Det finnes flere arbeidsrettede tiltak for ungdom utenfor skole og arbeidsliv gjennom NAV 

(Bragstad & Sørbø, 2015). Slike tiltak har mange krav og ikke alle ungdommene klarer disse 

kravene og faller dermed utenfor. De sistnevnte ungdommene er en spesielt utsatt gruppe. I en 

undersøkelse gjort av Riksrevisjonen (2016) på oppfølging av ungdom utenfor opplæring og 

arbeid fant de at omtrent 60 prosent av ungdommene i oppfølgingstjenestens målgruppe ikke 

deltok i tiltak. Av de ungdommene som deltar i tiltak tok det for en fjerdedel mer enn tre 

måneder før tiltaket ble iverksatt. Gjennomgangen viste også at det var få ungdommer som 

hadde oppfølgingsplaner og mange av ungdommene hadde lange perioder uten kontakt med 



2 
 

oppfølgingstjenesten. De mener det er viktig å få kontakt med ungdommen tidlig for å unngå 

passivitet og for å kunne komme tidlig i gang med eventuelle tiltak (Riksrevisjonen, 2016).  

I NAV har de en Garantiordning for unge. Ordningen skal sikre arbeidsrettede tiltak til 

ungdom under 20 som ikke har skoleplass eller arbeid. Denne gruppen har ofte ikke fullført 

videregående opplæring. Det er også en ordning for ungdom i alderen mellom 20 og 24 som 

skal hjelpe personen med å få utarbeidet en aktivitetsplan der målet er å få arbeid innen én 

måned (Bragstad & Sørbø, 2015). von Simson (2012) undersøkte effekten av arbeidsrettede 

tiltak tilbudt ungdom som ikke har fullført videregående skole. I undersøkelsen finner hun at 

vikarbyråarbeid kan være et effektivt supplement til arbeidspraksis som er det vanligste 

arbeidsrettede tiltaket som tilbys til ungdom. Hun fant også at det å bare ha arbeidspraksis 

reduserte sannsynligheten både for å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet og for å bli 

der. Ungdommene som har deltatt på kvalifiseringstiltak har en økt sannsynlighet for å 

komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet (von Simson, 2012). Hyggen (2015) gjorde en 

gjennomgang av tiltak mot frafall i Norge, Sverige, Danmark og Finnland. Han indentifiserte 

en rekke aktivitetstiltak, der de som lignet mest på ordinær ansettelse var de som viste de mest 

lovende resultatene.  

1.2 Begrepsavklaring 

«NEET» er det engelske akronymet for «not in education, employment, or training». På norsk 

er dette begrepet oversatt til unge på kanten, og gjelder ungdom som er mellom 15 og 24 år 

og som verken er i utdanning, jobb eller opptrening (Halvorsen, Hansen, & Tägtström, 2012). 

Det skal imidlertid nevnes at NEET-begrepet ikke bare gjelder ungdom og er derfor et bredere 

begrep enn den norske oversettelsen.  

Begrepet unge på kanten har sine dårlige sider. For det første er unge på kanten en veldig 

negativ og belastende merkelapp der ungdommen blir definert på hva de ikke er (Yates & 

Payne, 2006). Unge på kanten blir ofte sett på som en risikogruppe for sosial ekskludering, 

men ikke alle som går under merkelappen unge på kanten er nødvendigvis i risiko for sosial 

ekskludering. Det å være borte fra utdanning, jobb eller opptrening trenger ikke i seg selv å 

føre til sosial ekskludering, og begrepet fører derfor til en overgeneralisering av 

ungdomsgruppen (Yates & Payne, 2006). 
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Yates og Payne (2006) påpeker noen praktiske problemer med å bruke NEET eller unge på 

kanten begrepet. Hovedproblemet med begrepet er hvordan det blir brukt i praksis. De 

forklarer at begrepet blir brukt som fokus for intervensjoner der målet er å få ungdommene fra 

NEET til EET (education, employed or in training). Med andre ord har intervensjonen 

oppnådd målet når ungdommene kommer i opplæring, jobb eller opptrening. Yates og Payne 

(2006) argumenterer for at denne situasjonen har de samme trekkene som brannslukking, og 

at denne metoden er midlertidig og en uproduktiv overgang til EET. De mener at fokuset 

heller burde være på forebyggende arbeid for ungdom som er i risiko for sosial eksklusjon 

eller jobbe med å støtte ungdom som allerede er i opplæring, jobb eller opptrening. På 

bakgrunn av de negative sidene med begrepet velger jeg å ikke bruke begrepet unge på kanten 

eller NEET i min avhandling. Jeg velger heller å kalle ungdommene for det de er, ungdom. 

Jeg har også valgt å kalle de fire ungdommene jeg har intervjuet for informanter eller 

deltakere for å unngå forvirring mellom generell ungdom og de jeg har intervjuet.  

1.3 Frafall i videregående opplæring 

I Norge definerer vi frafall fra videregående opplæring som: ikke oppnådd studie- eller 

yrkeskompetanse fem år etter man har startet videregående opplæring (Reegård & Rogstad, 

2016). Det vil si at hvis ungdommen går først to år på restaurant og matfag for deretter å gå 

tre år på studiespesialiserende, vil han eller hun ikke regnes som frafallen. Er ungdommen syk 

eller av andre grunner borte fra videregående opplæring i ett år i denne perioden vil han eller 

hun bli regnet som, etter norsk definisjon, frafallen. Denne definisjonen er begrenset 

sammenliknet med land som for eksempel Danmark og Island. I Danmark definerer de frafall 

som: ikke bestått videregående opplæring innen 25 år etter avsluttende grunnskole» 

(Markussen, 2011). Med den Danske definisjonen ville ungdommen fra eksempelet over ikke 

bli regnet som frafallen. Denne forskjellen er viktig å ta i betraktning når man snakker om 

frafall i Norge i forhold til andre land. 

I flere norske studier opererer de med en todeling når de måler frafall: de som har bestått 

videregående opplæring, og resten. Resten inkluderer alle som ikke fullfører videregående 

opplæring og skiller eksempelvis ikke mellom de som stryker og de som faller fra. I Statistisk 

sentralbyrå (SSB) opererer de med inndelingen: de som har fullført, de som fortsetter 

videregående opplæring i sitt sjette år, de som har gjennomført hele utdanningen med en stryk 

i ett eller flere fag, og de som har sluttet før tiden (Reegård & Rogstad, 2016). Tall fra SSB i 
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perioden 1994-2009 viser at om lag 70 prosent fullfører, mens mellom 16 og 20 prosent 

sluttet i den perioden (Reegård & Rogstad, 2016, s.24). De samme tallene finner vi også i 

artikkelen til Chaudhary (2011). Ser vi på de nyeste tallene fra SSB er det 74,5 prosent av 

ungdommene i perioden 2012-2017 som har fullført studie- eller yrkeskompetanse. Dette er 

en økning på 1,4 prosent poeng sammenliknet med kullet fra 2011-2016 (SSB, 2018).  

1.3.1 Årsakene til frafall 

Det er forskjellige forhold som har betydning for frafall i videregående skole, og en av de 

største forholdene er sosial bakgrunn (Reegård & Rogstad, 2016). Det er ikke noe nytt at 

foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning for fullføring av videregående opplæring 

(Boudon, 1974; Bourdieu, 1973; Bourdieu & Passeron, 2006). Det er tre store forklaringer på 

sosial bakgrunn sin betydning på frafall i videregående skole: verdiforklaringen (Boudon, 

1974), kulturforklaringen (Bourdieu, 1973) og sosial-posisjon forklaringen (Boudon, 1974).  

Verdiforklaringen til Boudon (1974) omhandler hvordan utdanningsatferd blir påvirket av 

normer og verdier. Graden av ungdommens framtidsorientering påvirker hvor viktig 

ungdommen mener utdanning er. Hvis utdanning oppfattes som viktig kan dette påvirke 

innsats og innstilling til skolen, noe som igjen kan påvirke utdanningsvalg og prestasjoner. 

Det blir en slags kjede av påvirkning der normer og verdier til slutt påvirker utdanningsvalg 

og prestasjoner.  

Kulturforklaringen til Pierre Bourdieu (1973) omhandler hvordan prestasjonsmessige fordeler 

av oppvekst i middelklassehjem, ressursforskjeller i oppveksten og skolens dominerende 

kultur fører til forskjell i sannsynligheten for å gå videre i utdanningsløpet. Forklaringen tar 

utgangspunkt i kapitalteorien der kapital er ulikt fordelt i samfunnet. Kapital kan konverteres 

til andre typer kapital under bestemte omstendigheter (Bourdieu & Passeron, 2006). Den 

viktigste kapitaltypen for sosial reproduksjon i skolen er kulturell kapital. Kulturell kapital 

omhandler kjennskap og fortrolighet med kulturelle referanser og praksiser som blir verdsatt i 

samfunnet. I følge Bourdieu og Passeron (2006) blir kulturell kapital ubevisst vurdert som 

talent av læreren, og fører til et karaktergap mellom elever fra ulike sosiale bakgrunner. 

Kulturell kapital er dermed med på å reprodusere sosiale ulikheter i skolen.  

Sosial-posisjon forklaringen (Boudon, 1974) omhandler at rasjonelle mennesker forsøker å 

opprettholde sin egen sosiale posisjon etter man forlater hjemmet. Er foreldrene dine 
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psykologer må man ta høyere utdanning for å opprettholde sin sosiale posisjon. Hvis 

foreldrene dine er yrkesfagarbeidere er høyere utdanning nødvendigvis ikke like viktig. 

Fordeler og ulemper med å ta utdanning varierer derfor med sosial klassebakgrunn, 

økonomiske og sosiale avveielser. 

Et annet forhold som har stor betydning for fullføring av videregående opplæring er tidligere 

skoleprestasjoner. Rumberger (2011) viser at kompetansenivået på begynnelsen av 

videregående skole har avgjørende betydning om ungdommen fullfører videregående 

opplæring eller ikke. Det samme er blitt funnet i norske studier (Vibe, Frøseth, Hovdhaugen, 

& Markussen, 2012). Det er også funnet at skoleprestasjoner i grunnskolen har betydning for 

om ungdommen faller fra (Markussen, Frøseth, Lødding, & Sandberg, 2008). Med andre ord 

kan tidlig innsats i kunnskapsbygging virke forebyggende på frafall i videregående opplæring.  

Andre forhold som har betydning for gjennomføring av videregående skole er om mor til 

ungdommen var i arbeid (Markussen et al., 2008), eller om ungdommen bodde sammen med 

begge foreldrene da ungdommen var 15 år (Heggen, Jørgensen, & Paulgaard, 2003).  

Et sentralt begrep i frafallslitteraturen omhandler begrepet engasjement. Engasjement blir 

definert og målt ulikt fra studie til studie, men jeg velger å presentere samme definisjon som 

Reegård og Rogstad (2016) bruker i sin bok. Reegård og Rogstad (2016, s. 35-36) definerer 

engasjement for skolen som:  

a) Å oppleve skolen som en arena der man føler at man hører til, og som man kan 

identifisere seg med.  

b) At man vurderer skolen som en arena der det er verdt å yte en innsats for å lære 

med tanke på fremtidig nytte.  

c) At man faktisk handler slik at man tilegner seg kunnskap.  

Forfatterne kommenterer at definisjonen er veldig begrenset og at den er ment for å 

identifisere forhold som predikerer sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring. 

Markussen et al. (2008) fant at engasjement hadde betydning for frafall i videregående skole. 

De målte fravær i tiende klasse, samt hvor ambisiøse elevene var og hvor høy utdanning de 

planla. Jo mindre fravær og mer ambisiøse elevene var desto større sannsynlighet det var for 

eleven å fullføre videregående opplæring (Markussen et al., 2008). Analyser gjort av 

Markussen (2011) viser til et vekslingsforhold mellom engasjement og prestasjon. 

Eksempelvis hvis en elev presterer bra på skolen blir eleven også engasjert og de engasjerte 
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elevene identifiserer seg med skolen og presterer. Dette er ikke noe nytt funn ettersom Finn 

(1989) viste dette med sin «participation identification model».  

Årsakene til frafall er komplekst. Det de forskjellige forholdene har til felles er at miljøet 

ungdommer vokser opp i har stor betydning og jo tidligere en skaper et godt forhold til skolen 

desto mindre sjanse er det for frafall. 

1.3.2 Hvem er det som faller fra? 

Ungdommer med majoritetsbakgrunn har større sannsynlighet for å fullføre videregående 

opplæring enn ungdommer fra minoritetsbakgrunner (Markussen et al., 2008). Denne 

forskjellen er ikke stor. Ungdommer fra vestlige bakgrunn har størst sluttandel, mens ikke-

vestlig innvandrere og ikke-vestlige etterkommere er de som har høyest andel som ikke har 

bestått (Markussen et al., 2008). Det er også en stor forskjell med tanke på studieretning når 

det kommer til fullføring av videregående opplæring. På studieforberedende var det 87 

prosent som fullførte videregående opplæring i løpet av fem år, mens på yrkesfag var det 60 

prosent (SSB, 2018). Det vil si at nesten halvparten av de som starter på yrkesfag fullfører 

ikke innen fem år. Nesten hver tredje som startet på yrkesfag og fullførte tok påbygg, med 

andre ord en studieforberedende retning (Falch, Johannesen, & Strøm, 2009). I følge 

Markussen et al. (2008) er det ingen betydelig forskjell på gutter og jenter med tanke på 

frafall. Markussen et al. (2008) hevder at det er større sannsynlighet for at guttene ikke består 

alle fag og blir regnet som frafall. De mener også at i noen tilfeller har jenter større 

sannsynlighet for å slutte i opplæringen. Med andre ord hvis en har minoritetsbakgrunn og går 

på yrkesfag er det større sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring, men det er 

bare med noen få prosent. Tar man med de forskjellige årsakene til frafall som er presentert 

tidligere i denne artikkelen ser man at bildet er mer komplekst.  

1.3.3 Frafallets konsekvenser 

Frafall i videregående opplæring har et potensielt betydelig samfunnsøkonomisk tap (Falch et 

al., 2009). Høyt frafall påvirker offentlige utgifter på to måter. Den første er at høyt frafall 

tilsier lavere elevtall i videregående skole. Konsekvensen av et lavere elevantall er mindre 

offentlige utgifter med tanke på bygninger, utstyr, undervisningspersonell osv. Den andre er 
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at høyt frafall medfører ekstra offentlige utgifter i trygde- og søknadsordninger i den grad 

frafall øker tilbøyeligheten til å bli bruker av slike ytelser.  

