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Sammendrag 

Forfatter: Nora Josefine Englund 

Tittel: «Jeg har liksom aldri fått sjansen til å være ungdom»: En kvalitativ undersøkelse av 

jenter som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere sine forståelser av hverdagsliv 

Veileder: Mona-Iren Hauge 

 

Jenter som kommer til Norge som enslige mindreårige asylsøkere har ofte vært 

gjennom en traumatisk flukt preget av frykt, brudd i relasjoner og overgrep. De har ingen eller 

svært begrenset kunnskap om de aktuelle sosiale, kulturelle og politiske normene og 

forventningene i det nye landet, og heller ingen foreldre å henvende seg til. Jentene blir derfor 

ofte møtt som sårbare og i behov for omsorg og opplæring. I denne konteksten skal de 

etablere sitt nye hverdagsliv. 

Oppgavens formål har vært å undersøke hvordan disse jentene forstår og forhandler 

frem sin egen hverdag, samt hvilke utviklingsbetingelser som er viktige for dem i denne 

prosessen. Det ble gjennomført en teoretisk informert tematisk analyse av intervjuer med åtte 

jenter som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Intervjuene kommer fra 

prosjektet Enslige mindreårige asylsøkere: Fra mottak til integrering i Norge som 

gjennomføres ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 

perioden 2009-2022. I analysen konstruerte jeg tre temaer: (1) Behov for voksne som bryr seg 

og som er til stede i hverdagen (2) Etablering av nye vennerelasjoner og (3) Å få bestemme 

selv og samtidig være takknemlig for det en får. Temaene belyser hvordan flere av jentene 

etablerer en hverdag under gode oppvekstbetingelser, men uten de emosjonelle båndene de 

forbinder med å være en del av en familie. I dette spennet mellom strukturell trygghet og 

relasjonelt savn trekker jentene frem et ønske om å inngå i vennskap med jevnaldrende 

ungdommer med norsk bakgrunn. Samtidig opplever mange av jentene at de blir selvstendige 

svært raskt, noe de beskriver som både godt og vondt på samme tid. 

De tre temaene ble drøftet i lys av et kulturpsykologisk rammeverk med fokus på 

kulturpsykologiske teorier på utvikling og interseksjonalitetsteori. Dette for å få en forståelse 

av jentenes opplevelser i lys av deres kontekstuelle betingelser og de maktrelasjonene de 

inngår i. Overordnet viser studien hvordan jentenes hverdag er preget av både emosjonelle 

utfordringer, ambivalens og savn, men at de, til tross for a ha vært gjennom mye, mestrer 

hverdagen sin på flere måter. 
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Forord 

Først vil jeg takke de åtte jentene som har stilt opp på disse intervjuene. Jeg har aldri 

møtt dere, men gjennom å lese deres fortellinger har jeg virkelig latt meg imponere over den 

styrken og tilpasningsdyktigheten dere henter frem i hverdagen. Jeg vil også rette en stor takk 

til prosjektleder i EMA-studien, Tine Jensen, samt de øvrige medlemmene av 

forskningsgruppen, for tilgang på et viktig datamateriale. En spesiell takk til 

forskningsgruppens PhD-kandidat Elin-Sofia Andersson for at du alltid setter av tid til å svare 

på de spørsmålene jeg har hatt vedrørende datamaterialet. En stor takk til min veileder Mona-

Iren Hauge for både emosjonell og faglig støtte underveis i prosessen. Dine konstruktive 

tilbakemeldinger har gjort at jeg har lært mye, og jeg vil spesielt takke for dine teoretiske og 

analytiske innspill. Her har du bidratt til å løfte oppgaven mange hakk. 

På veien mot ferdig oppgave har jeg vært omringet av det jeg opplever som verdens 

beste heiagjeng. Tusen takk til gjengen på «Teffen» for et varmt og inkluderende fellesskap. 

Dere har gjort masterskrivingen til en relativt hyggelig opplevelse. En ekstra takk til Amalie 

som har lettet på stemningen med galgenhumor og tur når livet har føltes altfor overveldende. 

En stor takk også til deg Helene, for at du til enhver tid stiller med middag, gode ord og en 

varm klem. Til Hanna, selv om du ikke har vært en direkte del av denne prosessen hadde 

denne oppgaven aldri eksistert uten din ubetingede støtte og tro på meg alle de årene vi har 

kjent hverandre. En stor takk til mine foreldre som alltid har vært til stede for meg og latt meg 

gå mine egne veier, og til mine besteforeldre som tar seg tid til å ringe hver eneste helg for å 

høre hvordan det går både med meg og oppgaven. En spesiell takk til mine to søstre: Ingen 

verdens ord kan beskrive hvor mye dere betyr for meg. Tomine, du gjør en hvilken som helst 

dag enda bedre ved å være deg selv, og Andrea, takk for alle peptalks, turer og for at du tar 

imot alle mine utblåsninger når det koker litt i topplokket. Jeg syns det er så utrolig gøy at vi 

ferdigstiller masteroppgavene våre på samme tid. Ikke minst, tusen takk til min kjære 

Mathilde for all støtte, tålmodighet og oppmuntring i denne perioden. Du har virkelig vært en 

bauta i en krevende tid. Jeg er så heldig som har deg, og jeg gleder meg til hver eneste dag av 

fremtiden vår. 

Til slutt, Maiken. Jeg er så takknemlig for at du lot meg få være en del av livet ditt. 

Savner etter deg gjør umenneskelig vondt. Jeg dedikerer denne oppgaven til deg. 

 

 

Nora Josefine Englund 

Oslo, 2020 
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Introduksjon 

Bakgrunn 

Fosterforeldrene mine, de kan kalle seg mor og far ikke sant, men selv jeg vet at de 

ikke er en ekte mor og en ekte far. De hjelper meg skikkelig mye altså, men det er ikke 

sånn skikkelig kjærlighet jeg føler liksom. (Nalini) 

 

Å komme til et nytt land som enslig mindreårig flyktning bærer med seg mange nye 

oppgaver og utfordringer. I tillegg til å skulle håndtere eventuelle reaksjoner på hendelser fra 

både hjemlandet og flukten (Jensen, Fjermestad, Granly, & Wilhelmsen, 2015), møter de en 

usikker fremtid vedrørende asylsøknaden sin (Sourander, 1998). I denne konteksten skal de 

etterhvert reetablere hverdagslivet sitt i et land med ukjente strukturelle betingelser og sosiale 

og kulturelle normer og forventninger (Lidén, Aasen, Seeberg, & Staver, 2020). Samtidig 

befinner mange seg i overgangen mellom å være ungdommer og voksne, hvilket stiller større 

krav til personlig selvstendighet hvor en tar ansvar for egen fremtid (Oppedal, Seglem, & 

Jensen, 2009). Blant disse ungdommene er 22 år gamle Nalini, som i utdraget ovenfor gir oss 

et innblikk i hverdagen sin i Norge. 

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge før de har 

fylt 18 år uten å ha følge av foreldre eller andre med foreldreansvar, og som får beskyttelse 

(asyl) i Norge på dette grunnlaget (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet [IMDi], 2017). 

Antallet barn og unge som søker asyl i Norge uten følge av voksne har variert i stor grad, med 

under 500 årlige asylsøknader i siste halvdel av 1990-tallet og med en foreløpig topp i 2015, 

hvor 5480 enslige mindreårige søkte om asyl (Kirkeberg & Lunde, 2020). Av disse var 2 av 

10 under 15 år (Utlendingsdirektoratet [UDI], 2016), og snittalder ved bosetting er 15,7 år 

(Kirkeberg & Lunde, 2020). 1. januar 2019 var 84% av de bosatte flyktningene i Norge 

gutter, og majoriteten av disse var fra land som Afghanistan, Irak og Syria. Kjønnsfordelingen 

er noe jevnere fra afrikanske land, og de fleste jentene kommer fra Eritrea, Somalia og Etiopia 

(Kirkeberg & Lunde, 2020). 

Felles for mye av forskningen på barn og ungdom som kommer til et nytt land som 

enslige mindreårige asylsøkere er et klinisk fokus på deres psykiske helse med tilhørende 

risiko- og beskyttelsesfaktorer (se f.eks. Fazel, Reed, Panter-Brick, & Stein, 2012). Denne 

forskningen har gitt viktig kunnskap om hvordan man på best mulig måte kan forebygge og 

behandle psykisk sykdom hos de enslige mindreårige. Svendsen, Berg, Paulsen, Garvik og 

Valenta (2018) uttrykker imidlertid et behov for forskning som i større grad anvender 

holistiske perspektiver, og det mangler kunnskap om barnas opplevelser av sin egen situasjon 
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der deres egne stemmer får komme tydeligere frem (Wernesjö, 2012). Jeg har derfor valgt å 

anvende kulturpsykologiske perspektiver med fokus på hvordan ungdommene forstår og 

organiserer hverdagen sin. Slike teoretiske innfallsvinkler kan bidra til en mer helhetlig 

forståelse av hverdagslivet deres, og i den sammenheng har det også vært viktig å belyse 

hvilke betingelser ungdommene etablerer hverdagen sin under, samt hvordan disse 

betingelsene påvirker hva de trekker frem som viktig. 

I tillegg til det overnevnte er mye av flyktning- og immigrasjonsforskningen 

konsentrert rundt gutter, og det mangler derav kunnskap om jentene. Jeg har derfor valgt å 

gjennomføre et kvalitativt forskningsprosjekt med åtte jenter som kom til Norge som enslige 

mindreårige flyktninger. Intervjuene som ligger til grunn for oppgaven er en del av det 

pågående forskningsprosjektet Enslige mindreårige asylsøkere: Fra mottak til integrering i 

Norge (EMA-studien) som gjennomføres ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og 

traumatisk stress (NKVTS). Studien ble startet opp i 2009 og er planlagt avsluttet i 2022. 

Formålet med masteroppgaven har vært å undersøke hvordan jentene forstår seg selv og hva 

de trekker frem som viktig når de skal reetablere hverdagen sin i Norge, og derav bedre forstå 

hvilke utviklingsbetingelser, samt hvilke forebyggende og helsefremmende tiltak, som blir 

viktige for de i hverdagen. Denne kunnskapen er spesielt viktig og aktuell nå ettersom den 

norske regjeringen, gitt at visse betingelser blir innfridd, nylig har sagt ja til å ta imot flere 

enslige mindreårige flyktninger fra den greske flyktningleiren Moria. Jentenes forståelser av 

eget hverdagsliv ble belyst av følgende forskningsspørsmål: 

 

1. Hva trekker jenter som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere frem som 

viktig i hverdagen sin, og hva savner de? 

2. Hvilke betingelser og erfaringer inngår når de forteller frem sine hverdagsliv? 

Begrepsavklaringer og forvaltningsrammer knyttet til enslige mindreårige som søker 

asyl i Norge 

Begrepsavklaringer. Hvilke begreper som benyttes om enslige mindreårige 

asylsøkere og flyktninger i faglitteraturen varierer. Mange omtaler dem som barn ettersom de 

juridisk sett defineres som dette når de er under 18 år. I andre sammenhenger blir disse 

ungdommene omtalt som asylsøkere eller flyktninger. Jeg har imidlertid valgt å omtale 

jentene i studien for ungdommer av to grunner. For det første er majoriteten av jentene ikke 

lenger under 18 år når studien gjennomføres slik at det har vært mer hensiktsmessig å benytte 

seg av begreper som ikke er knyttet til bestemte juridiske aldersbestemmelser, men som 

likevel favner om hele gruppen som studeres. For det andre, ved å omtale dem som 
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ungdommer unngår man de begrensningene som – ofte utilsiktet – ligger i juridiske begreper 

og dertil sterkt politiserte forståelser av hvem de er. Ved å anvende et hverdagslivsperspektiv 

retter man oppmerksomheten mot hvordan de som ungdommer prøver å etablere et 

hverdagsliv på lik linje med alle andre, men under litt andre betingelser. 

Forvaltningsrammer. Etter at barn og unge som kommer uten foresatt(e) ankommer 

Norge gjøres det et skille mellom det mottaksfasen og bosettingsfasen (Eide, 2020). 

Mottaksfasen omfatter perioden fra når ungdommene kommer til Norge til de får svar på 

asylsøknaden sin og blir bosatt i en kommune. De barna som er mellom 15 og 18 år når de 

kommer til Norge får tilbud om å bo på asylmottak for enslige mindreårige i regi av 

utlendingsdirektoratet, mens de under 15 år blir tilbudt plass på et omsorgssenter for 

mindreårige i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet [Bufdir], 2019). Bosettingsfasen er perioden fra da barna får innvilget asyl 

og blir bosatt i en kommune (Eide, 2020). Integrerings- og mangfoldsdirektoratet avgjør i 

hvilken kommune hver enkelt flyktning blir bosatt i, mens kommunen har ansvaret for 

hvordan de skal bosette de enslige mindreårige flyktningene. For de under 15 år er fosterhjem 

en vanlig løsning, mens de over 15 år ofte blir plassert i helt eller delvis bemannede 

bofellesskap. De som ønsker å bo for seg selv kan bo på egen hybel eller i et ubemannet 

kollektiv så fremt de har evne til det (IMDi, 2017). Når barna har fått innvilget asylsøknaden 

og blitt bosatt i en kommune, får de tildelt en verge som skal ivareta deres juridiske 

rettigheter. Flere av de enslige mindreårige fyller 18 år raskt etter bosetting, og er dermed 

juridisk sett voksne og har ikke krav på verge lengre. Erfaring tilsier likevel at flere av de 

fortsatt trenger råd og veiledning for å forstå hvilke rettigheter og plikter de har i det norske 

samfunnet (IMDi, 2018). 

Barn og unge som kommer som enslige mindreårige – hva sier forskningen? 

Som nevnt innledningsvis har mye av den tidlige forskningen på barn og unge som 

kommer til et nytt land som enslige mindreårige asylsøkere hatt fokus på deres psykiske 

helse, mens fokuset de senere årene i større grad har vært rettet mot ressurser og mestring. 

Majoriteten av forskningen er kvantitative studier, men i noen av de nyeste studiene har 

kvalitative metodologier fått større plass. De går særlig i dybden på hvilke behov 

ungdommene har i det nye landet sitt. Jeg vil nå introdusere den forskningen jeg mener er 

mest relevant for mine forskningsspørsmål. Jeg starter med en kort oversikt over studiene på 

psykisk helse, ressurser og mestring, og avslutter med en lengre gjennomgang av de behovene 

som beskrives i ungdommenes overgang til voksenlivet. Etter gjennomgangen av forskningen 
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legger jeg frem det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for forståelsene av 

intervjuene med jentene i denne oppgaven. 

Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse. Enslige mindreårige flyktninger 

blir ansett som en svært sårbar gruppe av flyktninger når det kommer til psykisk helse (Eide 

& Hjern, 2013; Fazel et al., 2012; Sourander, 1998; Vervliet, Lammertyn, Broekaert, & 

Derluyn, 2014). Felles for mange av dem er at de har opplevd krig, vold og mistet foreldre 

eller andre som stod dem nær (Jensen et al., 2015). De har flyktet fra hjemlandet sitt uten 

foreldreomsorg, veiledning og beskyttelse. Siden flere av dem har opplevd å miste foreldrene 

sine i en periode som regnes som helt avgjørende for fysisk og psykisk utvikling (Huemer et 

al., 2009), antas de å være ekstra sårbare ettersom de ikke har ferdig utviklede emosjonelle og 

kognitive evner til å håndtere tap, separasjoner og andre erfaringer knyttet til det å være 

flyktning (Sourander, 1998). 

Mye av forskningen oppsummerer at mange av ungdommene har flere psykiske plager 

enn den gjennomsnittlige befolkningen av barn og unge i landene de flykter til. En 

litteraturgjennomgang av studier relatert til de nordiske landene viste at enslige mindreårige 

flyktninger hadde forhøyet forekomst av både depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse 

(PTSD), hvor forklaringsfaktorene ofte ble knyttet til traumatiske opplevelser både før, under 

og etter flukten til det nye landet (Svendsen et al., 2018). Dette samsvarer med funn i flere 

internasjonale studier (f.eks. Bean, Eurelings-Bontekoe, & Spinhoven, 2007; Vervliet et al., 

2014). 

Det eksisterer lite forskning som eksplisitt ser på kjønnsforskjeller i utviklingen av 

psykiske vansker hos enslige mindreårige flyktninger, men jenter som flykter alene er mer 

utsatt for fysisk og seksuell misbruk i løpet av flukten sammenlignet med gutter (Jensen et al., 

2015). En nyere oversiktsstudie viste at enslige mindreårige jenter hadde flere symptomer på 

depresjon enn guttene (Mohwinkel, Nowak, Kasper, & Razum, 2018), og Jensen m. fl. (2015) 

foreslår at kjønnsspesifikke grunner til å flykte eller større sannsynlighet for seksuell misbruk 

hos jenter kan forklare noe av denne kjønnsforskjellen. Selv om kjønn bare er en av flere 

faktorer som spiller inn på mental helse trengs det mer kunnskap om kjønnsspesifikke 

omsorgsbehov og utvikling av kjønnsspesifikke tilnærminger som fremmer og legger til rette 

for et godt hverdagsliv hos disse ungdommene. 

Ressurser og mestring hos enslige mindreårige flyktninger. Selv om enslige 

mindreårige flyktninger ofte omtales som spesielt sårbare er det viktig å understreke at dette 

ikke er en homogen gruppe. I de senere årene har fokuset i større grad vært rettet mot 

ressurser, og begreper som resiliens og mestring har fått større plass (f.eks. Keles, Friborg, 



 5 

Idsøe, Sirin, & Oppedal, 2018). Kohli (2007) peker på at disse ungdommene ikke må gis en 

offerrolle, men at man også må fokusere på hvilke muligheter og ressurser de har. Til tross for 

utfordringene som er knyttet til det å være enslig mindreårig flyktning fungerer flere av disse 

ungdommene godt i hverdagen sin (Pastoor, 2020). Dette er i tråd med annen norsk forskning 

som fremhever at disse ungdommene ikke bare er sårbare, men også resiliente (Eide, 2020; 

Svendsen et al., 2018). Førde (2017) knytter den subjektive følelsen av resiliens først og 

fremst til kvaliteten på de relasjonene barn og unge knytter til andre mennesker, og deretter til 

grad av innvirkning på egen livssituasjon og opplevelse av mestring. 