En elev som ikke fullfører gir en samfunnsøkonomisk netto kostnad på 900 000 kroner (Falch 

et al., 2009). Beregningen inkluderer det individet vil tjene hvis han/hun er i jobb 

(inntektsgevinsten), trygde- og stønadsutgifter og utgifter for videregående opplæring. 

Beregningene er sterkt avhengig av størrelsen på inntektsgevinsten, og den laveste 

beregningen er på 190 000 kroner per individ og den høyeste på 1 470 000 kroner. Reduseres 

frafallet med en tredjedel vil den norske stat spare henholdsvis 1,1 og 8,8 milliarder kroner 

(Falch et al., 2009). Vi ser derfor at å redusere frafall i videregående opplæring vil spare den 

norske stat en betydelig sum fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Individer som faller fra kan ha vanskeligheter med å finne seg en stabil jobb, ikke bare etter at 

de har droppet ut av videregående opplæring, men gjennom resten av livet. Dette er på grunn 

av lavt nivå på utdanning (Rumberger, 1987). Utdanning og økonomiske konsekvenser med 

frafall er godt dokumentert, men det er mindre oppmerksomhet på de psykologiske og 

helsemessige problemer frafall medfører. Frafall kan føre til dårligere mental og fysisk helse, 

enten direkte eller indirekte via jobbmuligheter og inntekt (Brenner, 1976). Det er verdt å 

nevne at årsaksforholdet mellom psykiske problemer og frafall har ikke blitt fullstendig 

utforsket.  

Frafall i videregående opplæring kan ha personlige- og sosiale konsekvenser for individet. 

Ungdom som har falt fra har en høyere risiko for sosial eksklusjon både på kort og lang sikt. 

Denne effekten er størst for yngre ungdom, og effekten er større blant menn, spesielt på lang 

sikt (Bäckman & Nilsson, 2016).  

Andre sosiale konsekvenser av frafall i videregående opplæring er at ungdom som faller fra 

har økt risiko for kriminalitet, stoffmisbruk og forskjellige helseproblemer. De har større 

sannsynlighet for å bruke sosiale tilbud, trenge hjelp med arbeidsledighet, trenge medisinsk 

hjelp og lavere sjanse til å delta politisk (Bäckman & Nilsson, 2016; Rumberger, 2011). 

1.3.4 Hva kan gjøres for å få flere til å fullføre videregående opplæring? 

Reegård og Rogstad (2016) foreslår tre viktige områder for tiltak som kan hjelpe med å 

redusere frafall i videregående opplæring. Det første området er å øke andelen som fortsetter 

etter yrkesfaglig VG2. De begrunner dette med det er mange som avbryter sin yrkesfaglige 
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videregående opplæring med VG2 og at det er ofte grunnet i at det ikke er lærlingplasser. De 

foreslår en større fleksibilitet i utdanningsløpet slik at flere kommer igjennom VG3 i 

yrkesfaglig utdanning. Den andre er at flest mulig må nå lengst mulig i videregående 

opplæring. Reegård og Rogstad (2016) viser til sin egen analyse at lengre ungdommen har 

vært i videregående opplæring desto større sannsynlighet er det for å være sysselsatt som 25-

åring. Den samme mønsteret fant de med høyere oppnådd kompetanse. De mener derfor at 

videregående opplæring som system burde ha en målsetting om å få flest mulig elever 

gjennom VG3. Den siste er økt bruk av ordningene med lærekandidat og praksisbrevkandidat. 

Med andre ord jobbe for bedre tilpasset opplæring for at flere skal fullføre videregående. Som 

lærekandidat inngår ungdommen en opplæringskontrakt med en lærebedrift med mål om å ta 

et kompetansebevis. Ungdommen kan inngå en opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, 

eller senere, og læretiden varierer mellom ett og fire år avhengig av hva ungdommen ønsker å 

lære. Praksisbrevkandidat er et toårig løp der ungdommen får mer praktisk, yrkesfaglig eller 

videregående opplæring der mye av læringen skjer ute i en bedrift. Reegård og Rogstad 

(2016) argumenterer for økt bruk av disse ordningene fordi mange elever begynner i 

videregående skole med et svakt faglig utgangspunkt og svært lav sannsynlighet for å fullføre. 

For mange av disse ville ordningene som lærekandidat eller praksisbrevkandidat være et 

bedre og mer realistisk mål enn den nåværende yrkesfaglige videregående opplæringen. 

1.4 Kompass og Co, et tilpasset ungdomsprogram 

Ungdomsprogrammer er et alternativ for ungdom som er i risiko for å falle utenfor eller har 

droppet ut av videregående opplæring. I denne oppgaven har jeg valgt å undersøke 

ungdomsprogrammet til Kompass og Co. Kompas og Co er en sosial virksomhet som jobber 

med å utvikle mestringsarenaer for ungdom. De har som formål er å gi arbeid og kompetanse 

til unge som er i en sårbar situasjon eller har falt utenfor skole og arbeidslivet. Kompass & Co 

rekrutterer også ungdommer som står uten tiltak fra barnevernstjenesten og NAV. Kompass 

og Co har et ungdomsprogram der ungdommen får betalt arbeid, samt at de jobber med sin 

egen personlige utvikling. Ungdommene blir kartlagt med jevne mellomrom. Kartleggingen 

omhandler ungdommens forventninger, selvfølelse, sosial kompetanse og ungdommens egne 

refleksjoner. I Kompass & Co får ungdommen bygget opp sin CV og et større nettverk ut i 

arbeidslivet (Kompass og Co, 2018). 
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Ungdomsprogrammet har to nivåer eller arenaer de jobber på. Arbeid og personlig utvikling. 

Ungdommene får betalt arbeid på en intern arbeidsplass. Mange av ungdommene fungerer 

ikke på en ordinær arbeidsplass og det er derfor viktig å ha et arbeidsmiljø som følger 

ungdommen. Kompass jobber med ungdommens personlige utvikling parallelt med at 

ungdommen får arbeidserfaring. En av måtene de oppnår dette er ved hjelp av miljøarbeidere 

som jobber fleksibelt med ungdommen. De har også workshoper med forskjellige temaer som 

er relevant for ungdommen. Eksempelvis «Konflikthåndtering» eller «Dialog mellom foreldre 

og ungdom». Workshopene har flere moduler som de bruker når ungdommen trenger det. 

Modulene baserer seg på Splint sine metoder. Splint er en organisasjon som jobber med 

interaktive metoder for å styrke mellommenneskelig kommunikasjon og 

organisasjonskulturer. Splint (2018) bruker teknikker som situasjonstrening, service stageing, 

rollespill, forumteater og storytelling (Splint, 2018). Kompass og Co bruker også tilsvarende 

teknikker i sine workshoper. Modulene i ungdomsprogrammet er:  

Diversity Icebraker (DI) 

Ledelse og medarbeiderskap 

Tilstedeværelse og forventninger når vi er på jobb 

Kommunikasjon, forventningsavklaringer og tilbakemeldinger 

Konflikthåndtering og grensesettinger 

Selvledelse 

Jobbintervjuet 

Nære relasjoner 

Åpent tema 

Ungdomsprogrammet følger en tre-trinns trappetrinnsmodell.  

Trinn 1 handler om å «myke ungdommene opp litt». På dette trinnet er ungdommene på 

interne arbeidsplasser og har en miljøarbeider som følger dem. Målet er å motivere 

ungdommene til å ville gå på jobb og forberede dem på hva det vil si å være en arbeidstaker. 

Her har de en workshop med modulen DI.  

Trinn 2 handler om at ungdommene går over til eksterne arbeidsgivere som Kompass har 

kontakt med. Kompass har samlinger med ungdommene der de tar opp problemer de har. 

Kompass lærer dem også å gi og ta i mot tilbakemeldinger. På dette trinnet er ungdommene 

mer selvstendige, men Kompass er der og støtter dem hvis de trenger det.  
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Trinn 3 handler om at ungdommene skal «ut å fly selv». Kompass skal lose ungdommene 

videre ut i fast arbeid eller tilbake til studier. Dette er målet til Kompass og de mener de har 

lykkes hvis ungdommen oppnår dette. Noen av ungdommene blir rekruttert til Kompass og 

Co som «champions». Det vil si at ungdommen får en miljøarbeiderlikende stilling og blir en 

ressurs for andre, ofte nye, ungdommer.  

En av modulene baserer seg på Human Resource (HR) verktøyet DI (Diversity Icebraker). DI 

er et multifunksjonverktøy som brukes til å bedre kommunikasjon, teamutvikling, 

selvkjennelse, sosialt samspill, verdsetting av forskjeller, konstruktiv gruppedynamikk, 

prosjektteam, dialog, konfliktløsning, felles begrepsforståelse, mangfoldskultur og kollektiv 

refleksjon. DI inneholder et spørreskjema som måler preferanser for kommunikasjon, 

interaksjon og problemløsningsstiler, samt et seminar/workshop som bygger på 

spørreskjemaet. En vanlig DI-workshop begynner med at deltakerne kartlegger sine egne 

preferanser ved å bruke spørreskjemaet. Deretter diskuterer deltakerne deres preferanser i 

grupper og deres oppfatninger av andres preferanser. Dette skaper et miljø for å reflektere og 

identifisere måter å samarbeide mer effektivt på (Ekelund, 2013). Kompass og Co bruker 

verktøyet en del med nye ungdommer.  

En av de interne arbeidsplassene er KompassMat. Det er et cateringselskap basert på 

overskuddsmat og er en mestringsarena for ungdommene. Selskapet har som mål å redusere 

overskuddsmat og gi ungdom lønnet arbeid. Å jobbe med overskuddsmat gir ungdommene en 

erfaring med et variert sett med ingredienser, smaker og menyer (KompassMat, 2018). 

1.5 Formål og problemstilling 

Det er lite kunnskap om individer som har høy risiko for frafall (Sveinsdottir, Eriksen, Baste, 

Hetland, & Reme, 2018). Sveinsdottir et al. (2018) hevder at det trengs videre undersøkelse 

for å gi innsikt til hvilke sosiale- og helserelaterte problemer ungdom som er utenfor skole og 

arbeidslivet har, samt hva ungdommene selv tror er årsaken til hvorfor de har droppet ut. 

Ramsdal et al. (2018) hevder at det er få studier som har undersøkt ungdommers opplevelser 

og meninger om hvorfor de har droppet ut og ikke er i arbeid. De mener også at det er 

overaskende lite forskning på overgangsperioden mellom skole og arbeidslivet. For å kunne 

lage effektive intervensjoner og programmer kreves det mer kunnskap om ungdommers egne 

frafallsopplevelser og hvordan denne prosessen kan påvirke overgangen mellom skole og 
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arbeidslivet (Ramsdal et al., 2018). Lillejord et al. (2015) foreslår at mer kvalitativ forskning 

kan gi dybdeforståelse av frafallsproblematikken.  

For å bidra til frafallslitteraturen og litteraturen på ungdomsprogrammer har jeg valgt å 

undersøke ungdommer som deltar i ungdomsprogrammet til Kompass og Co. Formålet med 

det nåværende prosjektet er å undersøke hvordan ungdom opplever det å delta i et tilpasset 

ungdomsprogram. Jeg har derfor valgt følgende problemstilling for denne oppgaven:  

«Hvordan opplever ungdom å delta i et tilpasset ungdomsprogram?» 

2 Metode 

2.1 Metodevalg 

Kvalitative metoder er egnet til det nåværende prosjektet fordi jeg ønsker mer kunnskap om 

ungdommenes opplevelser i ungdomsprogrammet og fordi det var for få deltakere til å 

benytte kvantitative metoder. Semi-strukturerte intervju er spesielt egnet til å utvinne 

kunnskap om enkeltindividers opplevelser og refleksjoner om sin situasjon. Intervjuenes 

fleksibilitet og åpenhet gir rom og mulighet for å utforske deltakerens opplevelser og 

erfaringer. Jeg valgte å bruke semi-strukturerte intervju som metode i dette studie for å sikre 

at temaene i prosjektet ble dekket. Denne typen intervju gir deltakerne tid, rom og trygghet til 

å fortelle om sine opplevelser.  

I forkant av intervjuene ble det brukt deltakende observasjon. Observasjon er godt egnet i 

kombinasjon med kvalitative intervjuer (Fangen, 2010) og observasjonen ga grunnlag for 

intervjuguiden. Observasjonen ga også generell informasjon om programmet og om hvordan 

Kompass og Co jobber. Deltakende observasjon ble brukt for å skape tillit til informantene før 

de ble spurt om å delta i studien.  

2.2 Utvalg 

I en kvalitativ undersøkelse er det ikke vanlig å rekruttere tilfeldige informanter, men i stedet 

velge informanter som har erfaring med det som skal forskes på. Hensikten er å få innblikk i 

situasjonen, i dette tilfellet et tilpasset ungdomsprogram. Jeg fikk tilgang til informantene 

gjennom et samarbeid med daglig leder i Kompass og Co. Jeg deltok i de samme aktivitetene 

som noen av informantene i min sommerferie før den nåværende studien startet for å bygge 
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tillit til informantene. Deltakerne i denne studien ble rekruttert gjennom ungdomsprogrammet 

til Kompass og Co ved at jeg personlig spurte informantene om de ville være med på studien. 

Inkluderingskriteriet var om informantene er, eller har nylig vært en del av, 

ungdomsprogrammet til Kompass og Co.  

Deltakerne i denne studien er fire ungdommer som deltar i et tilpasset ungdomsprogram der 

de får fleksibel arbeidserfaring i ulike arbeidsmiljøer. Ungdommene er krysskulturelle og 

består av både gutter og jenter. Informantene i denne oppgaven blir omtalt med fiktive navn, 

jeg har kalt dem Danielle, Elie, Josef og Sara. Alle informantene har vært den del av 

ungdomsprogrammet i 5 år i gjennomsnitt. Alle informantene, med unntak av en, har avbrutt 

videregående opplæring. En informant er fortsatt i videregående opplæring, en annen av 

informantene har gått tilbake til videregående opplæring, en av informantene jobber fulltid 

hos Kompass og Co og den siste informanten har fått seg en fast jobb utenfor Kompass og Co.  

Ut i fra masteroppgavens rammer, tidsperioden som er til rådighet og behandlingstid av 

godkjenning (NSD) har jeg foretatt avgrensningen i antall informanter. I metodelitteraturen 

anbefales det å gjennomføre intervjuer helt til man ikke lenger får ny informasjon (Mason, 

2018). Jeg kunne ut i fra dette hatt noen flere intervjuer. Jeg mener likevel at gjennom de fire 

intervjuene får jeg fyldige beskrivelser av informantenes opplevelser i et tilpasset 

ungdomsprogram. Formålet med denne studien er ikke å generalisere, men innhente 

opplevelser fra hver enkelt deltaker.  