Fokusområder i overgangen til voksenlivet. Som tidligere nevnt er enslige 

mindreårige flyktninger i gjennomsnitt 15,7 år når de bosettes i norske kommuner (Kirkeberg 

& Lunde, 2020). Dette gjør overgangen til voksenlivet til et spesielt viktig tema ettersom de 

har relativt kort tid på å etablere hverdagen sin før de går over i voksen alder. Per nå finnes 

det lite forskning som spesifikt ser på enslige mindreårige i overgangen til voksenlivet, både i 

Norge og internasjonalt (Marion & Paulsen, 2019). Det er først og fremst statistiske 

publikasjoner tilknyttet demografi, utdanning, arbeid og inntekt (f.eks. Kirkeberg & Lunde, 

2020), men det inngår også som deltemaer i rapporter med fokus på oppfølging av ungdom 

som kom til Norge som enslige mindreårige flyktninger (f.eks. Garvik, Paulsen, & Berg, 

2016; Lidén et al., 2020; Svendsen et al., 2018), samt i noe forskning hvor det fokuseres på 

barnevern generelt (f.eks. Storø, 2018). Under har jeg forsøkt å summere opp de ulike 

områdene som ofte trekkes frem i forskningen på overgangen til voksenlivet. 

Omsorg og oppfølging. Omsorg er et av de viktigste fokusområdene i arbeidet med 

ungdommer som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere (Garvik et al., 2016). Hva 

som er god omsorg for den enkelte er imidlertid individuelt og farges av at dette er en 

heterogen gruppe mennesker med ulike historier og som lever under ulike livsbetingelser 

(Andenæs, 2005). Begreper som trygghet, tilhørighet og mestring går imidlertid ofte igjen i 

ulike forskningsrapporter og omtales som fysisk og psykisk helsefremmende betingelser 

(Kohli, 2011; Lidén, Eide, Hidle, Nilsen, & Wærdahl, 2013). 

I bosettingsfasen legges det særlig vekt på at ungdommene skal ha tilgang til både 

praktisk og terapeutisk støtte (Garvik et al., 2016), lignende det som omtales som formell og 

uformell omsorg (Storø, 2018). På den ene siden kan dette innebære hjelp til praktiske og 

juridiske aspekter av hverdagen, mens det på den andre siden kan handle om hjelp til å 

håndtere opplevelser fra fortiden og til å skape kontinuitet i og kontroll over egne liv (Garvik 

et al., 2016). I en studie gjennomført i Norge beskriver imidlertid ungdommene at ansvaret for 

å gi mening til og følge opp viktige aspekter av hverdagen deres blir bevilget til profesjonelle 
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aktører som ikke har det primære omsorgsansvaret for dem, og at denne ansvarsfordelingen 

oppleves som en hindring for å bli støttet og forstått (Omland, Andenas, & Sveaass, 2020). Et 

viktig poeng som trekkes frem i denne studien er at en slik ansvarsfordeling skiller seg fra det 

man ser i «typisk» norske familier der foreldrene har det overordnede ansvaret for 

ungdommene på tvers av ulike kontekster. 

Sosiale relasjoner og sosial støtte er spesielt viktig i overgangen til voksenlivet 

(Paulsen & Berg, 2016), og mangel på nære voksenrelasjoner gjør ungdommene ekstra 

sårbare i denne overgangsfasen (Oppedal et al., 2009). En britisk studie undersøkte 

opplevelsene til ungdommer som hadde flyttet ut fra statlige omsorgsinstitusjoner. Studien 

inkluderte, men var ikke begrenset til, ungdommer som hadde komt til landet som enslige 

mindreårige asylsøkere. Felles for de fleste av dem var en følelse av å bli overlatt til seg selv 

når barnevernet ikke lenger fulgte dem opp, og de fremmet et behov for emosjonell omsorg 

også i tiden etter at det hadde flyttet for seg selv (Rogers, 2011). Tilsvarende beskrivelser av 

viktigheten av emosjonell støtte fra relevante omsorgspersoner har blitt trukket frem av 

ungdommer som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, spesielt i sammenheng 

med å nå de målene de setter seg i hverdagen (Omland & Andenas, 2018). 

Ungdommenes selvstendiggjøring. Både relasjonelle og praktiske forhold er viktige 

for å oppleve mestring i hverdagen, men også systemforståelse og opplevelse av å kunne 

påvirke egen situasjon er viktig for å kunne klare seg selv (Lidén et al., 2020). Selv om 

overgangen til voksenlivet kan være svært forskjellig for de ulike ungdommene, opplever de 

fleste noe ambivalens: De vil være selvstendige og klare seg på egenhånd, men uttrykker 

samtidig et ønske om og behov for mye omsorg (Kaukko & Wernesjö, 2017). Rogers (2011) 

beskriver denne dragningen mellom avhengighet og uavhengighet som vanlig i 

ungdomspopulasjonen generelt, men understreker at ungdom som har blitt fulgt opp av 

barnevernet opplever en bråere overgang til voksenlivet enn ungdom som har vokst opp i 

tradisjonelle familier. Behovet for sosial støtte og trangen til å være selvstendig understreker 

nødvendigheten av en mer fleksibel og gradvis selvstendiggjøring (Paulsen & Berg, 2016), i 

motsetning til det «plutselige» voksenlivet som mange unge på vei ut av barnevernet ser ut til 

å oppleve. 

Rent strukturelt kan ungdom som kommer til Norge som enslige mindreårige 

flyktninger sammenlignes med andre ungdommer som har vært under barnevernet (Lidén et 

al., 2020), men i praksis har de ulike forutsetninger for å mestre overgangen til voksenlivet 

hva gjelder det de har med seg av systemkunnskap, språklig kompetanse, økonomisk buffer 

og sosiale relasjoner, samtidig med forventningen om å bli selvstendig (Lidén et al., 2020; 
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Söderqvist, 2014). Deler av forskningen beskriver både omsorg og selvstendiggjøring i lys av 

tilgang til profesjonelle voksenpersoner, men det blir også argumentert for en mer helhetlig 

tilnærming til ungdommenes behov. Både jevnaldrenderelasjoner, skoler og tilhørighet i 

lokalmiljøet bør inngå i forståelsene av de omsorgsbehovene som beskrives (Eide, 2020). 

Vennskap og sosial støtte. Sosial støtte har blitt trukket frem i flere studier som viktig 

for god helse, trivsel og tilpasning både før og etter bosetting i et nytt land (Fazel et al., 2012; 

Oppedal & Idsoe, 2015). Det er naturlig å anta at barn og unge som kommer til et nytt land 

som enslige mindreårige flyktninger har forholdsvis lite sosialt nettverk, og det blir derav 

viktig å undersøke hvilke nye relasjoner de inngår i etter ankomst og bosetting. Mange av de 

enslige mindreårige ungdommene beskriver imidlertid at det er vanskelig å opparbeide seg 

nye sosiale nettverk og nye vennskap (Berg, 2020; Garvik et al., 2016), spesielt med 

ungdommer av norsk bakgrunn (Pastoor, 2017). De uttrykker som regel et ønske om å inngå i 

slike vennskap, men de vet ofte ikke hvem de kan stole på (Eide, Lidén, Haugland, Fladstad, 

& Hauge, 2018) eller hvor åpne de skal være om livssituasjonen sin (Lidén, Trætteberg, & 

Ulvik, 2018). Konsekvensene er ikke bare ensomhet, men også begrensede muligheter for å 

senere komme seg ut i arbeidslivet og for å oppleve meningsfull deltagelse i samfunnet 

forøvrig (Lidén et al., 2020). 

Hvordan ungdommene beskriver relasjoner til andre ungdommer i de kommunale 

botiltakene varierer (Lidén et al., 2018), men de nære relasjonene har blitt omtalt som en 

undervurdert ressurs som kan bidra til en følelse av kontinuitet og personlig tilhørighet i 

ungdommenes nye hverdag (Omland & Andenas, 2019). Beskrivelser av hvordan vennene i 

boligene fungerer som gode støttepartnere for hverandre går igjen, og noen uttrykker også at 

de har fått søskenlignende forhold til de andre ungdommene i botiltakene (Lidén et al., 2020). 

Dessverre glemmes det sosiale nettverket til ungdommene ofte litt bort i prosessen hvor de 

skal etablere en ny hverdag (Lidén et al., 2020). Dette er problematisk da sosiale relasjoner, 

både med tidligere venner fra omsorgsboligene, men også nye relasjoner med mennesker i 

kommunene de blir flyttet til, er viktig for å kunne føle seg trygg i denne reetableringsfasen 

(Omland & Andenas, 2018). 

Skole og opplæring. Flere av ungdommene som kommer til Norge fungerer godt både 

på skolen og ellers i hverdagen (Pastoor, 2020). Skolen er en sentral del av ungdommers liv 

(Svendsen et al., 2018), både som et sted for læring og utvikling, men også for å møte 

jevnaldrende og etablere nye vennskap (Pastoor, 2015). Pastoor (2013, 2015) beskriver tre 

overgangsprosesser som er viktige når ungdommer skal etablere hverdagen sin i et nytt land, 

hvor skolen i større eller mindre grad kan ha en støttende rolle. Dette inkluderer (1) en 
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sosialiseringsprosess, hvor de utvikler seg fra å være barn til å bli voksne, og hvor de lærer 

den kunnskapen og de normene som er nødvendig for å delta og bli inkludert i det nye 

samfunnet, (2) en integreringsprosess, hvor de skal tilpasse seg et nytt samfunn med ukjente 

sosiale, kulturelle og språklige betingelser, og (3) en rehabiliteringsprosess, hvor de skal 

etablere en meningsfull hverdag etter vonde opplevelser knyttet til tiden både før, under og 

etter flukten. 