2.3 Forskningsetiske betraktninger 

I forkant av intervjuene ble deltakerne informert, både skriftlig og muntlig, om formålet med 

studien, informasjon om lydopptak og transkribering, og at alle dataene ville bli behandlet og 

oppbevart konfidensielt. Det ble informert om at deltakeren ville bli gitt ett fiktivt navn i 

publikasjonene. Dette, samt alle andre potensielle identifiserende informasjon, som 

eksempelvis hvor deltakeren bor eller hvilken skole de gikk på, ble fjernet under 

transkripsjonen. Informantene ble også informert om at deltakelse i studien er frivillig og at 

han/hun kunne når som helst kunne trekke seg. Informasjonsskriv og samtykke-erklæring er 

lagt ved denne oppgaven, se vedlegg 1.  

I den nåværende studien var det ikke forventet at deltakelse i studien ville gi noen ulemper, 

men for noen av deltakerne kan lengden på intervjuet være krevende. Det ble derfor tatt 
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hensyn til lengden på intervjuet og deltakeren ble godt informert før intervjuet startet om at vi 

kunne ta pause hvis deltakeren trengte det. Alle intervjuene varte rundt 60 minutter, men det 

var bare i en av intervjuene vi tok pause.  

Prosjektet ble vurdert av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK) som konkluderte med at det nåværende prosjektet ikke krevde godkjenning fra REK. 

Prosjektet ble godkjent av Norges samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD), referansekode 

933429. Prosjektet følger de etiske prinsippene i Helsinki-erklæringen (World Medical 

Association, 2013).   

2.4 Datainnsamling 

I denne studien ble det gjennomført semi-strukturerte intervjuer. I forkant av studien ble det 

også gjennomført deltakende observasjon. Informasjonen innhentet fra observasjonen ble 

brukt til å forme intervjuguiden. 

2.4.1 Deltakende observasjon 

Formålet med deltagende observasjon er å kunne beskrive hva folk sier og gjør i 

sammenhenger som ikke er strukturert av forskeren (Tjora, 2017). Forskeren får delta i det 

daglige livet til de som blir observert og ser hvordan de oppfører seg i forskjellige situasjoner. 

Forskeren deltar i observasjonen, som betyr at han/hun blir involvert i samhandling med 

andre, samtidig som forskeren iakttar hva ungdommen foretar seg (Fangen, 2010). Deltagende 

observasjon gir en førstehåndserfaring med de som blir observert, og forskeren kommer 

nærmere inn på deltakernes virkelighet og får personlig kunnskap om dem. Observasjonen sitt 

primære formål i den nåværende studien var å bli kjent med informantene gjennom å delta i 

deres arbeidshverdag. Jeg noterte ned mine opplevelser med arbeidsplassen der informantene 

jobbet og med informantene. Observasjonen ga meg grunnlag for spørsmålene i 

intervjuguiden.  

Jeg deltok og observerte informantene på flere arenaer; en matbod, Øyafestivalen og på et 

matkurs. Flere av informantene jobbet fast i matboden. Øyafestivalen og matkurset var to 

«eventer» som jeg kunne delta på sammen med informantene. Jeg observerte seks forskjellige 

ungdommer. I matboden hadde jeg seks vakter som varte mellom fem og seks og en halv 

time. På Øyafestivalen hadde jeg to vakter som varte seks timer og jobbet sammen med fire 
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andre ungdommer og en informant. Matkurset tok sted i en kantine på en ungdomsskole og 

varte i fire og en halv time. Fire av ungdommer deltok på matkurset hvor en av de var en 

informant. Tiden jeg hadde med de ulike ungdommene varierte. Jeg ble derfor bedre kjent 

med noen av informantene. Under observasjonen satt jeg hovedsakelig på vakt sammen med 

en ny ungdom og en ungdom som hadde vært i ungdomsprogrammet en stund. Observasjonen 

tok for det meste sted tidlig sent i juli og tidlig i august og matkurset var i oktober. I denne 

studien ble det anvendt synlig observasjon, det vil si at ungdommene visste at de ble 

observert.  

2.4.2 Semi-strukturert intervju 

I følge (Kvale, 2007) er det kvalitative intervjuet et sentralt metode for å utforske og fange 

individets opplevelser og deres verden. Det gir en unik tilgang til individets livsverden, som i 

egne ord beskriver sine opplevelser, erfaringer og meninger. I studien blir det derfor anvendt 

semi-strukturerte intervjuer for innsamling av data. Intervjuene ble gjort i et grupperom på et 

sted informantene er vant til å møte eller på en kafe de valgte.  

Intervjuguiden i denne studien inneholdt en oversikt over temaer og spørsmål som skulle 

stilles under intervjuet, se vedlegg 2. Spørsmålene ble stilt i en åpen form for å best fange 

deltakerens opplevelser i ungdomsprogrammet, samt ha muligheten til å stille 

oppfølgingsspørsmål på det deltakeren svarte. Under intervjuprosessen ble det brukt 

hjelpespørsmål hvis deltakeren ikke forsto eller trengte hjelp til å forstå spørsmålet. Et 

hjelpespørsmål kom i form av spesifiseringer av sted, tid eller rom eller eksempler. Det ble 

lagt vekt på å bruke så få hjelpespørsmål som mulig og intervjustilen brukt i studien kan bli 

beskrevet som ikke-ledende. Jeg gjennomførte intervjuene som varte opp til 90 minutter. 

Johannessen, Rafoss, og Rasmussen (2018) anbefaler å transkribere lydfiler så langt det lar 

seg gjøre når man skal gjøre en tematisk analyse fordi det gjør det langt lettere å følge 

fremgangsmåten i analysearbeidet. Jeg valgte derfor å ta opp intervjuene med en diktafon og 

transkribere dem. Intervjuene varte til sammen ca. 200 minutter som tilsvarte 61 sider når det 

ble transkribert. Transkriberingen ble gjort i etterkant av intervjuet, eksempelvis dagen etter 

intervjuet. Hvis det var to intervjuer etter hverandre ble dagene etter begge intervjuene brukt 

til transkribering.  

I følge Kvale og Brinkmann (2011) går en del av informasjonen bort med omgjøring fra en 

muntlig samtale til tekst. Han mener at samtalen blir abstrahert og fiksert i skriftlig form. Det 
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er derfor viktig å notere ned stikkord på ikke-verbalt språk under intervjusituasjonen, slik at 

det blir lettere å huske informantens kroppsspråk og gester under transkribering. Målet med 

transkribering i prosjektet var å tekstlig-gjøre intervjuet. Jeg transkriberte derfor ikke ordrett 

og utelot de mest muntlige trekkene i muntlig tale. Jeg skrev også inn følelsesuttrykk i 

transkripsjonen, eksempelvis hvis noe var gråtkvalt eller sagt på en trist måte.  

Semi-strukturerte intervju er ikke uten svakheter. Berg (2001) hevder at for å kunne lage 

standardiserte spørsmål til intervjuguiden må de formuleres med et språk deltakeren er kjent 

med. Med andre ord må forskeren være kjent med fagområdet og målgruppen som blir 

intervjuet. I mitt tilfelle var dette ungdom som var krysskulturelle og som har falt fra 

videregående opplæring. Jeg var ikke kjent med denne målgruppen fra før, men etter 

observasjonsperioden ble jeg bedre kjent med informantene og med ungdomsprogrammet 

som ga grunnlag for intervjuguiden.  

Fleksibiliteten til semi-strukturerte intervjuer kan være en svakhet. Det kan forekomme 

spontane oppfølgingsspørsmål som forskeren ikke har tenkt godt nok igjennom hvordan det 

stilles som kan styre utviklingen i samtalen. Det kan for eksempel være et ledende spørsmål 

som kan påvirke svaret og datainnsamlingen. 

En ulempe med å benytte intervju som metode er at både innsamling og analysen av data er 

tidkrevende. Dette er ikke i seg selv en svakhet med metoden, men i kombinasjon med tiden 

som er tilgjengelig til en masteroppgave medfører dette en begrensing i antall deltakere i 

studien. 

2.5 Refleksivitet og transparens 

I den kvantitative forskningstradisjonen snakker man ofte om reliabilitet og validitet som 

kvalitetskrav til forskning. Den nåværende studien følger den kvalitative 

forskningstradisjonen der det gir lite mening å snakke om reliabilitet og validitet som 

kvalitetskrav. Eksempelvis vil det gi lite mening å snakke om reliabiliteten til diktafonen eller 

til forskeren som gjorde intervjuet, eller hvor valid en deltakers utsagn om ens egen 

opplevelse er. Hva er en god kvalitativ studie? Hvilke kvalitetskrav skal vi ha til kvalitativ 

forskning? Det er blitt presentert to alternativer til reliabilitet og validitet: refleksivitet og 

transparens (Smith, 2015). Refleksivitet og transparens omhandler å gjøre tydelig forhold som 

virker inn på forskningen slik at de ikke virker «tilfeldig», men at de er tatt i betraktningen og 



16 
 

notert ned. Med andre ord handler det om å øke troverdigheten til studien (Smith, 2015). I den 

nåværende studien er det tatt hensyn til både refleksivitet og transparens, se kapittel 2.6 og 

2.7.1.  

 

Det en pågående debatt om hvilke retningslinjer som bør være tilstede for vurdering av 

kvalitativ forskning. Denne debatten er godt representert i artiklene mellom Elliott, Fischer, 

og Rennie (1999) og Reicher (2000). Elliott et al. (1999) foreslår retningslinjer for kvalitativ 

forskning, mens Reicher (2000) poengterer kompleksiteten i kvalitativ forskning: 

«We do not only have desires, but we have desires about what we should desire»  

(Reicher, 2000) 

Han mener derfor at vi burde ha både teorier og metoder som reflekterer slike kompleksiteter. 

Diskusjonen mellom Elliot og Reicher viser hvor vanskelig det kan være å finne hva som er 

en god kvalitativ studie. På den ene siden trenger vi standardiserte og tydelige retningslinjer 

for kvalitativ metode for å kunne lettere vurdere kvaliteten på forskningen. På den andre siden 

trenger vi bredde og dybde i metoden for å kunne forstå det komplekse mennesket.  

I den nåværende studien velger jeg å følge fremgangsmåten til Johannessen et al. (2018) for å 

ha struktur i analysen slik at leseren lettere kan vurdere studien. Jeg vil også gi rom for det 

komplekse mennesket med å bruke en fleksibel analysemetode.  

2.6 Intervjuprosessen 

Denne studien var første gang jeg holdt et intervju utenfor klasserommets fire vegger. I 

begynnelsen var det en uunngåelig «kleinhet», men etterhvert økte flyten og selvsikkerheten i 

samtalene. Etter det andre intervjuet følte jeg meg tryggere på kroppsspråket mitt og hvordan 

jeg skulle stille spørsmålene. En faktor som kan ha påvirket intervjusituasjonen er at jeg er en 

hvit man i 20-årene og har derfor forskjellig bakgrunn enn ungdommene. Jeg la merke til at 

det var litt vanskeligere å intervjue en av ungdommene. Det var allikevel god stemning, 

spesielt med de ungdommene som jeg allerede var kjent med.  

Under transkriberingen og analyseprosessen av intervjuene så jeg at det var flere 

oppfølgingsspørsmål jeg kunne ha stilt deltakeren og muligens fått mer detaljerte beskrivelser 

av informantenes opplevelser av å delta i ungdomsprogrammet. Hadde jeg vært en bedre trent 

intervjuer kunne jeg ha tatt muligheten til å spørre disse spørsmålene til informantene. Jeg 
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gikk istedenfor til neste spørsmål i intervjuguiden og mistet muligheten for å stille gode 

oppfølgingsspørsmål. Jeg føler likevel at jeg har fått gode beskrivelser av informantenes 

opplevelser i ungdomsprogrammet.  

2.7 Dataanalyse 

Tematisk analyse er en metode for å identifisere, analysere og rapportere temaer innen 

dataene. Metoden organiserer og beskriver dataene i rik detalj. Metoden beskriver også 

forskjellige aspekter med forskningstemaet (Braun & Clarke, 2006).  

En av fordelene med tematisk analyse er dens epistemologiske og ontologiske frihet når det 

kommer til teori. I denne oppgaven har jeg valgt å ha et essensialistisk og realistisk teoretisk 

rammeverk. Med andre ord antar jeg at det som er virkelig er «der ute» og kan oppdages 

gjennom forskningsprosessen, samt at det personer sier gir direkte tilgang til det som er 

virkelig. Den tematiske analysen i denne oppgaven er også induktiv. Med andre ord er 

analysen datadrevet. En ren induktiv analyse er en umulighet, men jeg vil i analysen prøve å 

være så nærme meningen i datamaterialet som mulig (Smith, 2015).  

Jeg har valgt å bruke Johannessen et al. (2018) sin fremgangsmåte på analyseprosessen til 

tematisk analyse. Denne oppskriften er en forenklet versjon av Braun og Clarke (2006) sin 

fremgangsmåte om hvordan gjøre en tematisk analyse. Jeg har valgt å bruke denne fordi den 

gir en grundig og studentvennlig gjennomgang av hvordan gjøre en tematisk analyse.  

En annen fordel er at den er et fleksibelt forskningsverktøy og den er lett å bruke for lite 

erfarne forskere. Analysemetoden kan generere innsikt i både likheter og ulikheter på tvers av 

deltakere og datasett. Den største ulempen med tematisk analyse er at det er ingen klare 

retningslinjer om hvordan utføre analysemetoden (Attride-Stirling, 2001). Grunnet dette 

poengterer Braun og Clarke (2013) at det er viktig å presentere hvordan analysen og 

rapporteringen er blitt gjort.  

2.7.1 Steg i analysen 

Å dele analysen inn i steg kan være misvisende, men også nødvendig. Det er misvisende med 

tanke på at man i analysen går ofte frem og tilbake mellom stegene. Analysen i denne 

oppgaven var en mer dynamisk prosess enn slik den blir fremstilt i dette kapittelet. Det er 

nødvendig å dele analysen inn i steg for å fremstille den på en strukturert og begripelig måte, 
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samt at stegene var utgangspunktet for min analyse. Jeg velger derfor å presentere analysen i 

steg.  

Steg 1: Forberedelse. Det første steget omhandler å skaffe til veie å få oversikt over data. Her 

leste jeg over materialet og tok notater under veis. Jeg gikk ikke dypt ned i detaljer. Meningen 

med forberedelsen var å få et helhetlig bilde av datamaterialet, og det var nyttig med tanke på 

senere fordypning i materialet. Jeg tok også notater etter å ha lest hele datamaterialet for å 

bedre huske helheten.   

Steg 2: Koding. Det andre steget omhandler å fremheve og sette ord på viktige poeng i 

dataene. Kodingen gir oversikt i innholdet i dataene, genererer dypere innsikt i dataene og 

tilrettelegger for kodegrupperingsprosessen. Koding er en spørsmålsdrevet prosess. Under 

denne prosessen stilte jeg spørsmål og svarte spørsmålet med en kode til datasettet. Jeg 

begynte generelt med eksempelvis «Hva handler dette om?» og gikk mer spesifikt til verks 

etter som jeg kodet videre. Jeg kodet derfor intervjuene flere ganger slik at ikke bare de siste 

dataene hadde komplekse koder, mens de første hadde bare generelle koder. Jeg noterte også 

ned flere av spørsmålene og refleksjonene jeg kom over mens jeg kodet. Disse kom godt til 

nytte under kodegrupperingsfasen.  

I kodingen min var jeg så datanær som mulig, med andre ord benyttet jeg koder som 

reflekterer datamaterialet og legger godt til rette for kodegruppering. For å forsikre meg om at 

kodingen var datanær brukte jeg «kodetesten» til Tjora (2017, s.203) i etterkant av kodingen. 

Testen består av to spørsmål: (1) «Kunne jeg laget koden før kodingen, og (2) skjønner man 

hva dataens konkrete innhold er bare ved å lese koden? For at koden skal være datanær må 

svaret være «nei» på den første og «ja» på det andre spørsmålet. Jeg gjorde dette på litt over 

fire femtedeler av kodene.  

Steg 3: Kodegruppering. Det tredje steget omhandler å sortere dataene i overordnede temaer. 

I dette steget av analysen samlet jeg koder som hadde fellestrekk og lagde et overordnet tema. 

Jeg brukte problemstillingen som retningshjelp når jeg lagde temaene. Temaene inneholder 

også flere undertemaer, som til sammen skal hjelpe med å forklare temaet. Disse temaene er 

funnene i analysen og er presentert i resultatdelen av oppgaven.  

Grunnet få deltakere i studien var det temaer som bare en deltaker tok opp. Disse temaene ga 

viktige nyanseringer om de overordnende temaene.  
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Steg 4: Rapportering. Det fjerde steget omhandler om å skrive frem temaene. Rapporteringen 

er det som vises fram i resultatdelen av denne oppgaven (se Resultater og diskusjon).  

2.8 Oppsummering av fremgangsmåte 

I denne studien intervjuet jeg fire ungdommer som deltok i ungdomsprogrammet til Kompass 

og Co. I forkant av studien observerte jeg seks ungdommer, to av dem som jeg intervjuet, når 

de jobbet i en matbod, på Øyafestivalen og på et matkurs. Jeg intervjuet til sammen fire 

ungdommer som deltok i ungdomsprogrammet til Kompass og Co. Intervjuene var semi-

strukturerte. Intervjuene ble tatt opp på lyd med bruk av en diktafon og senere transkribert. 

Jeg utførte en tematisk analyse på det transkriberte materialet. Analysen besto av fire steg: 

forberedelse, koding, kodegruppering og rapportering.  

Jeg føler at framgangsmåten har vært hensiktsmessig og vellykket. Den deltakende 

observasjonen ga god kunnskap om ungdomsprogrammet og hvordan ungdommene jobber, 

samt at jeg ble bedre kjent med ungdommene. Uheldigvis fikk jeg bare intervjuet to av de 

ungdommene som jeg observerte. Intervjuene gikk bedre enn forventet og informantene 

hadde gode beskrivelser om sine opplevelser i ungdomsprogrammet.  

3 Resultater og diskusjon  

Resultater fra intervjuene tyder på en læringsprosess som jeg vil kalle: fra drittunge til 

voksen. Læring kjennetegnes ved en relativt stabil og systematisk endring i atferd (Svartdal & 

Flaten, 1998). Læringsprosessen handler derfor om en utvikling hos den enkelte ungdom der 

han eller hun gjør mindre uhensiktsmessig atferd, som skulking og kriminelle handlinger, og 

gjør mer hensiktsmessig atferd, som å møte opp presist, spare penger, ta mer ansvar og ha en 

høyere grad av selvstendighet. Analysen tydeliggjorde flere meningsbærende enheter som er 

knyttet til oppgavens problemstilling. Enhetene er temaoverskrifter i presentasjonsdelen av 

dette kapittelet. Enhetene er delt opp i overordnede temaer og temaer. Jeg vil trekke inn 

relevant faglitteratur og tidligere forskning for å underbygge resultatene fra intervjuene. 

Betegnelsen flere viser til at to eller tre av informantene beskrev fenomenet. Utover det vil 

betegnelsene en av informantene eller alle informantene bli brukt. Temaene jeg kom fram til 

gjennom analyseprosessen kunne kategoriseres i fire overordnede temaer og ti underordnede 

temaer, se Tabell 1. De overordnede temaene er: Hvordan jeg var før Kompass, hvordan jeg 

er nå, betydningen av Kompass og betydningen av å ha en jobb.  
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Tabell 1. Temaoversikt fra analysen av intervjuer. Overordnede temaer er uthevet i fet skrift.  

Hvordan jeg var 
før Kompass 
 

Jeg var en drittunge Venner med dårlig 
påvirkning 

 

Hvordan jeg er nå 
 

Venner jeg har nå Tilhørighet til 
samfunnet 

Blitt mer voksen 

Betydningen av 
Kompass 
 

Hjelper ungdom med 
å få jobb 

Har lært mye av 
Kompass 

 

Betydningen av å 
ha en jobb 
 

Selvstendighet  Praktiske erfaringer  Ansvar 

 

3.1 Hvordan var jeg før Kompass 

Thrana, Anvik, Bliksvær, og Handegård (2009) forklarer at en ungdom sin hverdag og 

livsverden består av langt mer enn bare skole og arbeid. De mener at hverdagslivsperspektivet 

gir oss mulighet til å se en helhet i livssituasjonen til ungdom. Thrana et al. (2009) sier at det 

ungdommene forteller om hverdagen sin er et viktig grunnlag for å forstå ungdommens 

situasjon fra deres eget perspektiv. De hevder at hverdagslivet er et empirisk fenomen med at 

det er faktiske beskrivelser av folks egen atferd og livsverden. Thrana et al. (2009) forklarer at 

hverdagsliv også er et analytisk blikk, der folks trivielle rutiner og aktiviteter gir innsikt til å 

forstå folks mening i det folk gjør.  

Et hverdagsperspektiv ble derfor brukt for å forstå hvordan informantene opplever å være i et 

tilpasset ungdomsprogram og hvordan det har påvirket deres hverdag. Med andre ord tar 

oppgaven utgangspunkt i informantenes erfaringer slik de forankres i den enkeltes hverdag. 

Jeg spurte derfor informantene om hvordan de så sin hverdag før de begynte hos Kompass. 

Det kom fram to tydelige temaer hos deltakerne; de kalte seg selv for drittunge og beskrev 

hvilket vennemiljø de var en del av. Gjennom dette spørsmålet fikk jeg en oppfatning for at 

informantene hadde en forståelse om at hvordan de oppførte seg før ikke var gunstig for dem 

selv og andre.  

Sara: Før hele Kompass? Da var jeg en drittunge. 

3.1.1 Jeg var drittunge 
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Svarene som kom fram på spørsmålet om hvordan de sin hverdag var før Kompass var veldig 

forskjellige. Et tema som gikk igjen var at to av informantene brukte betegnelsen «drittunge» 

om seg selv og de to andre beskrev sin tidligere atferd problematisk med blant annet 

sinneproblemer, skulking, festing og manipulering. Her følger noe av det informantene selv 

mener: 

Josef: Før Kompass og Co og hele pakka liksom, så var jeg en del av et miljø. 

Hvordan skal jeg putte det .... jeg var bare en drittunge. Jeg ville være ute å feste. 

Skjønner du? Jeg drev med sånne useriøse greier hverfall. Det jeg har lært er at man 

kommer ikke langt med den type liv som jeg levde før. 

Josef forklarer at i hverdagen pleide han å henge med venner og «loke rundt», henge på [en 

bydel i Oslo] og ruse seg. Han nevner flere ganger at hverdagen han hadde før ikke er 

interessant, men forteller at han lærte at han ikke ville komme langt med et slikt liv han levde 

før.  

Elie: Jeg lærte meg å bli veldig manipulerende. (…) Så om ett eller annet hendte så 

ville jeg ikke gråte eller skrike eller noen ting. Jeg går tilbake også er jeg sånn: «Hva 

var det som skjedde nå? Jeg har ikke gjort noen ting. Hun bare plutselig klikka helt» 

også har jeg egentlig gjort noe.  

Elie kom til Norge da hun var liten, og var ikke så flink i norsk. Hun ble derfor mobbet på 

skolen. Hun mener også at hun ble mobbet fordi hun var svak. Hun forteller også om hvordan 

lærerne ikke gjorde noe med mobbingen, og at de alltid ga skylden til den som skrek høyest 

eller gråt. Hun lærte seg derfor å bli som hun sier, manipulerende. 

Danielle beskriver sin fortid som turbulent og fylt med mye skulking og festing.  

Danielle: (…) jeg skulka veldig mye. Og da mener jeg å si veldig mye. Jeg var kanskje 

på skolen en eller to dager i uka, eller tre ganger i uka. Men halvparten av dagen 

skulka jeg. 

Danielle skulka mye på ungdomsskolen. En miljøarbeider på skolen anbefalte henne å bli 

kjent med daglig leder i Kompass og Co. Danielle forteller at hun ble kjent med Kompass og 

Co, men hun ble ikke med på ungdomsprogrammet med det første. Hun forteller at hun senere 

endte opp i barnevernet fordi hun skulka. Danielle ble derfor med i ungdomsprogrammet til 

Kompass og Co gjennom barnevernet og fordi hun var kjent med Kompass og Co fra før.  
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Sara: På det tidspunktet hadde jeg ikke de aller beste venna, for å si det sånn.  

Sara forteller at før Kompass var hun «en drittunge» og at hun ikke hadde de aller beste 

vennene. Hun forklarer ikke noe mer hva hun mener med å være drittunge eller hva de gjorde 

i gjengen, men hun sier at mange fra gjengen er død eller sitter i fengsel. Hun sier derfor at 

det var bra at hun ble med i Kompass fordi det dro henne vekk fra den gjengen, og at hun ikke 

har havnet i noe dumt selv.   

Mange av begrepene informantene bruker på å beskrive «en drittunge» kan gå under 

samlebetegnelsen problematferd. Bø og Helle (2013) definerer problematferd som «Atferd 

eller oppførsel som avviker så sterkt fra vanlig atferd/oppførsel at den er skadelig for aktøren 

og/eller samfunnet». Å være «en drittunge» er også noe mer enn bare problematferd. Som 

Josef beskriver handler det om å være «useriøs». Det handler om et fravær av ansvar og 

selvstendighet. Informantene setter det å være en drittunge i kontrast til det «å være voksen». 

Informantene beskriver det å være en drittunge som noe de tar avstand fra, og at de ser 

konsekvensene av handlingene sine. Spesielt når det det kommer til miljø og vennegrupper. 

Med andre ord har de lært noe fra da de var en drittunge til nå.  

3.1.2 Venner med dårlig påvirkning 

Alle informantene, med unntak av en, har beskrevet sine tidligere vennegjenger med at de 

hadde dårlig påvirkning på informanten og at de nå har tatt avstand fra disse gjengene.  

Sara: For å si det sånn, den gjengen der, over halvparten er enten død eller sitter i 

fengsel. 

Josef: Distrahert med sånne vanlige ting, festing, andre venner. Ting som jeg ikke 

burde ha fokusert på. Jeg ble påvirket litt av noen vennegrupper jeg var i, så jeg klarte 

å falle ut, men jeg henta meg inn igjen. 

Josef og Sara forteller at de gamle vennegjengene deres var fylt med kriminalitet og 

narkotika, og at de som var i gjengen endte enten opp i fengsel eller er døde. Begge 

informantene forteller at de nå tar avstand til disse gjengene fordi resultatet med å bli i 

gjengene er død eller fengsel, og de vil ikke «fucke opp» for seg selv. Med andre ord forstår 

informantene de langsiktige konsekvensene av sin egen atferd og hvilken påvirkning 
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vennegjengen har på dem selv. Informantene forteller at de ikke har kontakt med de samme 

folka lengre og at de, sammenlignet med vennene, er på to helt forskjellige stadier av livet.  

Sara: Jeg vil ikke være involvert i kriminalitet, jeg vil ikke være involvert i narkotika 

på grunn av jeg har sett resultatet i gjengen dems ved fengsling eller dødsfall, og at 

det verste kan skje. Jeg ønsker ikke å utsette meg selv for det tenker jeg. 

Danielle forteller at hun skulket veldig mye for å henge med venner. Hun forteller også at hun 

festet, drakk, var på byen, shoppet veldig mye med vennene og brukte mye penger når hun 

var sammen med vennene. Etter at hun fikk jobb hadde hun ikke tid eller penger til å være 

like mye med vennene.  

Det er flere studier som viser viktigheten av rollen til vennegruppen på ungdommens atferd 

(Glaser, Shelton, & van den Bree, 2010; Simões, Matos, & Batista-Foguet, 2006). Venner 

spiller en viktig rolle med tanke på problematferd som skulking og drikking av alkohol 

(Brechwald & Prinstein, 2011). Disse atferdene skjer oftere sammen med venner (Hussong, 

2000; Studsrød & Bru, 2011). Det er derfor ikke overraskende at venner og venners venner 

likner på hverandre når det kommer til problematferd. 

Tomé, de Matos, Simões, Camacho, og AlvesDiniz (2012) viser til at venner som har høy 

deltakelse i risikoatferder har en høyere sannsynlighet til å påvirke jevnaldrende negativt. De 

forklarer også at venner som har mer beskyttende atferd og har lett for å kommunisere, har en 

høyere sannsynlighet for å påvirke jevnaldrende positivt. Glaser et al. (2010) sier at jo 

sterkere kvaliteten og gjensidigheten i vennskapet er, desto mer påvirkning har det. Med 

andre ord, har gode venner en større påvirkning på hverandre.  

Problematferd, som skulking og drikking av alkohol, er ofte observerbare og fremtredende 

atferder. I følge Reputational salience hypotesen vil ungdom oftere dele fysiske og 

observerbare karakteristikker med sine venner enn interne tilstander og holdninger (Hartup, 

1993). Med andre ord vil ungdom som skulker mye oftere ha venner som også skulker mye. 

Dette fant også Hafen, Laursen, Burk, Kerr, og Stattin (2011) i sitt studie. 