Flere av de enslige mindreårige har store forventninger til å begynne på videregående 

skole (Svendsen et al., 2018), men mange blir imidlertid skuffet og føler seg utenfor, og de 

har problemer med å danne vennerelasjoner med ungdommer av norsk bakgrunn som nevnt 

tidligere (Pastoor, 2017). Som Berg (2020, s. 201) beskriver det: «Mange norske ungdommer 

har nok med seg og sitt og tilbyr i liten grad et fellesskap med dem som kommer utenfra, både 

med en annen språklig, faglig og sosial bakgrunn.». Som et resultat av dette har det blitt 

foreslått at andre arenaer enn skolen som ungdommene har tilgang til også betraktes som 

læringsarenaer. Å legge til rette for adekvate læringssammenhenger, i kombinasjon med å 

støtte ungdommenes egne motivasjoner for å lykkes, er avgjørende for deres prestasjoner på 

skolen, psykososiale tilpasninger og inkludering i samfunnet (Pastoor, 2017). 

Teoretisk rammeverk 

Det er lite forskning på jenter som kommer til Norge som enslige mindreårige 

asylsøkere, og jeg har derfor valgt å trekke veksler på ulike teorier som kan bidra til å åpne 

opp og utvide kunnskapen om de opplevelsene jentene i studien forteller frem. Som tidligere 

nevnt etterlyser Svendsen m. fl. (2018) forskning som anvender holistiske perspektiver, og 

teoriene jeg har valgt å inkludere i denne oppgaven kan sies å falle inn under disse 

perspektivene. Innledningsvis vil jeg introdusere et kulturpsykologisk rammeverk. 

Perspektivet retter fokuset mot de kontekstuelle betingelsene i jentene sin hverdag og kan 

bidra til en mer helhetlig forståelse av hva de trekker frem som viktig. Deretter introduseres 

kulturpsykologiske teorier på utvikling for å illustrere hvordan de ulike jentens muligheter for 

å delta i samfunnet påvirker utviklingen deres og deres forståelse av seg selv. Svendsen m. fl. 

(2018) kaster også lys over behovet for forskning som ivaretar den store variasjonen innad i 

den overnevnte flyktninggruppen i form av for eksempel kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller 

andre sosialt konstruerte kategorier, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre – i 

forskningen ofte omtalt som interseksjonalitet. Perspektivet presenteres avslutningsvis og 

bidrar til å belyse hvordan å havne i ulike sosialt konstruerte kategorier som samhandler med 

hverandre gir ulike betingelser og maktdynamikker som virker inn i jentenes hverdagsliv. 
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Kulturpsykologiske teorier 

Kulturpsykologi har røtter i sosiokulturelle teoritradisjoner med foregangspersoner 

som Richard Shweder (1990), Jaan Valsiner (2000), Jerome Bruner (1990), Michael Cole 

(1996) og Barbara Rogoff (2003). Kulturpsykologi er således et bredt teoretisk felt med 

mange underliggende perspektiver, men med en felles grunnleggende tanke om at mennesker 

lever sine hverdagsliv under ulike sosiokulturelle betingelser, og at mennesker og omgivelser 

ikke kan forstås uavhengig av hverandre. På bakgrunn av dette er det mer naturlig å snakke 

om kulturpsykologier enn kulturpsykologien. Fra et slikt ståsted anses mennesker som 

meningsskapende aktører, hvor mening skapes gjennom interaksjoner med miljøet og er 

sosialt, kulturelt og historisk betinget (Shweder, 1990; Valsiner, 1984). Sett i sammenheng 

med oppgavens forskningsspørsmål innebærer dette at hva jentene i studien trekker frem som 

viktig i sitt hverdagsliv ikke kan forstås uavhengig av den konteksten de lever i, men som et 

resultat av både de utviklingsbetingelsene de møter i Norge og på bakgrunn av at de er ulike 

ungdommer med ulike historier, og som derav har ulike behov for et godt hverdagsliv. 

I motsetning til «mainstreampsykologiens» fokus på variabler er man innenfor et 

kulturpsykologisk rammeverk i større grad opptatt av prosesser, sammenhenger og 

dynamikker (Nelson & Prilleltensky, 2010). Andenæs & Jansen (2019) trekker frem tre 

sentrale elementer innenfor kulturpsykologiene: kontekstualisering, intensjonalitet og 

utvikling. Kontekstualisering innebærer en forståelse av at mennesker er innvevd i den 

kulturen og historien de lever i, og at man i kraft av å være menneske er aktivt med på å skape 

og endre de omgivelsene og sammenhengene man er en del av. Som forskere er vår oppgave å 

forstå disse sammenhengene. Intensjonalitet handler om å rette fokuset mot hvilke hensikter 

og mål som ligger til grunn for menneskers atferd, og hva ulike hendelser betyr for ulike 

mennesker. Ann Phoenix (2007) bruker begrepet «levelige liv» for å illustrere hvordan 

mennesker inngår i sine livssammenhenger med et implisitt eller eksplisitt mål om å bli den 

personen de ønsker å være (Andenæs & Jansen, 2019). Begrepet ble opprinnelig introdusert 

av filosof og kjønnsforsker Judith Butler (2004) for å illustrere hvordan vi alle er utsatt for 

restriktive, hegemoniske sosiale normer som definerer vilkårene for et levelig liv. Med levelig 

mener hun mer enn «utholdelig», eller mer enn bare å få dekket de grunnleggende behovene 

for overlevelse, som for eksempel mat og husly. Det siste elementet, utvikling, spiller på en 

forståelse av at menneskers utvikling skjer gjennom sosial deltagelse i ulike meningsbærende 

fellesskap, i kontekster som er kulturelt konstituert (Andenæs & Jansen, 2019; 

Bronfenbrenner, 1979; Bruner, 1986; Rogoff, 2003; Vygotsky, 1978, 2001). Man stiller seg 

kritisk til antagelsen om at utvikling skal følge en mer eller mindre universell retning. Hvilken 
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retning utviklingen tar for den enkelte er avhengig av de omstendighetene som gir 

menneskene mulighet til å påvirke eget liv (Andenæs & Jansen, 2019), også kalt agens, slik at 

man selv bidrar til å forme egen utvikling og egne utviklingsbetingelser (Hedegaard, 

Aronsson, Højholt, & Ulvik, 2012). 

Kulturpsykologiske perspektiver på utvikling 

Beskrivelser av hva mennesker bruker tiden sin på, hvilke ønsker de har og hva de 

klarer å gjennomføre i ulike faser av livet, er av betydning for de fleste som har interesser 

innenfor et utviklingspsykologisk fagfelt. Hvordan disse beskrivelsene tolkes og forstås er 

imidlertid avhengig av vår teoretiske og epistemologiske bakgrunn (Gulbrandsen, 2017b). 

Ganske forenklet kan man si at de tradisjonelle utviklingspsykologiske teoriene ser på 

utvikling som en stabil, indre kjerne (Gulbrandsen, 2012) som følger en kronologisk 

oppskrift: Først skjer steg 1, deretter steg 2. Utvikling skjer «riktig» hvis det skjer på en 

bestemt måte. Med et kulturpsykologisk perspektiv på utvikling er man derimot ikke så 

opptatt av å beskrive en universell måte å utvikle seg på gjennom livsløpet. Hvordan en typisk 

20-åring ser ut og opptrer er ikke så viktig, for hvordan en bestemt ungdom fremstår anses å 

være avhengig av den bestemte konteksten vedkommende lever i. Man kan ikke studere 

utvikling i et sosialt, kulturelt og historisk vakuum (Gulbrandsen, 2017b). Eksempelvis kan 

ikke en 20 år gammel jente som kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker, som har vært 

gjennom en traumatisk flukt, har et begrenset sosialt nettverk og som har mål om å få en god 

utdannelse slik at hun kan forsørge seg selv, forstås på samme måte som en 20 år gammel 

jente som er født og oppvokst i Norge med foreldre med god økonomi, som har fulgt 

tradisjonell norsk skolegang og som til enhver tid er godt kjent med de normene og reglene 

som gjelder i landet. Med en slik innfallsvinkel får man store variasjoner i utvikling, både her 

og nå – men også over tid. Å studere alle de ulike måtene å være 20-åring på blir like viktig 

som å illustrere en typisk 17-åring (Valsiner, 1984). 

Fra et kulturpsykologisk perspektiv på utvikling er man opptatt av å ikke isolere 

menneskers nåværende tilstand fra deres tidligere opplevelser og fremtidige forventninger. 

Hver eneste fase i livet er en del av – og får mening fra – både tidligere hendelser og 

forventede hendelser i fremtiden (Gulbrandsen, 2012). Som de fleste andre nyere 

utviklingsperspektiver ser man på utvikling som noe som skjer gjennom hele livet. 

Utviklingen stopper ikke opp når man er i midten av tenårene og ferdig med puberteten, slik 

det antas hos for eksempel Freuds eller Piagets teorier om henholdsvis psykoseksuelle og 

kognitive utviklingsstadier (Gulbrandsen, 2017a). Med dette perspektivet vil det derfor 
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fortsatt være relevant å bruke utvikling både som begrep og teori i denne studien selv om flere 

av deltagerne er over 18 år. 

Med overnevnte teoretiske utgangspunkt blir det interessant å studere hvordan jentene 

som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere forstår, forhandler og endrer sine 

hverdagsliv. Gulbrandsen, Seim og Østensjø (2014) har utviklet et teoretisk rammeverk som 

kan ligge til grunn for vitenskapelige analyser av ungdommers utviklingsmuligheter, deres 

livsbetingelser og deres aktuelle deltakelsesmuligheter hvor begreper som hverdagsliv, 

deltakelse og sosiomaterialitet står sentralt. Disse begrepene bli nå presentert nedenfor. 