Novak og Peláez (2004) mener at å delta i avvikende vennegrupper vil ha en illevarslende 

påvirkning på senere utvikling hos ungdommen. Patterson et al. (1989) hevder at avvikende 

grupper modellerer og forsterker utviklingen av problematferd. Disse gruppene former 

spesifikt holdninger, motivasjon og rasjonaliseringer for antisosial atferd. Disse gruppene gir 
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også muligheten til å delta i spesifikke antisosiale atferder. Buehler, Patterson, og Furniss 

(1966) har vist at slike vennegrupper positivt forsterker avvikende atferder, og svekker 

tilpassende/konform atferd.  

Det er derfor viktig for ungdommene å komme ut av vennegjenger og miljøer som forsterker 

problematferd. Dette er noe informantene har gjort mens de har vært i ungdomsprogrammet 

til Kompass, men årsaken til distanseringen fra slike vennegrupper virker mer sammensatt. 

Danielle og Sara nevnte at det å få jobb gjorde at de ikke har tid til de vennene som var 

dårlige for dem, mens for eksempel for Josef så virker det som at familien gjorde at han ikke 

hadde tid til vennene.  

Til slutt er det verdt å nevne at ikke alle vennene til informantene hadde dårlig påvirkning på 

dem, og noen av vennene er de fortsatt venner med. 

3.2 Hvordan jeg er nå 

Dette temaet omhandler hvordan informantene er og oppfører seg nå. Dette temaet vil jeg 

sette i kontrast til temaet 3.1 Hvordan jeg var før Kompass. I korte trekk handler det om at 

informantene har blitt mer voksne, og tar mer ansvar og ser mer konsekvensene av sine 

handlinger. De har lært seg hvordan på en bedre måte takle konflikter og distansert seg fra 

venner som de vet påvirker dem på en dårlig måte. Informantene sier også at de føler en 

tilhørighet til samfunnet, selv om de har en fot i to forskjellige kulturer.  

3.2.1 Venner jeg har nå 

Informantene forteller om hvordan de vennene de har nå hjelper med å holde dem unna 

trøbbel og påvirker dem på en positiv måte.  

Elie: Jeg har en liten gruppe som jeg henger med på skolen. Vi er sånn fem personer 

som henger alltid sammen. Så jeg henger med de på skolen og henger sammen med de 

på fritiden og sånt. (…) Det som kjennetegner vår gruppe i forhold til de andre er at vi 

er dramafri. For det første lager vi ikke noen problemer innad i gruppen. Vi lager ikke 

noen problemer utenfor gruppen. Vi holder oss litt til oss selv. Vi er sosiale alle 

sammen, vi snakker med alle, men når det skje noe drama blander vi oss aldri inn. Og 

vi lager ikke rykter. Det er mange andre på skolen som driver med det. 
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Elie forteller at hun aktivt unngår personer som trigger henne og heller er med venner som er 

«dramafri». Hun viser selvinnsikt ved å unngå de personene som er dårlig for henne, og det å 

ha gode venner kan, som Tomé et al. (2012) sier, ha en beskyttende påvirkning.  

Dette kan vi se godt ved at Sara har med beskyttende og stabile venner når hun møter venner 

fra den «gamle gjengen».  

Sara: Jeg møter dem ikke så ofte, og når jeg først velger å møte dem, så møter jeg dem 

med andre mennesker, eller jeg har alltid lovt meg selv at jeg skal ta med meg 

bestevenninna mi hvis jeg går og møter dem. (…) Og jeg har alltid lovt meg selv at jeg 

skal ha med beste venninna mi, som er anti alt av narkotika og kriminalitet, you name 

it. For da vet jeg at jeg på en måte ikke blir like påvirka av dem. 

Sara forteller at dette er hennes måte å ikke «falle ut av spor» på når hun er med den gamle 

gjengen. 

Vi ser at etter at informantene startet i ungdomsprogrammet har de distanserer seg fra venner 

med dårlig eller negativ påvirkning og at de oftere velger å være med venner som har en 

positiv påvirkning. Ungdommer velger venner med beskyttende atferd og som har større 

sannsynlighet for å påvirke dem positivt (Tomé et al., 2012). Venner kan påvirke ungdommen 

positivt gjennom differensiell forsterkning av ønskede atferder. Differensiell forsterkning 

omhandler at forsterkere til atferd avhenger av bestemte dimensjoner eller kvaliteter med 

atferden, eller ved relasjonen mellom atferden og stimuli i situasjonen (Svartdal & Eikeseth, 

2010). Med andre ord kan atferd bli forsterket i en situasjon og svekket eller ignorert i en 

annen. Venner kan forsterke tilpassende/konform atferd og svekke avvikende atferd. 

Eksempelvis kan venner forsterke det å gjøre skolearbeid og svekke drikking av alkohol.  

I intervjuet med Sara forteller hun om venninnen hennes som er i mot kriminalitet og 

narkotika. Venninnen svekker derfor atferder som har med narkotika og kriminalitet å gjøre 

og forsterker andre mer gunstige atferder. Sara tar også med seg venninnen i situasjoner der 

hun er usikker. Ved å ha med venninnen er det mindre sannsynlig at hun vil utføre slike 

atferder.  

Det er derfor viktig å ha gode venner som støtter og hjelper ungdommen med å ikke utføre 

problematferd. Ut i fra intervjuene ser vi at flere av informantene har fått seg slike venner i 

løpet av ungdomsprogrammet.  
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3.2.2 Tilhørighet til samfunnet 

Et av spørsmålene som jeg stilte informantene var om de føler at de hører til i samfunnet. 

Bakgrunnen for spørsmålet var at en del av ungdomsprogrammet til Kompass omhandler at 

ungdommene skal føle tilhørighet til det norske samfunnet. Det var derfor naturlig for meg å 

spørre om dette når vi var på temaet om Kompass. Informantene syntes det var vanskelig å 

forstå spørsmålet.  

Danielle: Jeg har jo aldri følt meg utenfor samfunnet. Så jeg tenker ikke så mye på det 

egentlig. Jeg kan si at jeg ikke kjenner meg i det. Jeg føler meg at jeg en del av 

samfunnet ja. 

Sara fortalte at hun jobbet på en skole der hun følte tilhørighet gjennom arbeidet. Hun 

forteller også at fordi hun var lærling på den arbeidsplassen ble hun behandlet med mindre 

respekt av de andre ansatte, og følte seg derfor litt utenfor samfunnet.  

Sara: På den ene siden føler jeg meg en del av samfunnet fordi først og fremst jeg 

skatter, you name it. Jeg føler jeg bidrar til samfunnet som jeg skal gjøre. På den 

andre siden føler jeg at jeg bidrar til samfunnet ved at jeg har jobba med barn. Det er 

basicly en klisje, men det er de som tar over igjen etter meg (…). 

Elie fortalte at hun hørte til «på toppen av samfunnet». Hun begrunner dette med at hun 

passer godt til lederskap og for at hun skal kunne utvikle seg selv. Derfor sikter hun på et godt 

studium og en høy stilling for å kunne gjøre en forskjell. Det informantene har tenkt mye på 

er at de har oppvokst med to forskjellige kulturer og syntes det er vanskelig å balansere 

hvordan de oppfører seg med venner og familie.  

Sara: Hvor [navn på hjemland] kan jeg være blant venna mine? Hvor norsk kan jeg 

være innenfor min familie? Når jeg har spilt [en ballsport] har jeg fått mange 

kommentarer fra det [navn på hjemland] miljøet om at det ikke egner seg for jenter å 

spille [en ballsport]. Det egner seg ikke for jenter å gå med drakta deres. Så ja, det 

har hatt jævlig mye å si for meg gjennom oppveksten. 

Josef: På den ene siden kan jeg aldri være 100% norsk. Fordi jeg har jo røtter fra 

[navn på hjemland] og det er bakgrunnen min og kulturen min. På den andre siden så 

er jeg oppvokst i Norge. Jeg har lært alt. Jeg har vært her halve livet mitt. Så jeg har 
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begge kulturene, så jeg forstår meg på norsk kultur på hva som er akseptabelt og hva 

som ikke er akseptabelt. 

Informantene forteller om usikkerhet med «Hva skal jeg kalle meg?». De forteller om at 

hvordan både i Norge og i landet der de og/eller foreldrene er i fra blir de behandlet som 

utlendinger. Sara forteller om hvordan hun føler at med vennene er hun norsk og med 

foreldrene er hun fra landet foreldrene er fra. Det er fordi med vennene snakker hun norsk og 

hjemme hører hun bare morsmålet.  

Sara: Jeg føler ikke jeg passer inn noen steder. For jeg er ikke 100 prosent [navn på 

hjemland], men jeg er ikke 100 prosent norsk. Og jeg føler at jeg aldri kommer til å bli 

100 prosent av noen av tinga tenker jeg. 

Her forteller Sara at hun verken føler seg helt norsk eller fra hjemlandet. Hun forklarer at hun 

ikke føler seg helt hjemme noen steder, at hun blir alltid sett på som en utlending.  

Josef: (…) sånn sett føler jeg at jeg er norsk. Det er litt sånn 50/50 liksom, men 

samtidig er jeg født i Norge og jeg har jo den norske bakgrunnen min, så jeg kan 

tilpasse meg. Ja det var litt vanskelig. Men jeg kan si at jeg føler meg mer og mer en 

del av det norske samfunnet. 

Josef forteller det samme som Sara, at han er et produkt av begge kulturene. I motsetning til 

Sara forklarer Josef at han er halv norsk og halvveis fra hjemlandet, mens Sara forklarer at 

hun ikke er fullstendig norsk eller fullstendig fra hjemlandet. De har derfor forskjellige 

synspunkter på det å være flerkulturell og dette kan hinte til hvordan informantene tenker om 

sin identitet.  

Jacobsen (2002) beskriver unge muslimer som har oppvokst i Norge sin 

identitetskonstruksjon, selvforståelse og hvordan de blir oppfattet i det norske samfunnet. Det 

som går igjen i intervjuene til Jacobsen (2002) er at informantene bruke «vi» og «vår kultur» 

når de snakker om kulturen foreldrene er i fra, mens de bruker «de» eller «det norske» når de 

snakker om den norske kulturen. I intervjuene jeg har hatt med informantene så har dette ikke 

vært tilfelle, selv om flere av informantene har en muslimsk hjemme-kultur.  

Det å bli betegnet som innvandrer blir sett på som en motsetning til det å være en nordmann 

(Jacobsen, 2002; Verkuyten & Martinovic, 2012). Gjennom intervjuene til Jacobsen (2002) 

var det to hovedforståelser av det å være norsk som kom fram. Den første er det å være en 
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norsk statsborger. Den andre er å være norsk i en etnisk og kulturell betydning. I mine 

intervjuer finner jeg den samme fordelingen. Josef forteller at han føler seg norsk fordi han er 

født og oppvokst i Norge. Josef sier også at han aldri kan være 100 prosent norsk på grunn av 

bakgrunnen sin.  

Østby (2009) beskriver i en veileder om viktigheten av tilhørighet hos barn og ungdom som 

har flyttet mellom land. De hevder at aksept og tilhørighet er viktig for alle mennesker og at 

for at ungdom skal ha det bra trenger de å være en del av et felleskap. Østby (2009) forklarer 

at disse ungdommene er spesielt sårbar for skadelig innflytelse fra mennesker og miljøer som 

kan utnytte dem. De trenger derfor å ha noen rundt seg som forstår ungdommene, og som 

bekrefter ungdommens erfaringer, tanker og følelser. Østby (2009) understreker at 

ungdommer med flere kulturer kan streve ekstra med følelsen av tilhørighet. Østby (2009) 

hevder at ungdommene oppdras ofte i hjemmet med språk, verdier og tradisjoner fra kulturer 

foreldrene kommer fra, mens de møter norske utrykk, normer og verdier på skolen. De 

forklarer at ungdommen kan få en følelse av å ikke tilhøre noen steder. Dette ser vi at er et 

tydelig problem for informantene i denne studien.  

Alle informantene i denne studien har vokst opp med flere kulturer. Dette gjelder også flere, 

men ikke alle, som deltar i ungdomsprogrammet til Kompass. Dette er derfor et viktig tema å 

ta med seg når vi prater om hvordan informantene opplever å delta i ungdomsprogrammet 

3.2.3 Blitt mer voksen 

Informantene setter det «å være voksen» direkte i kontrast til det «å være en drittunge». Når 

informantene forteller om seg selv nå så sier de at de har «blitt mer voksen».  

Danielle: Så jeg kan ikke bare sløse bort tiden min. Så jeg må jobbe og tenke «okay, 

hva skal jeg gjøre fremover?». Så jeg tror jeg har vokst av meg av den tiden. 

Informantene forklarer det «å bli mer voksen» omhandler å være mer rolig, være mer 

fremtidsrettet og sette pris på jobb og penger. De forteller at pengene de får nå går til 

regninger og sparing istedenfor å bruke alt på festing.  

Josef: De blir brukt på regninger ass! Jeg får så vidt noe jeg kan bruke på meg selv. 

De blir brukt på familie. Gi litt til mamma. Og betale regninger. Husleie, mobil, 

inkasso og sånne ting. 
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Når informantene prater om seg selv nå forteller de at det har blitt mer rolige. Danielle 

forteller at hun ikke har lyst til å dra ut å feste fordi hun er sliten etter jobb og at hun glemmer 

å ta vare på seg selv med tanke på å sminke seg og sånt, og heller verdsetter god mat og 

Netflix. 

Danielle: Jeg vet ikke egentlig. Jeg tror kanskje … ja jeg vet ikke. Kanskje jeg har blitt 

eldre? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje fordi jeg har forandra meg så mye. Ja nå har jeg 

ikke lyst til å dra mye ut egentlig. Så jeg vet ikke helt. 

Danielle spekulerer hvorfor hun har endret seg og begrunner det med at hun har blitt eldre. 

Hun forteller at tidligere kunne hun dra ut på byen etter å ha vært en hel dag på jobben, men 

nå blir hun sliten og vil heller være hjemme. Hun spekulerer også at det kan være fordi hun er 

blitt litt lat og fått dårlig selvtillit med tanke på utseende.    

Jeg spurte informantene om hva som var den største forskjellen på hvordan de var før og 

hvordan de er nå. Josef forteller om hvordan har forandret seg og hva han gjør når han møter 

sine gamle venner.  

Josef: Jeg er to helt forskjellige mennesker. Selv folk fra samme bygget når de møter 

meg og sånt, jeg hilser på dem og de sier til meg: "Hva har skjedd? Du har forandra 

deg. Du er ikke den samme personen" og sånt, og jeg sier til dem: "Jeg har vokst opp". 

Jeg er et helt annerledes menneske. 

Flere av informantene forteller også at gjennom jobben de fikk hos Kompass har de lært mye 

og at det kombinert med at de har blitt eldre så har de blitt mer voksen.  

Sara: Men jeg lærte meg ganske mye, for jeg har min turbulente fortid. Så egentlig at 

jeg fikk typ min første jobb, fikk ansvar, fikk meg til å lære meg alt det som følger med 

ansvar egentlig. Tålmodighet, det å bli selvstendig, dukke opp presist til ting. Ja, 

egentlig det man forventes av når man bli voksen (…). 

Sara forteller om viktigheten av å få en jobb og ansvar for endringen hun selv har opplevd. 

Hun assosierer egenskaper som tålmodighet, selvstendighet og ansvar med det å være voksen. 

Mange av disse egenskapene jobber de med i ungdomsprogrammet til Kompass, men mye 

kommer også naturlig gjennom å ha en jobb. I Sara sitt tilfelle virker det som at det å få en 

jobb hadde større påvirkning enn workshopene i Kompass.  
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Det å gå fra å være drittunge til å bli voksen kan bli sett på som et skifte i ungdommens egen 

identitet. Identitet referer til en eksistensiell posisjon, et indre organisering av behov, evner og 

selvoppfatninger, samt til sosiopolitisk holdning (Marcia, 1980). Identitet kan med andre ord 

forklares som oppfattelsen eller fornemmelsen av hvem man er, hvilke sosiale grupper man 

hører til og hvordan man reflekterer over sin selvforståelse og sosiale relasjoner. Identitet er et 

sentralt tema for bekymring i ungdomsårene med tanke på beslutninger om fremtidige 

yrkesmessige, ideologiske og relasjonelle ståsteder (Kroger, 2006). Erikson (1963) hevder at 

identiteten er psykososial i sin natur og at den bygger på konflikter mellom emosjoner. 

Erikson (1963) sin identitetsteori har åtte faser, der den siste omhandler ungdommer. Den 

åttende fasen omhandler rolleforvirring versus oppnådd identitet. Han deler rolleforvirring 

inn i to deler; (1) individet isolerer seg sosialt, eller (2) individet hiver seg ut i mengden og 

forsvinner i denne. Han forklarer oppnådd identitet ved at individet har oppnådd følelse av 

tilhørighet og hengivenhet til andre i samfunnet generelt.  

Marcia (1966) har bygget på og forenklet Erikson (1963) sin identitetsteori. Marcia (1966) sin 

identitetsteori består av fire forskjellige stadier i utviklingsprosessen; identitetsdiffusjon, 

forlukking, moratorium og oppnådd identitet. Identitetsdiffusjon omhandler at individet har 

oppnådd en identitetskrise, men har enda ikke oppnådd identitet. Forlukking omhandler at 

individet har valgt en vei for å oppnå identitet, men har ikke reflektert over sine valg. 

Moratorium omhandler at individet er i en identitetskrise og prøver ut forskjellige 

standpunkter. Oppnådd identitet omhandler at individet har gjennomgått krisene og tatt 

standpunkter til eksempelvis hvilke grupper individet de vil tilhøre, politisk standpunkt eller 

seksualitet. Marcia lagde også et spørreskjema baser på sin identitetsteori for å måle hvor et 

individ befinner seg i identitetsutviklingen (Kroger, 2006).  

I intervjuene kan vi se et narrativt skifte fra da informantene var «drittunge» til nå som de er 

«voksne», i kraft av å ha jobb, inntekt og ta ansvar for eget liv. Dette skriftet kan tyde på en 

endring i identitetsstatus. Informantene forteller at de nå har fått en retning med livet, de vet 

hvor de vil med tanke på jobb og hva de vil jobbe med. De har også forklart hvordan de har 

endret hvilken gruppe de vil høre til i med tanke på vennegruppe. Vi kan ut i fra dette tenkte 

oss at informantene har gått over til en oppnådd identitet, men vi kan ikke si dette med 

sikkerhet. Dette er noe som kan være interessant i en senere studie. 
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3.3 Betydningen av Kompass 

Dette temaet omhandler hva Kompass og Co har betydd for informantene. De to store 

undertemaene er at Kompass har hjulpet informantene med å komme ut i jobb og at 

informantene har lært mye hos Kompass, både om seg selv og arbeidslivet. Jeg har også valgt 

å presentere hvorfor informantene ble med i Kompass under kapittel 3.3.1 Hjelper ungdom 

med å få jobb.  

3.3.1 Hjelper ungdom med å få jobb 

Et av hovedmålene til Kompass og Co er å få ungdommen enten ut i fast arbeid eller å gi 

ungdommen motivasjon til å gå på skole. Dette gjør de gjennom arbeidstrening i et av 

prosjektene til Kompass, for eksempel dyrkingsprosjektet eller matprosjektet til KompassMat, 

eller hos en av deres samarbeidsparter som Øyafestivalen.  

Informantene forteller om hvordan Kompass har hjulpet dem med å få seg en jobb og fått et 

større nettverk. Informantene mener det er nærmest umulig for dem å selv skaffe seg en jobb 

hvis de ikke kjenner noen fra før. Kompass hjalp dem med å få slike kontakter. Eksempelvis 

fikk Josef den jobben han har nå ved at han hadde arbeidstrening i en dagligvareforretning. 

Nå jobber han der fast og han kan forsørge sin familie.  

Josef: Og det førte til at jeg fikk en fast jobb som jeg jobber i nå. Det er en av de 

tingene jeg er mest takknemlig for fra Kompass og Co. 

Elie: Det er jo akkurat det Kompass og Co. lager for ungdommer. De skaper et større 

nettverk for oss. For ungdommer er det veldig vanskelig å skaffe seg en jobb. Fordi 

nettverket vårt er ikke så veldig bredt enda. Ved at de holder på i flere steder og sånt, 

bli vi kjent med flere aktører og flere sjefer og sånt som vi kanskje kan videre jobbe 

med dem. Jeg hadde ikke noe nettverk da, og jeg visste ikke en gang hva nettverk var. 

Tenkte at det var WIFI. Haha. Så ja, det er et nettverk som Kompass og Co. skaper for 

oss gjennom at broren min hadde vært med i det. Det skapte et nettverk for meg, at jeg 

kunne komme inn. 

Elie forklarer hvordan Kompass og Co hjelper ungdom med å lage et nettverk. Hun forklarer 

at Kompass og Co lar ungdommene jobbe forskjellige steder og møte forskjellige 

arbeidsgivere og dermed skape et nettverk. Før så viste hun ikke hva nettverk var, men etter å 
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ha begynt hos Kompass har hun fått et større nettverk. Elie forteller også at det er vanskelig 

for ungdom å få seg en jobb uten erfaring og et nettverk.  

Jeg spurte informantene om hvorfor de ble med i Kompass. Dette hjelper oss med å forstå 

motivasjonen til ungdommene. Det alle informantene hadde til felles var at de ble med i 

Kompass fordi de trengte penger. Flere av informantene gikk ikke på skole da de begynte hos 

Kompass og trengte derfor betalt arbeid.  

Josef: Jeg ble med fordi jeg trenge arbeid. Jeg fikk vite fra barnevernet at det er en 

sånn arbeidsplass der jeg kan tjene penger. 

Elie: Du kommer ikke til å like svaret. Jeg husker at jeg, da jeg var 14, hadde ødelagt 

telefonen min og jeg spurte faren min om han kunne kjøpe en ny til meg. Han sa bare 

«skaff deg en jobb». Broren min var en del av Kompass og Co. tidligere. Og da ringte 

han sjefen også sa han at han hadde en lillesøster som trenger en jobb. Så det var 

sånn jeg kom inn. Jeg husker også på jobb intervjuet spurte hun meg hvorfor jeg ville 

bli med i Kompas og Co. Det var sånn: «fordi jeg trenger penger». Så jeg tror det 

egentlig er sånn de starter for de fleste. At de trenger penger og at det utvikler seg til 

noe mer. 

Elie forteller at videre så har hun jobbet hos Kompass i sommerferiene og når hun ikke har 

hatt skole. Danielle droppet ut og ville flytte for seg selv. Hun trengte derfor et sted å bo.  

Danielle: Da tenkte jeg «Okay, siden jeg skal bo alene trenger jeg litt penger.» Det 

var da jeg ble kjent med [daglig leder i Kompass og Co].  

Som vi ser er grunnene til å bli med i Kompass ofte at de trengte betalt arbeid. Kompass 

hjelper informantene med å få arbeid gjennom arbeidstrening og skape et nettverk for 

informantene. Vi ser også at informantene opplever at dette fungerer, selv om de ikke alltids 

ser det med en gang.  

Sara: Jeg merka det Kompass gjorde funka bedre enn hva skoler, barnevern, you 

name it, hadde prøvd å gjøre tidligere. 

Sara forklarer ikke i detalj hvorfor skoler, barnevern og andre institusjoner ikke fungerte for 

henne, men hun begrunner hvorfor Kompass sitt ungdomsprogram fungerte med at Kompass 

krevde mer av henne. De krevde mer med tanke på at den jobben hun hadde fikk hun betalt 
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for og at de derfor var strengere og maste mer for at hun skulle komme på jobb. Hun forteller 

også at siden hun fikk betalt for å jobbe var hun mer motivert for å komme på jobb. I andre 

tiltak gjennom for eksempel NAV er det vanlig at ungdom ikke får betalt for jobben eller 

arbeidstreningen, men heller får utbetalt en fast sum i måneden. Det å få betalt for den jobben 

du gjør er en motivator for informantene, og det virker som informantene er mer utholdende 

på jobben når de vet at de får betalt for å jobbe.  

Kompass hjelper ungdommer med å få jobb enten gjennom sine egne interne arbeidsplasser 

som i cateringselskapet KompassMat eller i dyrkings- eller redesignprosjektet til Kompass og 

Co, eller gjennom eksterne arbeidsplasser som Kompass og Co har kontakt med. 

Ungdommene er med på prosessen og har derfor muligheter til å velge hva han/hun vil jobbe 

med. For ungdom, spesielt ungdom med lite erfaring og som ikke er i skole, kan det være 

veldig vanskelig å få seg sin første jobb. Gjennom Kompass får ungdommen både 

arbeidserfaring og et nettverk innenfor det arbeidsmiljøet han/hun har jobbet i, og det er 

dermed lettere for ungdommen å få seg jobb. Eksempelvis fikk Josef en permanent stilling 

hos en av de eksterne arbeidsplassene han jobbet hos. Han sier at han også har fått et større 

nettverk og det er derfor lettere for han å søke på nye jobber.  

3.3.2 Har lært mye hos Kompass 

Under ungdomsprogrammet har informantene lært forskjellige teknikker som de kaller for 

«livsverktøy».  

Sara: Ja. Jeg har fått mange teknikker som jeg kaller livsverktøy som jeg har fått fra 

Kompass. 

Flere av informantene forteller at de har lært å samarbeide på en helt annen måte enn de 

gjorde tidligere, og at de har lært å jobbe under stress og organisere seg selv på en spesiell 

måte. Sara forteller om teknikker hun lærte mens hun jobba på Øya, som hun har brukt i andre 

situasjoner som i jobben sin med barn og unge. Jeg spurte om hun kunne beskrive en av 

teknikkene. Hun svarte at en av teknikkene hun har lært er tålmodighet, fordi når hun jobbet 

på Øya var det mange som jobbet på en liten plass og man måtte være tålmodig i en 

stressende sitasjon for å kunne samarbeide og få jobben gjort.  



34 
 

Gjennom Kompass har de lært om konflikthåndtering, sosiale ferdigheter, rutiner. Dette 

kommer også fram i intervjuene. Informantene forteller også hvordan Kompass har hjulpet 

dem med å innse hvor de vil i livet.  

Elie: (…), også lærte jeg hvordan jeg skal organisere meg. Så jeg syntes at det å 

kunne jobbe i Kompass var veldig spennende når jeg var på så ung alder. 

Josef: Det er fordi jeg har lært mye. Men mesteparten er meg selv. Jeg har innsett at 

måten jeg var på før ikke ville føre til noe bra for meg. Jeg følte at jeg må ta riktige 

valg for at jeg skal kunne ha et godt liv. Og jeg tenker at Kompass og Co og tiltakene 

som har vært der for meg har vært med på å hjelpe meg med å innse hvor jeg ville 

med livet. 

Teknikkene informantene har lært er ikke bare arbeidsrelatert, men de kan også brukes i andre 

deler av informantenes hverdag. Sosiale ferdigheter er viktig i utviklingen av sosial 

kompetanse. Ogden (2015, s. 228) definerer sosial kompetanse som: «Å integrere tanker, 

følelser og atferd for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å 

etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner». Ogden (2015) mener at sosial kompetanse er 

viktig for forebygging av problematferd hos ungdom. I følge Gundersen (2015) er det viktig å 

skille mellom sosiale ferdigheter og sosial utøvelse i definisjonen av sosial kompetanse. 

Sosiale ferdigheter er atferdskjeder som en må kunne for å tilpasse og klare seg i de ulike 

sosiale situasjonene. Sosial utøvelse handler om at ungdommen bruker de sosiale 

ferdighetene. I noen situasjoner kan ferdigheten være lært, men ikke bli utøvd (Gundersen, 

2015).  

Kompass lærer ungdommene sosiale ferdigheter rettet mot arbeidslivet. En av ferdighetene er 

å kommunisere med jevnaldrende uten å provosere eller være negativ innstilt. En annen 

ferdighet er å høre etter når arbeidsgiver snakker, eller følge med når beskjeder blir gitt. 

Kompass legger også til rette for at ungdommene kan få prøve ut ferdighetene i de interne 

arbeidsplassene, med andre ord har ungdommene et trygt miljø som fremmer sosial utøvelse. 

Ut i fra intervjuene kan det tyde på at informantene har forbedret sin sosiale kompetanse med 

å lære seg sosiale ferdigheter og utøve dem i praksis. 
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3.4 Betydningen av å ha en jobb 

Det siste overordnede temaet omhandler hva det å ha en jobb har betydd for informantene. 

Det å være selvstendig, spesifikt økonomisk selvstendig, var en viktig del av det å ha en jobb 

for informantene. Informantene forteller også at de har lært mye på arbeidsplassene og at det 

har gitt dem mestringsfølelse, ansvar og et mål for dagen.  

3.4.1 Selvstendighet 

Siden mange av informantene ble med i Kompass og Co for å få en jobb og tjene penger 

spurte jeg informantene hva det betyr for dem å ha en jobb. Det å kunne være økonomisk 

selvstendig ble nevnt hos flere av informantene. Informantene forteller at de blir stolte av seg 

selv når de kan tjene egne penger. Danielle sier at jobb er det hun lever av og at det derfor er 

veldig viktig. De informantene som fortsatt bor hjemme gleder seg til å kunne bo for seg selv, 

og jobb er en essensiell del av det å kunne bo for seg selv.  