Hverdagsliv. Fra et kulturpsykologisk perspektiv på utvikling forstås unge mennesker 

som meningsskapende aktører som utvikler seg gjennom å delta i hverdagslige praksiser 

(Højholt & Kousholt, 2018) som inngår i sosiokulturelle og historiske kontekster (Cole, 1996; 

Shweder, 1999; Valsiner, 2000). Hanne Haavind (2011) er en av de som har tatt til orde for å 

bruke hverdagslivet som kunnskapskilde i psykologisk forskning. Å vende fokuset mot 

menneskers hverdagsliv gir kunnskap om hvordan ens forståelser av seg selv skapes og 

endres på tvers av tid og sted. Ved å se på hverdagslivet kan man fokusere på motsigelser og 

tvetydigheter i måten mennesker handler på, noe som kan gi oss mer kunnskap om hvilke 

utfordringer ulike mennesker står ovenfor og hva de prøver å oppnå (Haavind, 2011) for å 

etablere et levelig liv. 

Antropologen Marianne Gullestad (1989) beskriver hverdagslivet som bestående av 

flere dimensjoner, hvorav to av de identifiseres som «like viktige». Den ene beskrives som en 

handlingsdimensjon, det vil si hvordan man organiserer ulike oppgaver og virksomheter. Det 

understrekes at det ikke er snakk om isolerte handlinger, men atferd som organiseres og er 

knyttet til annen atferd eller virksomhet. Den andre dimensjonen beskrives som en 

erfaringsdimensjon. Denne dimensjonen er forankret i større samfunnsmessige 

betydningssystemer og ligger til grunn for våre forståelser av våre ulike virkeligheter, 

holdninger og sammenhengene mellom dem (Gullestad, 1989). Som Gullestad (1989) også 

nevner, kan den overnevnte utgreiingen av hverdagslivsbegrepet fremstå noe diffust. Dog kan 

det fungere som et sensitiverende begrep (Gulbrandsen et al., 2014), et begrep som skal føre 

blikket i bestemte retninger, men som ikke skal være helt presist eller svart/hvitt. Dette vil 

ikke si at det er et dårlig eller unyttig begrep, men gjør det mulig å forske på komplekse 

fenomener i samfunnet slik de fremstår i den «empiriske verden» (Blumer, 1969). 

Deltagelse. Overordnet handler deltagelse om å delta i situerte aktiviteter og sosiale 

samspill i hverdagen, eksempelvis med foreldre, søsken og venner (Gulbrandsen et al., 2014). 

Fra et kulturpsykologisk perspektiv er sosial deltagelse en grunnleggende forutsetning for 
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menneskelig utvikling og velvære (Bronfenbrenner, 1979; Bruner, 1986; Rogoff, 2003; 

Vygotsky, 1978, 2001), eller for å kunne leve et levelig liv. I denne fagtradisjonen anses 

mennesker som sosiale aktører (Hedegaard et al., 2012). Det dreier seg altså ikke om hvorvidt 

man er sosial deltaker eller ikke, men om hvordan og hvilke muligheter man har til å delta i 

sosiale samspill i sine respektive kontekster (Gulbrandsen et al., 2014). 

Forholdet mellom de sosiale forventningene ungdommer møter og ungdommenes 

motivasjon er en viktig dynamisk faktor som kan føre til psykologiske endringer. I tråd med 

Vygotsky sitt arbeid og den kulturhistoriske psykologitradisjonen må enhvers utvikling 

forstås på to måter: som avhengig av institusjonelle praksiser, og i relasjon til ungdommens 

sosiale situasjon (Rogoff, 2003; Valsiner, 2000; Vygotsky, 1978). Dette forutsetter et 

perspektiv på utvikling som gjør det mulig å utforske ungdommenes agens (Qvortrup, 

Corsaro, & Honig, 2009), altså hvordan man møter krav og engasjerer seg i aktiviteter 

(Hedegaard et al., 2012), til tross for at ansvars- og maktfordeling ikke er jevnt fordelt mellom 

ungdommer eller mellom ungdommer og voksne (Ulvik, 2009). 

Sosiomaterielle betingelser. Gulbrandsen m. fl. (2014) argumenterer for at barn og 

ungdommers deltakelsesmuligheter må forstås som avhengig av hvilke materialitetsforståelser 

som til enhver tid er gjeldende i de ulike kontekstene de inngår i. De materielle omgivelsene 

er de fysiske områdene hvor deltagelse skjer, eksempelvis ulike bygninger som skoler, 

idrettsarenaer eller legesenter. Den sosiomaterielle konteksten handler om de materielle 

tingene en benytter seg av, også kalt artefakter, som for eksempel bøker, datamaskiner eller 

sportsutstyr. Innenfor sosiokulturelle retninger snakker man i tillegg om kulturelle artefakter 

(Gulbrandsen, 2017b), det vil si artefaktenes symbolske verdi. Eksempelvis vil medaljen man 

får etter å ha vunnet et skiløp betraktes som et kulturelt artefakt. Medaljen får en gitt 

betydning i den sosiale og kulturelle aktiviteten den er innleiret i, i det overnevnte tilfelle som 

et symbol på at man har gjort noe bra. Hvilke steder og artefakter som er av betydning for 

ulike mennesker vil være avhengig av deres livssituasjon, forstått i lys av den historiske, 

sosiale og kulturelle konteksten de lever i (Gulbrandsen et al., 2014). For jentene i denne 

studien kan det eksempelvis tenkes at skolen er en viktig materiell omgivelse hvor de kan 

lære og integreres i det norske samfunnet, og karakterene de får der er viktige kulturelle 

artefakter som definerer hvilke muligheter de har for utdanning og jobb senere i livet. 

Interseksjonalitet 

Interseksjonalitet er et teoretisk perspektiv som ser på hvordan ulike sosialt 

konstruerte kategorier som for eksempel kjønn, etnisitet, seksuell orientering og 
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funksjonsevne påvirker hverandre. Perspektivet er en videreutvikling av feministiske 

teoriretninger og brukes i forskningen ofte for å belyse maktrelasjoner innad eller på tvers av 

de sosiale kategoriene (McCall, 2005). Prilleltensky (2008) viser til hvordan ulike strukturelle 

faktorer har betydning for menneskers maktposisjoner, og med en interseksjonell tilnærming 

ser man nettopp på samspillet mellom disse maktposisjonene og de sosiale kategoriene, samt 

hvordan de påvirker menneskers livsbetingelser (McCall, 2005). Dette kan gi en større 

kontekstforståelse og derav bidra til en mer helhetlig forståelse av enhvers situasjon (Ghosh, 

2007), i dette tilfellet jentenes hverdagsliv. 

Å se på samspillet mellom flere sosiale kategorier har røtter langt tilbake i 

samfunnsforskningen (Yuval-Davis, 2011), men selve begrepet interseksjonalitet ble først 

introdusert av advokaten og feministen Kimberle Crenshaw (1989) som en kritikk av hvite 

feminister for å ikke inkludere rase og etnisitet i forskning på kvinneundertrykking. Premisset 

om at man ikke kan forstå ulike sosiale problemer eller utfordringer ved å utelukkende 

fokusere på bare ett aspekt ved noes identitet, er kjernen i interseksjonalitet (Ghosh, 2007). 

Crenshaw (1989) illustrerte dette i en artikkel hvor hun vurderte tre ulike juridiske saker. I 

hvert av tilfellene argumenterte hun for at rettens innsnevrede syn på diskriminering var et 

eksempel på de konseptuelle begrensningene av å bare fokusere på ett område ved noens 

identitet med tanke på hvordan loven så på både rasisme og kjønnsdiskriminering. Lovverket 

så med andre ord ut til å glemme at fargede kvinner er både fargede og kvinner, og derav 

offer for diskriminering på grunnlag av både rase, kjønn og ofte en kombinasjon av de to. 

Crenshaw (1989) illustrerer med dette hvordan de sosiale kategoriene samvirker og forsterker 

hverandre, samt hvordan dette reflekteres gjennom for eksempel diskriminering og 

forskjellsbehandling på dype strukturelle og systemiske nivå, som vist her i en rettssal. 

Selv om interseksjonalitet først ble tatt i bruk som begrep i de overnevnte tilfellene, 

ser jeg en tydelig nytteverdi i å anvende det som en del av et teoretisk rammeverk når man 

forsker på jenter som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. I en overordnet 

betydning kan man si at begrepet henspiller på hvordan mennesker i bestemte sosiale 

kategorier, i bestemte samfunn og på bestemte tidspunkter, kan oppleve å være i en undertrykt 

eller privilegert posisjon (Vernon, 1999). Relatert til oppgavens forskningsspørsmål kan man 

fokusere på hvordan det å havne i kategorier som for eksempel «enslig mindreårig flyktning», 

«jente» og «ikke-etnisk norsk» er med på å forme hvilke muligheter og begrensninger jentene 

får i hverdagen sin. 
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Teorienes analytiske bidrag 

Samlet utgjør de teoretiske perspektivene som er beskrevet ovenfor et analyseredskap 

jeg benytter meg av når jeg leser empirien i denne oppgaven. Perspektivene bidrar til å åpne 

opp de erfaringene jentene forteller frem, og med disse «analytiske brillene» får jeg en 

forståelse av jentenes hverdagsliv ved å se på de kontekstuelle betingelsene de organiserer 

livene sine under. Jentenes forståelser av seg selv og egen hverdag blir til og forhandles 

gjennom samhandling med personer og betingelser som finnes i konteksten deres. Det er ikke 

nøytrale samspillsprosesser – de påvirkes av maktstrukturer og sosiale ulikheter – men 

jentenes meninger og forståelser blir til gjennom disse prosessene. 