Josef: Det betyr mye for meg å ha en egen jobb. Det betyr for meg å kunne være 

selvstendig. Økonomisk uavhengig. Det betyr veldig mye for meg. Det er en slags 

frihet. Det får meg til å føle at jeg bidrar til samfunnet. At jeg gjør noe som er viktig.  

Sara: Det kommer an på hvilket perspektiv man ser det ut i fra. På den ene siden er 

det jo det jeg lever av. Jeg bor jo alene, så uten jobb jeg overlever ikke. Det er den ene 

siden av det. På den andre siden har jeg fått venninner via jobb. Det er jo der jeg er 

hver dag. Det er jo de menneskene jeg omgås. Jobb har ganske mye å si for meg, fordi 

er de jeg omgås med hver eneste dag. 

Ungdommer har et stadig økende behov for selvstendighet og mange vil ofte kanskje si at det 

å være selvstendig, flytte hjemmefra og ta ansvar er en del av det å være voksen. Det å bli 

selvstendig kan vi se på som enda et steg i prosessen i å gå fra drittunge til å bli voksen.  

Elie: Det er bare et steg nærmere voksenlivet. Det er det jeg tror det betyr. Og lære 

seg verdien av å ha familie rundt seg. Du setter alltid pris på det du ikke har når du 

ikke har det, mens du setter ikke pris på det du har når du har det. Jeg tror det kan bli 

en veldig positiv opplevelse. Samtidig kan det være veldig slitsomt og litt negativt, som 

når det kommer til økonomien, men ja jeg vet ikke. Det handler bare om 

selvstendighet.  
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Jeg spurte også informantene om hva det betyr for dem å tjene sine egne penger.  

Danielle: Å tjene penger? Det betyr veldig mye. Jeg blir veldig stolt over meg selv å 

klare å tjene egne penger. Ikke spør mamma og pappa. Da betyr det også at du klarer 

å ha ansvar å komme på jobb, tjene de timene du skal. Du lærer også å sette pris på 

pengene. Du er jo sliten og er på jobb og tjener penger. 

Danielle forteller at det hun egentlig har tenkt til å bruke pengene på er å betale ned gjeld og 

spare. Hun vil også ha litt penger i bakhånd i tilfelle noe skulle skje som hun må betale eller 

hvis hun har veldig lyst til å reise på ferie.   

Selvstendighet, eller med andre ord autonomi er viktig for ungdom å lære seg. Autonomi er 

ungdommens voksende evne til å tenke, føle, ta avgjørelser, og gjøre handlinger på egenhånd. 

Autonomi er spesielt viktig i tenårene fordi det betyr at ungdommen er en unik, kapabel og 

selvstendig person som er mindre avhengig av foreldre og andre voksne (Russell & Bakken, 

2002). Ungdom utvikler autonomi gjennom forhold til familien sin og personer utenom 

familien. I ungdomsårene utvikler ungdommen evnen til å kunne tenke abstrakt, veie 

meninger, og forvente framtidige konsekvenser av handlinger. Ungdommen begynner å forstå 

verdien av råd fra andre, og at deres råd kan være påvirket av personens personlige meninger 

(Russell & Bakken, 2002). Ungdommers følelse av å kunne stole på seg selv øker også i 

ungdomstiden. Konformitet er også viktig i ungdomstiden. Ungdommer er mest utsatt for 

gruppepress og konformitet tidlig i tenårene. Senere i ungdomstiden blir ungdommen mindre 

påvirket av konformitet, mens styrken av gruppepress og konformitet øker. Samtidig som 

dette synker påvirkningen foreldrene har i løpet av ungdomstiden (Russell & Bakken, 2002). 

Informantene i denne studien er i slutten av ungdomsårene og er i overgangen til å bli en ung 

voksen. Flere av informantene bor for seg selv og har en jobb for å kunne betale husleia og 

andre utgifter. Informantene assosierer selvstendighet med det å være voksen. Det vil si at det 

å betale husleia, få lønning, bo for seg selv, kunne reise på ferie alene og betale ned gjeld er 

en del av å være voksen.  

Informantene er også mer selvstendige fra sine venner. Informantene forteller at de tar mer 

avstand til de vennene som er dårlige, de ser konsekvensene av å fortsette å være sammen 

med de vennene og gjøre de handlingene de gjør. Med andre ord velger de å handle 

selvstendig mot de målene de selv har valgt. Som tidligere nevnt blir ungdom mindre påvirket 

av konformitet jo senere i ungdomstiden de er (Russell & Bakken, 2002). Ut i fra intervjuene 
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virker det som informantene blir mindre påvirket av venner enn det de ble tidligere. Om dette 

er et resultat av ungdomsprogrammet til Kompass eller naturlig utvikling er usikkert.  

3.4.2 Praktiske erfaringer 

Informantene forteller at de har lært mye både hos Kompass og de praksisplassene de hadde. 

Flere av informantene mener at Kompass ikke ville fungert uten arbeidserfaringen. De mener 

at det har vært en kombinasjon av ungdomsprogrammet og arbeidstreningen som har ført til at 

de ikke lenger er drittunge.  

Sara: Både og. Det er en kombinasjon egentlig. Fordi hadde det bare vært typ bare 

Kompass uten arbeidsplassen, så tror jeg ikke det hadde funka i form av samtaler eller 

sosiale aktiviteter liksom. Det hadde ikke funka. Fordi jeg har vært i systemet hele 

livet mitt og det har ikke funka tidligere. 

Danielle forteller om de praktiske erfaringene hun har lært på jobben. Hun mener at man lærer 

noen nytt hele tiden og at hun bruker det mye i hverdagen.  

Danielle: Jeg har jo lært om det vi jobber med, jeg har jo lært å jobbe med 

mennesker, jeg har jo lært å jobbe på kjøkkenet. De viktige tingene, vaske hender, 

mattilsynet, og sånne ting. 

Sara forteller at det hun har likt best å jobbe med var på Øya. Hun forteller at hun har lært 

mye av å jobbe der, spesielt når det kommer til stressmestring.  

Sara: Ja også er det alle kundene, også har du maten i tillegg. Også får du høre litt av 

hvert. Man opplever en del på Øya. Så det hjalp meg faktisk de gangene jeg var på 

Øya i forhold til teknikker jeg kan bruke da. 

Arbeidstreningen fører til bygging av ungdommenes arbeidsrelaterte kompetanse. Dette 

bedrer ungdommenes konkurransedyktighet i arbeidsmarkedet, med andre ord får de 

arbeidserfaring. 

von Simson (2012) hevder at en av de største utfordringene ungdom står ovenfor når de skal 

inn på arbeidsmarkedet er manglende arbeidserfaring og nettverk. Uten arbeidserfaring er det 

viktig å vise egenskaper og kompetanse. For ungdom som ikke har fullført videregående 

opplæring er det vanskelig å få seg en jobb, og de stiller generelt dårligere i arbeidsmarkedet 
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(von Simson, 2012). von Simson (2012) foreslår derfor at slik ungdom burde skaffe seg 

arbeidserfaring så tidlig som mulig for å lette overgangen fra skole til jobb. Kompass og Co 

hjelper ungdommene med å få arbeidserfaring på det området ungdommen vil jobbe med. 

Dette gjør det lettere for ungdommen å komme i jobb.  

Informantene nevner at det er kombinasjonen av arbeidstrening og Kompass som har hjulpet 

dem. Kombinasjonen av arbeidstrening gir ungdommene et sted å prøve ut tingene de har lært 

i Kompass. Gjennom arbeidstreningen kommer også ungdommen i kontakt med situasjoner 

han/hun har problemer med å håndtere og som ungdommen kan ta opp og få hjelp med hos 

Kompass. Informantene mener at det er denne prosessen som gjør at Kompass virker bedre 

enn andre intervensjoner.  

3.4.3 Ansvar 

Alle informantene tok opp temaet ansvar når jeg spurte dem om hva det betyr for dem å ha en 

jobb. Det var både ansvar med tanke på å tjene penger og ansvar når man er på jobb. 

Danielle: Jobb? Det betyr å ha ansvar. Det betyr at du er voksen nå, og kan ikke 

ditche jobben for å sove, du kan ikke ditche jobben for å være med venner. 

Danielle forteller at det å ha en jobb er å ha et mål for dagen og å lære å ta ansvar. Hun føler 

at alle må ha en jobb, selv om ikke alle klarer å jobbe. For henne er det å ha en jobb et sted å 

gå til hver dag, et sted hun kan møte venner og kollegaer og ha det koselig samtidig som hun 

kan jobbe og tjene penger.  

Danielle: Jeg har ikke bare stått og latt tiden gå. 

Danielle forteller at når hun er på jobb så er hun på jobb. Hun lar ikke tiden stå å renne, for da 

gjør man en veldig dårlig jobb. Hun forteller at gjør man en dårlig jobb, så kan man miste 

jobben. Hun sier at hun kjenner mange som bare kommer på jobb for å stå der å få penger. 

Hun vet at i realiteten så fungerer ikke en jobb på den måten. Hun har en innstilling at hvis 

hun skal få penger, så skal hun gjøre en jobb for pengene. Da blir hun stolt og kan si til seg 

selv at hun har gjort seg fortjent til pengene. 

Josef har ofte nattevakter og helgevakter på jobben sin. Han forteller at det er veldig krevende 

å ha nattevakter og at han ikke får tid til å gjøre andre ting enn å jobbe fordi han sover på 

dagen og er våken på natta. Josef hadde vært på nattevakt før intervjuet, og skulle hjem å 
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legge seg når vi var ferdige. Siden det ofte er bare han på jobb, så føler han at han har mye 

ansvar. Han forteller at det er mange forskjellige personer som kommer inn i butikken på 

nattestid. Han prøver å behandle dem på en god måte å respektere dem, men om de «begynner 

kødde rundt» så ser han dem inn i øynene og sier «Du må dra».  

Josef: (…) helgene det er det verste å jobbe på. Da kommer det folk som har festa hele 

natta og fortsatt vil ha alkohol. Da er dem sta og skjønner ikke at jeg ikke kan selge 

det. De prøver å bestikke meg. De sier "Vil du ha penger? Bare snu deg andre veien så 

tar jeg det." Nei. Jeg skal faen ikke risikere jobben min for deg. 

Sara: Så egentlig at jeg fikk typ min første jobb, fikk ansvar, fikk meg til å lære meg alt 

det som følger med ansvar egentlig. Tålmodighet, det å bli selvstendig, dukke opp 

presist til ting. Ja, egentlig det man forventes av når man bli voksen (…).  

Her forteller Sara om at det å ha en jobb fikk henne til å lære seg ansvar. Hun knytter ansvar 

opp mot det å være voksen. Hun mener at tålmodighet, det å bli selvstendig og dukke opp 

presist til ting er en del av det å være voksen. Sara sin beskrivelse av ansvar er lik Danielle sin 

med at de begge assosierer jobb med ansvar.  

Elie forteller om at etter hun fikk sin andre eller tredje lønning begynte hun å tenke på 

hvordan hun kunne spare med disse pengene. Hun måtte lære seg å organisere økonomien sin. 

Med andre ord ta ansvar for sin egen økonomi.  

Elie: (…) «Å ja, det er sånn der føles å ha penger» og etterhvert når du får lønn 2 og 

3 og 4 ganger så er det sånn «Oh my god jeg må lære meg å spare» fordi det viser seg 

at det kommer ikke alltid like mye penger hver gang. Så du lærer deg hvordan du skal 

organisere deg selv (…). 

I sitatet ovenfor forteller Elie hvordan det var å få sin første lønning. I begynnelsen fikk hun 

veldig mestringsfølelse av å få lønning, men etter hvert innså hun hvor mye penger hun 

egentlig tjente og hun forsto at hun måtte lære seg å spare. Med andre ord lærte hun hvordan å 

håndtere sin personlige økonomi.  

I en studie fra Salusky et al. (2014) fant de ut at ungdom utvikler ansvar gjennom en fire-steg 

syklus: (1) forpliktelser, (2) oppleve utfordringer og strev, (3) motivasjon til å fullføre 

forpliktelsene og (4) internalisere et selvkonsept som leder til ansvarlig atferd i andre 

sammenhenger. De fant også at ledere i slike ungdomsprogram er med på å støtte, eller 
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bygger et stillas rundt, denne syklusen ved å skape programstrukturer som hjelper 

ungdommen til å ta ansvar (Salusky et al., 2014). Salusky et al. (2014) understreker også 

viktigheten av andre ungdom i programmet. De andre ungdommene ga ungdommen 

motivasjon gjennom solidaritet og de fungerte som sosial kontroll gjennom gjensidig 

forpliktelse.  

Det samme kan vi se hos informantene i ungdomsprogrammet til Kompass og Co. De får 

forpliktelser gjennom arbeidsplassen som utfordrer dem. De jobber også sammen med andre 

ungdommer som gir de støtte og noen av dem blir gode venner. Lederne av programmet er 

ofte tilstede og gir støtte når det trengs.  

Elie: [Daglig leder i Kompass og Co] er en veldig god person. Og hun er der for deg 

om du trenger henne, (…) når det kommer til noe jeg sliter med og jeg trenger å 

snakke med noen, så er [daglig leder i Kompass og Co] veldig god støtte. 

I dette sitatet forklarer Elie hvordan en av lederne i ungdomsprogrammet er med på å støtte 

ungdommene. Informantene nevner spesielt daglig leder av Kompass og Co. Vi kan med dette 

trekke store likheter mellom ungdomsprogrammene i studien til Salusky et al. (2014) og 

Kompass og Co som også legger til rette for utvikling av ansvar hos ungdommene.  

4 Oppsummering og implikasjoner av hovedfunn 

Formålet med denne oppgaven har vært å få et innblikk i hvordan ungdom opplever å delta i 

ungdomsprogrammet til Kompass og Co. I denne delen av avhandlingen vil jeg besvare 

problemstillingen til denne oppgaven. Problemstillingen er: Hvordan opplever ungdommer å 

delta i et tilpasset ungdomsprogram? 

Hovedfunnet i denne oppgaven er at informantene opplever ungdomsprogrammet som viktig 

for deres personlige utvikling og at de opplever bedre muligheter for å få seg jobb. 

Informantene forteller om en læringsprosess, fra drittunge til voksen, som de har gått 

igjennom mens de har vært i ungdomsprogrammet. Læringsprosessen omhandler en utvikling 

hos informantene der informanten gjør mindre uhensiktsmessig atferd og gjør mer 

hensiktsmessig atferd. Fire temaer kom fram i analysen: hvordan jeg var før Kompass, 

hvordan jeg er nå, betydningen av Kompass og betydningen av å ha en jobb.  
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Informantene opplever at de har endret seg mye fra da de begynte på programmet til nå. Før 

ungdomsprogrammet drev de med uhensiktsmessige atferder som skulking og kriminalitet, 

noen drev med rus og informantene var ofte med venner som hadde dårlig påvirkning på dem. 