Metode og metodologiske grep 

Epistemologi og ontologi 

Denne masteroppgaven er et resultat av flere metodiske og metodologiske valg. 

Metode kan defineres som spesifikke teknikker eller verktøy for å samle inn og analysere 

data, mens metodologi er det overordnede rammeverket til forskningsprosjektet. Herunder 

eksisterer de teoriene og praksisene som ligger til grunn for og gir mening til forskningen vår 

(Braun & Clarke, 2013). Hvilket rammeverk man velger for forskningen sin er avhengig av 

ens ontologiske og epistemologiske ståsted. Epistemologi handler om hva vi mener det er 

mulig å vite noe om, eller hva vi anser som legitim kunnskap. Hva man ser på som kunnskap 

avgjør i sin tur hvordan meningsfull kunnskap kan genereres (Braun & Clarke, 2013; Willig, 

2013). 

Mitt epistemologiske ståsted i dette forskningsprosjektet kan sies å være moderat 

sosialkonstruksjonistisk. Sosialkonstruksjonisme er basert på antagelsen om at 

«virkeligheten» er sosialt konstruert av og mellom de menneskene som opplever den (Gergen, 

2015). En slik epistemologi inntar en kritisk holdning til kunnskap og forståelsesrammer som 

blir tatt for gitt, og utfordrer tanken om å kunne erverve objektiv kunnskap om verden. Fra 

dette perspektivet er meninger og opplevelser subjektive, og de produseres og reproduseres 

gjennom sosiale interaksjoner. Videre argumenteres det for at måten vi forstår verden på er 

både historisk og kulturelt betinget. Ikke bare er disse forståelsene spesifikke for bestemte 

kulturer og avgrensede historiske tidsperioder (Burr, 2015), men de er en konsekvens av de 

kulturelle, historiske, politiske og sosiale normer som finnes i den aktuelle konteksten 

(Darlaston-Jones, 2007). Når man inntar et moderat ståsted innenfor denne epistemologiske 

retningen er man gjerne opptatt av en større sosial kontekst og på hvilken måte denne 

konteksten former og begrenser hva som kan bli sagt, hvordan det kan bli sagt, når det kan bli 
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sagt og hvem det kan sies av (Willig, 2013). I denne oppgaven innebærer dette å søke etter å 

forstå og teoretisere den sosiokulturelle konteksten og de strukturelle betingelsene (Braun & 

Clarke, 2006) som ligger til grunn for og muliggjør ungdommenes opplevelser og forståelser 

av hverdagen sin i Norge. 

En slik måte å tenke på kan være informert av en ontologi som kalles kritisk realisme. 

Ontologi handler om hvorvidt man tenker at verden eksisterer avhengig av menneskelige 

praksiser og forståelser eller ikke. Med kritisk realisme tenker man at kunnskap blir påvirket 

av sosiale interaksjoner, noe som fordrer en forståelse av at denne kunnskapen gjenspeiler en 

«virkelighet» vi bare delvis har tilgang til. Ens ontologiske og epistemologiske ståsted er 

således avhengig av hverandre, og ligger til grunn for de metodologiske og metodiske valgene 

man gjør gjennom hele forskningsprosessen (Braun & Clarke, 2013). 

Kvalitative metodologier 

Felles for de fleste kvalitative metodologier er at de er opptatt av hvordan mennesker 

opplever og gir mening til verden. Som forsker søker man gjerne å forstå hvordan det er å 

oppleve bestemte betingelser (f.eks. hvordan det er å leve med flyktningbakgrunn) og hvordan 

man håndterer visse situasjoner (f.eks. hvordan man forhandler frem skolehverdagen). Målet 

innen kvalitativ forskning er med andre ord å beskrive og muligens forklare ulike hendelser 

og opplevelser, i motsetning til kvantitativ forskning hvor man gjerne søker å predikere og 

identifisere kausale årsaksforhold (Willig, 2013). Ettersom det overordnede fokuset i 

masteroppgaven har vært å undersøke hvordan jenter som kom til Norge som enslige 

mindreårige asylsøkere forstår og gir mening til hverdagen sin valgte jeg en kvalitativ 

tilnærming innenfor et «stor Q-rammeverk». Innenfor et slikt rammeverk benytter en seg av 

åpne, induktive metoder og stiller spørsmål som gir dybdeinformasjon om en eller flere 

tematikker fra forholdsvis få deltagere (Willig, 2013). Ettersom forskningsspørsmålene jeg 

ville undersøke var i behov for en metodologi som gikk i dybden på meningsskaping, 

forståelser og variasjoner i dataene vurderte jeg en kvalitativ tilnærming til 

forskningsprosjektet som passende. 

Valg av analysemetode. Tematisk analyse er en metode som systematisk 

identifiserer, analyserer og rapporterer mønstre (kalt temaer) i kvalitative datamaterialer 

(Braun & Clarke, 2006). Metoden skiller seg fra andre kvalitative metoder først og fremst ved 

at den er teoretisk og epistemologisk fleksibel, noe som var en viktig grunn til at jeg valgte 

nettopp denne tilnærmingen. Metoder som fortolkende fenomenologisk metode (IPA), 

diskursanalyse og narrative analyser er bundet til bestemte epistemologiske og teoretiske 
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rammeverk, mens tematisk analyse kan gjennomføres med ulike epistemologier. Når man 

velger å gjennomføre en tematisk analyse blir det derfor ekstra viktig å være tydelig på 

hvilket teoretisk rammeverk man benytter seg av, samtidig som at man må forsikre seg om at 

metoden er kompatibel med det man ønsker å få kunnskap om. I tillegg er det viktig å 

anerkjenne dette som bevisste avgjørelser, som igjen påvirker gjennomføringen og resultatet 

av forskningen (Braun & Clarke, 2006). Videre fremsto tematisk analyse som et godt valg i 

denne studien fordi jeg ønsket å se på hva som ble vektlagt på tvers av de ulike intervjuene 

(Braun & Clarke, 2006), heller enn å gå mer i dybden på den enkelte deltagers opplevelser. I 

sistnevnte tilfelle ville en fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) vært mer berettiget 

(Willig, 2013). 

Tematisk analyse kan gjennomføres på flere ulike måter (Braun & Clarke, 2006). I lys 

av mitt ontologiske og epistemologiske ståsted valgte jeg å gjennomføre en 

sosialkonstruksjonistisk tematisk analyse. Jeg valgte denne analysemetoden ettersom den ikke 

bare ser på jentenes opplevelser av egen hverdag, men også hvordan de forstår denne 

hverdagen i lys av sine kontekstuelle betingelser. Analysen kan også sies å være teoretisk 

informert. Dette innebærer at mine teoretiske og analytiske interesser har formet hva jeg har 

lagt vekt på i analyseprosessen (Clarke, Braun, & Hayfield, 2015). Dette har ført til færre 

beskrivelser av dataene som helhet, men en mer detaljert analyse av bestemte deler av 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). 

Refleksivitet 

Refleksivitet handler om at man som forsker anerkjenner og reflekterer over sin egen 

påvirkning på forskningsprosessen (Guillemin & Gillam, 2004). Det finnes to typer 

refleksivitet: personlig og epistemologisk. Personlig refleksivitet handler om å reflektere over 

hvordan ens egne verdier, opplevelser, interesser, politiske ståsted og sosiale identitet har 

formet forskningen, mens epistemologisk refleksivitet handler om å reflektere over hvilke 

antagelser og teoretiske baktepper man entrer forskningen med (Willig, 2013). Gulbrandsen 

m. fl. (2014) argumenterer for at evnen til faglig refleksjon styrkes når forskeren er klar over 

hvilke teoretiske forforståelser, begreper og antatte sammenhenger man anvender gjennom de 

ulike prosessene i forskningen, og jeg har etter beste evne forsøkt å være transparent rundt 

hvordan jeg har benyttet meg av både metode og teori. 

Ettersom jeg ikke gjennomførte intervjuene selv (mer om dette under «intervjuene») er 

det vanskelig å vurdere hvordan intervjuerne har påvirket intervjusituasjonen og 

svarresponsen fra jentene som deltok i studien. Min personlige refleksivitet har likefullt vært 
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av betydning for hvordan jeg har lest og forstått datamaterialet. Jeg anså ikke meg selv som 

en del av gruppen forskningen var fokusert rundt, og jeg inntok dermed et utenfra-perspektiv. 

Jeg opplevde ikke at jeg hadde personlige preferanser knyttet til å fremme spesielle aspekter 

ved forskningen, men det er klart at min bakgrunn som hvit, norsk og forholdsvis 

sosioøkonomisk robust masterstudent, i kombinasjon med interessen for kulturpsykologi, har 

informert og lagt føringer for lesningen og tolkningene mine. Flere av jentene fortalte 

eksempelvis om manglende trygghetsfølelse i lys av å ikke være en del av en familie. Dette 

gjorde at jeg flere ganger gjennom lesningen tenkte at norske myndigheter ikke gjør nok for å 

tilrettelegge for trygge og gode utviklingsbetingelser for ungdommer som ikke inngår i 

«tradisjonelle» familier. Samtidig, ettersom jeg er en masterstudent med faglig forankring i 

kultur- og samfunnspsykologi, har jeg vært klar på at denne studien ikke skal ha et 

individualistisk eller klinisk perspektiv. Denne forforståelsen har gjort at jeg har rettet blikket 

mot kontekstuelle betingelser i lesningen av intervjuene, og derav kanskje unngått å bemerke 

individuelle egenskaper ved jentene. På bakgrunn av dette vil objektivitet i en slik type studie 

være utenkelig, men det er heller ikke målet med en sosialkonstruksjonistisk tilnærming til 

data (Burr, 2015). Det viktige er at man som forsker er klar over hvilken type kunnskap som 

konstrueres i slike situasjoner. 

I tråd med et av kulturpsykologienes overordnede formål (Nelson & Prilleltensky, 

2010) har jeg valgt å fokusere på en gruppe mennesker som ellers er lite representert i 

forskningen med mål om å «gi de en stemme» (McCall, 2005). Intervjuer og tematisk analyse 

som henholdsvis datainnsamlingsmetode og analysemetode fremstod således som fornuftige 

metodiske valg ettersom de lar deltagerne sette ord på egne opplevelser. Samtidig, i tråd med 

en moderat sosialkonstruksjonistisk epistemologi (Braun & Clarke, 2013), ønsker jeg å 

understreke at temaene som er rapportert i denne oppgaven har blitt konstruert i møtet mellom 

studiens deltagere og meg selv som en aktiv aktør, heller enn å være noe som har vært 

iboende i datamaterialet. 

Om prosjektet og utvelgelse av intervjuer 

Som nevnt innledningsvis kommer dataene i dette masterprosjektet fra studien Enslige 

mindreårige asylsøkere: Fra mottak til integrering i Norge som gjennomføres ved NKVTS. 

Deltagerne har blitt studert i et longitudinelt perspektiv med både kvantitative og kvalitative 

mål, og kartleggingen har skjedd ved tre ulike tidspunkter mellom høsten 2010 og 2016. 

Totalt 94 barn og ungdommer deltok i studien. De ble alle rekruttert fra fem av barnevernets 

omsorgssentre tilhørende Bufetat øst i påvente av beslutning rundt asylsøknaden sin. Denne 
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studien baserer seg på den kvalitative datainnsamlingen fra det tredje måletidspunktet. 

Ungdommene hadde på dette tidspunktet blitt overflyttet til kommunene, og den nevnte 

datainnsamlingen ble gjennomført i perioden juni til september 2016. 48 ungdommer ble 

kartlagt og intervjuet i boligen sin eller på andre steder som ble regnet som egnet, og mottok 

et gavekort på 200 kr for deltagelsen. De ble intervjuet om nåværende situasjon og 

hverdagsliv med fokus på nye erfaringer som kunne påvirke hverdagen deres, skole/arbeid, 

vennskap, fremtidshåp og psykisk helse. 

Alle intervjuene jeg valgte å inkludere i studien hadde kvinnelige informanter. Dette 

valget ble gjort på bakgrunn av at de er en spesielt underrepresentert i forskningen på enslige 

mindreårige flyktninger. Av de 48 deltagerne som ble intervjuet på dette tidspunktet var bare 

åtte av dem jenter, og jeg valgte i samråd med veileder og metodelitteratur (Clarke et al., 

2015) å inkludere alle disse intervjuene i analysen. Jentene var på intervjutidspunktet mellom 

17 og 23 år og hadde ulike bosteder: Noen bodde i bofellesskap, noen hos fosterfamilie og 

noen bodde alene. Det var ikke tilgjengelig informasjon om oppholdsstatus på det aktuelle 

tidspunktet. 

Intervjuene. Erfarne forskere ansatt ved NKVTS gjennomførte semistrukturerte 

intervjuer med utgangspunkt i en intervjuguide som var utformet på forhånd (vedlegg 1). 

Semistrukturerte intervjuer gjør at man kan stille åpne og utforskende spørsmål, samtidig som 

det legger til rette for at både deltagerne og intervjueren kan introdusere nye temaer (Willig, 

2013). Lengden på intervjuene varierte fra 1 ½ til 2 ½ timer, og alle intervjuene ble 

gjennomført på norsk. Jentene ble stilt spørsmål om bosituasjon, vennerelasjoner, tidligere 

voldsutsatthet, hjelpebehov og -tilbud, trivsel, trygghet og integrering, identitet, valg og 

agens, i tillegg til kunnskap og råd som kunne være nyttig for andre enslige mindreårige 

flyktninger og ansatte ved omsorgssentre. Spørsmålene i intervjuguiden var en blanding av 

åpne og lukkede spørsmål. 

Alle intervjuene tatt opp på lydbånd og transkribert verbatimt av forskere ved 

NKVTS. Intervjuene ble anonymisert i denne prosessen, men det er jeg selv som har gitt 

jentene pseudonymer. Jeg har også hatt tilgang til lydfilene under arbeidet med oppgaven og 

gjort små endringer i transkriberingen, eksempelvis gjelder dette tydeliggjøring av ikke-

språklige lyder som latter og pauser. I tråd med anbefalingene fra Braun og Clarke (2013) har 

disse lydene blitt illustrert med doble parenteser, for eksempel ((pause)) og ((latter)) i 

fremstillingen av sitatene. [...] betyr at jeg har fjernet deler av teksten, mens informasjon som 

står inne i klammeparentes, for eksempel [land hun flyktet fra], indikerer at jeg har endret 

innholdet av anonymitetshensyn eller for å klargjøre innholdet i sitatet. I fremstillingen av 
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analysen har jeg i tillegg skrevet om sitatene fra et muntlig språk til bokmål. Dette har 

inkludert å ekskludere lyder som «mm», «eh» og andre lyder som gjør språket mindre presist 

når det leses skriftlig, med formål om å tydeliggjøre meningen i sitatene bedre (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Gjennomføring av analysen 

Som nevnt tidligere har jeg brukt tematisk analyse som beskrevet av Braun og Clarke 

(2006). Selv om tematisk analyse kan gjennomføres på ulike måter, kan fremgangsmåten 

grovt sett deles inn i seks rekursive steg: 

Steg 1. I det første steget i analysen gjør en seg kjent med datamaterialet. I mitt tilfelle 

innebar det å lese gjennom de ferdig transkriberte intervjuene flere ganger på en nysgjerrig og 

spørrende måte, samtidig som jeg tok notater av de første analytiske observasjonene mine. I 

tråd med Braun og Clarke (2006) sin anbefaling leste jeg gjennom intervjuene noen ekstra 

ganger for å forsikre med om at jeg ble ordentlig «kjent» med dataene ettersom jeg ikke har 

transkribert intervjuene selv. 

Steg 2. Det neste steget i analysen kalles koding. Dette er en systematisk prosess hvor 

man, i henhold til forskningsspørsmålet, identifiserer det man anser som relevante egenskaper 

i dataene (Braun & Clarke, 2006). Ettersom jeg jobbet med et omfattende datamateriale valgte 

jeg å ikke kode de delene av intervjuene som hadde et tydelig klinisk perspektiv, men heller 

fokusere på de områdene som jeg anså som mer relevante for forskningsspørsmålene (f.eks. 

spørsmål om hverdagslivene deres). Selv om jeg har gjennomført en teoridrevet tematisk 

analyse var de første kodene mine forholdsvis datanære. Dette endret seg etterhvert som jeg 

jobbet meg gjennom datamaterialet flere ganger, og kodene fremstod som mer påvirket av 

mitt teoretiske ståsted etterhvert. 

Steg 3. Det tredje steget handler om å «lete» etter temaer. Her beveger man seg på et 

høyere abstraksjonsnivå (Clarke et al., 2015): Vanligvis, inkludert i mitt tilfelle, innebærer det 

å samle sammen koder som ligner på hverandre under ett tema. For å avgjøre om et potensielt 

tema faktisk er et tema, må man vurdere hvorvidt det identifiserer et koherent aspekt ved 

dataene og om det forteller oss noe som er relevant for forskningsspørsmålet. Selv om man 

«leter» etter temaer er det viktig å poengtere at man ikke leter etter noe som allerede 

eksisterer i dataene, men heller at man søker etter å skape en plausibel og sammenhengende 

tematisk kartlegging av datamaterialet (Clarke et al., 2015). 

Steg 4. I det fjerde steget går man gjennom de tentative temaene man konstruerte i 

steg 3. Målet er at temaene skal bli internt homogene og eksternt heterogene. Det betyr at 



 20 

kodene som er gruppert under de samme temaene ikke skal ha mye variasjon, samtidig som 

det bør være klare, identifiserbare skiller mellom de ulike temaene (Braun & Clarke, 2006). 

Jeg gikk gjennom temaene flere ganger og endte opp med å konstruere tre overordnede 

temaer, hvor hvert tema hadde tre tilhørende undertemaer. 

Steg 5. I det femte steget skal temaene defineres og navngis (Braun & Clarke, 2006). 

Jeg ga temaene navnene Behov for voksne som bryr seg og som er til stede i hverdagen, 

Etablering av nye vennerelasjoner og Å få bestemme selv og samtidig være takknemlig for det 

en får. 

Steg 6. Det siste steget innebærer å fremstille resultatene av analysen i en skriftlig 

forskningsrapport. Dette steget regnes som en del av analysen da den tydeliggjør og gir 

mening til temaene. Flere sitater fra datamaterialet har blitt inkludert i denne framstillingen 

med mål om å utdype, samt belyse variasjonen, i datamaterialet. Rapporteringen finnes under 

«Analyse og diskusjon» i denne oppgaven. 