Med informantenes egne ord så var de «en drittunge». De har nå innsett at måten de har holdt 

på, måten de har oppført seg, med sine holdninger, motivasjoner, vennegjenger, atferder og 

handlinger ikke har vært bra. Det vil ikke fungere i lengden og de må forbedre seg hvis de vil 

oppnå noe i livet, annet enn kriminalitet, rus og fengsel. 

Nå opplever informantene at de er mer voksne. Informantene snakker om at det å være voksen 

og det å være selvstendig er det samme. De forteller at det å være voksen er å ha ansvar, være 

tålmodig og dukke opp presis til avtaler. De understeker også at det å være voksen innebærer 

å ha en jobb, ha orden på økonomien og kunne forsørge seg selv og sin familie. De føler at 

alle må ha en jobb og med en jobb kommer mye ansvar. De setter med andre ord likhetstegn 

mellom voksen og selvstendighet. Det å være voksen blir også satt i kontrast til det å være en 

drittunge. Informantene opplever at de nå tar mer ansvarlige beslutninger basert på 

begrunnelser og at de er mer åpne for andres perspektiver. 

Informantene opplever at det er kombinasjonen av betalt arbeid og ungdomsprogrammet til 

Kompass som har ført til den endringsprosessen de har gått igjennom. De nevner spesifikt at 

hadde det bare vært Kompass eller bare arbeidstrening så hadde det ikke fungert. Vi ser 

dermed at det å ha betalt arbeid og ha god oppfølging og støtte hvis det trengs, hjelper 

informantene med å utvikle seg positivt.  

Vi ser derfor en endringsprosess hos informantene. Jeg vil argumentere for at sentralt i denne 

endringsprosessen er læring. Vi ser at informantene har lært praktiske erfaringer og teknikker 

for å takle en jobbhverdag. De praktiske erfaringene og teknikkene kan vi se på som sosiale 

ferdigheter i en arbeidssituasjon. Noen av disse ferdighetene blir målt underveis i 

ungdomsprogrammet via et spørreskjema, men det er også en del som ikke blir direkte målt. 

Arbeidsplassene har fungert som en trygg arena for å prøve ut det de har lært, og at det ikke er 

farlig hvis de ikke klarer å bruke ferdigheten ordentlig. Arbeidsplassene har derfor vært med 

på å fasilitere læring og dermed endring hos ungdommene. Med andre ord får ungdommene 

muligheten til å øve på de ferdigheten de har lært i ungdomsprogrammet og bygge sin sosiale 

utøvelse. Endringsprosessen handler derfor om en økning av sosial kompetanse. Vi ser også at 

de har lært om seg selv som person. Informantene har ikke bare lært ferdigheter for 

arbeidslivet, men også for sin egen hverdag, som for eksempel å være tålmodig, ta ansvar 
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eller se situasjoner fra andres perspektiv. Dette har hjulpet informantene med å bli, som de 

sier, mer voksne.  

Når vi snakker om denne prosessen kan vi ikke utelukke det faktum at informantene har blitt 

eldre og at deler av prosessen mest sannsynlig er et resultat av naturlig utvikling. Ungdommer 

blir mer ansvarlige, mer tålmodige og mer selvstendige (Russell & Bakken, 2002). Det å 

skille mellom hva som er et resultat av ungdomsprogrammet og hva som er naturlig utvikling 

er utenfor oppgavens rammer, men noe som kan bli sett på i videre forskning.  

Det er også viktig å diskutere at informantene i denne studien er fire ungdommer som har 

vært i Kompass i flere år og som det har gått bra med. Det er med andre ord bare ungdommer 

som har klart å være i programmet lenge, og vi har ikke fått perspektivet til ungdom som 

nettopp har begynt i programmet eller de ungdommene som har begynt, men falt ut eller 

sluttet.  

Ungdommene jeg intervjuet hadde store insentiver og motivasjon til å være med i 

ungdomsprogrammet ved at de trengte penger. For flere av informantene var en stabil inntekt 

nødvendig for å bo for seg selv. Informantene hadde derfor en stor indre driv til å skape 

endring i livet sitt når de ble med i Kompass. Motivasjonen kan ha stor påvirkning på om 

ungdommene lykkes i ungdomsprogrammet. Dette kan tyde på et fenomen vi kaller 

«creaming», det vil si at man plukker ut de med størst evne til å lykkes, til å delta i et 

program. Det er verdt å nevne at de fire ungdommene jeg intervjuet har vært i Kompass lenge 

og at de ikke representerer alle ungdommene som er i ungdomsprogrammet.  

En av informantene er en «champion», med andre ord har ungdommen en miljøarbeider 

stilling i Kompass, og jobber derfor med andre, ofte nye, ungdommer i programmet. Hun 

forteller at med noen ungdommer «klikker» man ikke med og det kan derfor være veldig 

vanskelig, om ikke umulig, å få kontakt med dem eller jobbe med dem. Noen av de 

ungdommene som hun har jobbet med har vært veldig uforutsigbare. De er problematiske å 

jobbe med og man må være fleksibel. Uheldigvis er det noen av disse ungdommene som 

trenger tyngre tiltak og som Kompass ikke kan hjelpe. Med andre ord har Kompass en nedre 

grense på hvilke ungdommer programmet passer til.  

Poenget med den nåværende studien er å belyse og beskrive informantenes opplevelser av 

ungdomsprogrammet. Studien forklarer ikke et kausalt forhold mellom ungdomsprogrammet 

og endring i atferd. Informantenes opplevelser understreker hva som er viktig i et slikt 
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ungdomsprogram, og hvilken nytte disse programmene har på denne gruppen ungdom. 

Informantenes opplevelser er også med på å gi oss en bedre forståelse for ungdommens 

motivasjon til å komme tilbake til skole eller få seg en jobb. Med andre ord er dette et bidrag 

til frafallslitteraturen og litteraturen på ungdomsprogrammer.  

4.1 Videre forskning 

For videre forskning vil det være interessant å studere ungdommene som har sluttet i 

ungdomsprogrammet til Kompass og Co og deres opplevelser. Det nåværende studien er 

veldig begrenset med tanke på at det bare omfatter ungdom som fortsatt er i 

ungdomsprogrammet etter flere år. Det vil gi god innsikt i den helhetlige opplevelsen av 

ungdomsprogrammet hvis vi kunne inkludere opplevelsene til de ungdommene som har 

sluttet i ungdomsprogrammet.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykke-erklæring 

 

 

Side 1 / 3  

 
VIL DU DELTA I STUDIET? 

Å FINNE SITT KOMPASS 
Hei. Jeg ønsker å spørre deg om du har lyst til å delta på et intervju som handler om hvordan det er/har vært 
for deg å delta på Kompass & Co sitt ungdomsprogram. 

Årsaken til dette er: 

1) Gjøre eventuelle endringer i ungdomsprogrammet slik at ungdommer kan ha en bedre opplevelse av å være 
i Kompass & Co. 

2) Skape større oppmerksomhet rundt arbeidet i Kompass & Co til andre og på den måten kunne tilby dette til 
flere. 

Jeg inviterer derfor ungdom som tar del i eller har deltatt i ungdomsprogrammet til Kompass & Co til å bli med 
på studiet. Hensikten med studiet er å få mer kunnskap om ungdommers opplevelser i et ungdomsprogram 
slik at Kompass & Co. kan bedre tilpasse ungdomsprogrammet sitt. Prosjektet er en del av min (David) 
masteroppgave i Psykologi ved Universitetet i Oslo og er gjort i samarbeid med Kompass & Co.    

 

HVA INNEBÆRER STUDIET? 

Måten vi går frem er gjennom et intervju. Jeg stiller deg endel spørsmål også svarer du på det. Intervjuet blir 
tatt opp på bånd (lydopptak). Intervjuet varer i ca. en og en halv time der jeg spør deg spørsmål om din 
hverdag, arbeidsdag og hvordan du opplever/har opplevd å være i ungdomsprogrammet til Kompass og Co.  

Fordelen med på delta på studiet er at Kompass & Co kan gi deg og andre ungdommer et bedre tilpasset 
ungdomsprogram. Det er ikke forventet at deltakelse i studien vil gi noen ulemper. 

 

FRIVILLIG Å DELTA OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, skriver du under på samtykkeerklæringen på siste 
side. Du kan når som helst, uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Trekker du ditt samtykke kan du 
kreve å få intervjuet slettet, med mindre intervjuet allerede er inngått i analyser eller brukt i masteroppgaven.  

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål om prosjektet, kan du kontakte prosjektmedarbeider 
og masterstudent David Amund Aashamar, tlf. 97519849, e-post: amund.aashamar@gmail.com eller 
prosjektleder Egil Nygaard, tlf. 228 45 000, e-post: egilny@psykologi.uio.no.  
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Side 2 / 3  

DINE RETTIGHETER 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

• å få rettet personopplysninger om deg,  

• få slettet personopplysninger om deg, 

• få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger 

HVA GIR OSS RETT TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER OM DEG? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

 

HVA SKJER MED INTERVJUET? 

Intervjuet skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Du har rett til å se/høre intervjuet ditt 
og rett til å få rettet/endret eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. 

Intervjuet (lydopptaket) vil bli transkribert (skrevet inn i et Word dokument). Intervjuet vil bli behandlet uten 
direkte gjenkjennende opplysninger (som navn, bosted osv.). Opplysningene dine vil bli behandlet med et 
fiktivt/oppdiktet navn, og du vil ikke kunne bli gjenkjent i masteroppgaven. En liste med fiktive og ekte navn 
knytter deg til intervjuet. Intervjuet (både lydopptak og Word dokumentet) vil bli holdt konfidensielt og slettet 
senest desember 2019. 

Prosjektleder (Egil) har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir 
behandlet på en sikker måte.  

 

GODKJENNING 

Prosjektet er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), referansenummer 933429 (23.11/2018). 

 

TA GJERNE KONTAKT HVIS DER ER NOE DU LURER PÅ! 

Med vennlig hilsen 

David Amund Aashamar     Egil Nygaard 
Prosjektmedarbeider    Prosjektleder 
tlf. 97519849     tlf. 228 45 000 
e-post: amund.aashamar@gmail.com  e-post: egilny@psykologi.uio.no 
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Side 3 / 3  

SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET 

 

JEG ER VILLIG TIL Å DELTA I  PROSJEKTET  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om studiet Å finne sitt kompass, og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til: 

◻ å delta i intervju 
 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. desember 2019.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 2: Intervjuguide  

 

 

 

Intervju guide 

Varighet  
90 min 

Problemstilling 
Hvordan opplever ungdom å delta i et tilpasset ungdomsprogram? 

Form 

Individuelt, semi-strukturert intervju. Studenten intervjuer, tar notater for 

oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet og er ansvarlig for lydopptak.  

 

 

Start med en uformell samtale med deltakeren  

 Spør om de er nervøse 

 Ærlig om min nervøsitet  

 Hvilke interesser har du? 

  

Informasjon om prosjektet og problemstillingen 

  

Bakgrunn og formål for samtalen 

  

Forklarer hva intervjuet skal brukes til 

 

Informer om lydopptak  

 

Avklar spørsmål rundt anonymitet og taushetsplikt 

 

Spør om deltakeren har spørsmål eller noe som er uklart 

 

Du kan prate om alt du føler er relevant 

 

Og er det noe du ikke har lyst til å svare på så kan vi hoppe over det J Du trenger bare 

å svare på det du selv ønsker.  
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Start lydopptak 

Intro spørsmål  

 

Hvor i Oslo/Akershus er du fra? 

 Hvordan sted er det? 

 Har du mange venner som bor i samme område? 

Går du på videregående?  

 Hvilken linje går du på?  

  Hvilke tanker har du om å gå på skolen? 

Hvem henger du med på skolen? 

Hva pleier du å gjøre i friminuttene?  

Hva liker du å gjøre på fritiden?  

 Holder vennene dine på med den samme fritidsinteressen?  

 
 
Hvor lenge har du vært en del av K&Co? 
Hvorfor ble du med i K&Co? 
Hva er det du liker best med å jobbe med i K&Co? 
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Din hverdag 

Hvordan ser en typisk vanlig dag for deg? 

 Eks. Hva gjorde du på en vanlig mandag morgen når du sto opp?  

- Hva følte du da? 

 

Hva gjorde du på dagtid før du begynte hos K&Co.? 

- Skole? Tidlige jobb? Hjemme?  

- Hva gjorde du nå du sto opp?  

- Hva gjorde du på fritiden? 

- Hva gjorde du etter skolen? 

- Hvem var du sammen med? 

- Var det slitsomt å være med på sånt? 

- Savnet du noe i hverdagen din?  

 

Hva gjør du på dagen nå, etter at du har startet hos K&Co?  

 Er det noe som er forskjellig fra før du startet hos K&Co? 

- Hvis ja, på hvilken måte er det forskjellig?  

 Er det noe annerledes en før du startet hos K&Co? 

 

Din arbeidsdag 

  Hvordan syntes du det er å være med på ungdomsprogrammet? 

- Hvilke arbeidsoppgaver er det du har på jobben? 

- Ha syntes du om arbeidsoppgavene du gjør på jobben? 

o Hvorfor syntes du det? 

o På hvilken måte er det vanskelig? 

- Syntes du det du gjør på jobben er gøy?  

o Evt. Hvorfor syntes du det er gøy? 

- Er det noe som du syntes er vanskelig? 

- Har du lært noe av å ha jobbet hos K&Co? 

o Ja, Hva er det du har lært av å ha jobbet hos K&Co? 

o Hvorfor tror du det er sånn?  

▪ Hva skulle vært andredels for at du skulle lære noe? 
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Tilhørighet til samfunnet 

Hva betyr det for deg å komme ut i jobb? 

Hva betyr det for deg å tjene egne penger? 

Hva betyr det for deg at du kan bo for deg selv? 

 

Føler du deg en del av samfunnet gjennom den jobben? 

 

Hvor er det du føler at du hører til?  

- Føler du at du hører til i Oslo? Til Norge?  

 

Avklaring av misforståelser 

 

(Her skal det avklares misforståelser eller spørre om man har forstått riktig hvis det er noe 

som er uklart) 

 

Noe mer? 

 

(Her har deltakeren mulighet til å prate om hva som helst hvis han/hun føler det er relevant) 

 

Er det noe mer du ønsker å legge til? 

 

Avslutt lydopptak 