Refleksjoner rundt studien 

 Intervjuer gjennomført av andre forskere. Som nevnt er intervjuene jeg har 

benyttet meg av gjennomført av andre forskere. Dette har en rekke konsekvenser for 

sluttresultatet av oppgaven. Først og fremst har det spart meg for mye tid, samtidig som jeg 

har unngått utfordringen med å rekruttere deltagere fra en gruppe det ikke finnes så mange av 

og hvor det tidvis stilles spørsmål om sensitive temaer. Dette har ført til at jeg har kunne gått 

mer i dybden på de andre delene av oppgaven. Samtidig anerkjenner jeg at ved å ikke være 

fysisk til stede under intervjuene kan informasjonsbærende elementer knyttet til selve 

intervjusituasjonen forsvinne fra den ferdige analysen, noe som også trekkes frem av Braun 

og Clarke (2013). 

 Videre har jeg reflektert over at de som har gjennomført intervjuene kan ha hatt andre 

epistemologiske og teoretiske utgangspunkt, samt andre personlige interesser og mål relatert 

til hvilken kunnskap de ønsker å få ut av forskningen, enn meg selv. Dette kan ha ført til at de 

for eksempel har stilt oppfølgingsspørsmål som fra deres perspektiv fremstår som viktig, men 

som for meg er av mindre interesse, samtidig som de kan ha unnlatt å be jentene utdype tema 

som for meg fremstår som relevant. I tillegg kan intervjuerne ha stilt spørsmål på andre måter 

enn jeg selv ville gjort, eksempelvis opplever jeg at flere av spørsmålene er stilt innenfor et 

«liten q-rammeverk» (Willig, 2013) og derav relativt «lukket». Selv om jentene enkelte 

ganger utdyper opplevelsene sine utover å svare ja/nei, kan slike spørsmål legge 

begrensninger på hva og hvor mye det blir naturlig å si om et bestemt tema. 
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 I større forskningsprosjekt hender det ofte at mye av de innsamlede dataene aldri blir 

publisert eller gjort noe med (Irwin, 2013). Av etiske hensyn vil derfor det å analysere 

intervjuer som allerede er gjennomført, særlig når man forsker på sensitive temaer og har hatt 

en intervjuprosess som tidvis kan oppleves belastende for deltagerne, være berettiget. 

Intervjukvalitet/språkkunnskaper. Det var stor variasjon i jentenes 

språkkunnskaper. Majoriteten snakket omtrent flytende norsk, andre snakket mer enn 

forståelig nok, men med et begrenset vokabular som gjorde det vanskelig å komme med rike 

og detaljrike bekrivelser, mens ett av intervjuene var særlig preget av manglende 

norskkunnskaper. Vedrørende sistnevnte intervju var det tidvis vanskelig å avgjøre om 

vedkommende forstod og svarte på de spørsmålene som ble stilt. Enkelte spørsmål ble gjentatt 

flere ganger uten at svarresponsen opplevdes oppklarende for meg når jeg hørte på 

lydopptaket og leste transkripsjonene. I slike situasjoner er det viktig å gjøre en løpende etisk 

vurdering på hvor mye man skal presse deltageren og fortsatt bevare vedkommendes integritet 

(Brinkmann & Kvale, 2005). I fremstillingen av analysen har jeg valgt å ikke benytte meg av 

datasegmenter fra dette intervjuet der det ikke oppleves tydelig at det blir svart på 

spørsmålene som stilles. Det kan tenkes at man i noen tilfeller burde gjennomført intervjuene 

med tolk, men dette har på sin side andre utfordringer for validiteten til datamaterialet (se 

f.eks. Williamson et al., 2011). 

Etiske betraktninger 

Kvalitativ forskning gir oss ofte tilgang på menneskers subjektive opplevelser og gjør 

at vi som forskere kan beskrive sensitive aspekter ved andres liv (Brinkmann & Kvale, 2005). 

I kvalitative forskningsprosjekt er det derfor særdeles viktig å gjøre etiske vurderinger 

gjennom hele forskningsprosessen, fra utforming av forskningsspørsmål til ferdig fremstilt 

arbeid (Brinkmann & Kvale, 2017). Mye av de etiske vurderingene man gjør gjennom et slik 

forskningsprosjekt faller inn under det Brinkmann & Kvale (2005, 2017) kaller mikroetikk. 

Mikroetikk omhandler vurderinger knyttet til den konkrete forskningssituasjonen, som for 

eksempel samtykke og konfidensialitet. 

Dette forskningsprosjektet er godkjent i sin helhet av Regionale komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) (vedlegg 2). All prosjektdata har vært lagret 

på Tjenester for Sensitive Data (TSD), som er en lagringsplattform for sikker datalagring som 

blant annet brukes av Universitetet i Oslo (UiO). Alt av informasjon som har blitt registrert 

om ungdommene er konfidensiell og har bare blitt brukt som beskrevet i studiens overordnede 

formål. Informert samtykke har blitt gitt både muntlig og skriftlig fra ungdommene. I kraft av 
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å være både jente og enslig mindreårig flyktning kan jentene i denne studien sies å være en 

«minoritet i minoritetsgruppen», noe som øker sannsynligheten for å bli gjenkjent. Deres 

anonymitet har derfor vært særlig vektlagt i denne oppgaven. Alt av datamateriale har blitt 

behandlet uten navn, fødselsnummer eller andre direkte personidentifiserende opplysninger. 

En kode har knyttet ungdommene til sine opplysninger via en navneliste som har blitt 

oppbevart separat fra lydopptakene og de transkriberte intervjudataene. Det samlede 

datamaterialet vil oppbevares frem til 01/01/2022. 

Et viktig aspekt ved fremstillingen av resultatene i et slik forskningsprosjekt er å være 

bevisst den maktposisjonen man som forsker har i forhold til deltagerne (Brinkmann & Kvale, 

2005). Det er jeg som står for tolkningen av datamaterialet og det er jeg som er ansvarlig for å 

gjøre deres utsagn om til en sammenhengende historie. Jeg har etter beste evne etterstrebet å 

fremstille datamaterialet på en åpen og respektfull måte. 

Et annet viktig mikroetisk hensyn handler om at deltagerne i studien ikke skal oppleve 

subjektivt ubehag (Guillemin & Gillam, 2004). Dette er en særlig utfordring i dette tilfellet 

ettersom jentene tidvis snakker om opplevelser knyttet til det å være på flukt, å ikke ha 

familie, venner eller nettverk rundt seg i hverdagen, samt usikkerhet knyttet til om hvorvidt de 

får lov til å oppholde seg i landet eller ikke. For å ivareta deltagerne ble det understreket at 

myndighetene ikke fikk noen opplysninger, at de kunne unngå å svare på spørsmål dersom de 

ville, og at de når som helst og uten å oppgi grunn kunne trekke seg fra studien. Personer med 

spesialkompetanse på psykososial helse og traumer gjennomførte alle intervjuene for å sikre 

god ivaretagelse av ungdommene. Dersom det oppstod bekymringer knyttet til en ungdom, 

for eksempel vedrørende psykisk helse, ble vedkommende spurt om samtykke til at relevant 

informasjon ble gitt til ansvarlig kontaktperson i kommunen for oppfølging og igangsetting av 

hjelpetiltak. I enkelte tilfeller kan mikroetiske vurderinger som overnevnte ikke være 

kompatible med det som kalles makroetikk, det vil si hva som skjer når metodene og 

kunnskapen som produseres sirkulerer i resten av verden og påvirker mennesker og samfunn 

(Brinkmann & Kvale, 2005, 2017). Eksempelvis kan enkelte deler i intervjusituasjonen 

fremstå som uetiske, men samtidig skape så viktig informasjon for det øvrige samfunnet at det 

likevel gjennomføres. Jeg opplevde imidlertid ingen slike uoverenskomster relatert til denne 

oppgaven. 

Analyse og diskusjon 

Gjennom de åtte intervjuene snakket jentene frem flere tema som belyser ulike sider 

av hvordan det er å etablere et hverdagsliv i Norge. Ettersom formålet med oppgaven var å få 
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mer kunnskap om hva jentene forsøker å få til, hvilke utfordringer de står ovenfor og hvilke 

betingelser de må forholde seg til, har jeg i analysene rettet oppmerksomheten mot 

hverdagslivet, i tråd med en hverdagslivstilnærming som beskrevet av Andenæs & Jansen 

(2019). En slik inngang innebærer å utforske hvordan jentene beskriver og forstår situasjonen 

sin i Norge, samt hvordan disse erfaringene henger sammen med tidligere hendelser og tanker 

om egen fremtid. 

I analysen konstruerte jeg følgende tre temaer: (1) Behov for voksne som bryr seg og 

som er til stede i hverdagen (2) Etablering av nye vennerelasjoner og (3) Å få bestemme selv 

og samtidig være takknemlig for det en får. Alle temaene har tre tilhørende undertemaer. Det 

første temaet handler om hvordan flere av jentene beskriver trygge og stabile rammer i form 

av voksenpersoner som et grunnleggende behov for å kunne fungere i hverdagen. Det andre 

temaet tar for seg de ulike utfordringene jentene opplever knyttet til å danne vennskap med 

jevnaldrende ungdommer av norsk bakgrunn, mens det tredje og siste temaet innebærer 

jentenes forståelser av hvordan det er å leve i en demokratisk velferdsstat hvor selvstendighet 

og ytringsfrihet er viktige verdier. 

Overordnet sier temaene noe om hvordan jentene forstår og forhandler frem et 

hverdagsliv under delvis krevende oppvekstbetingelser. Det som syntes mest belastende for 

jentene var å leve uten den emosjonelle tryggheten man ofte får ved å ha en familie rundt seg. 

Til tross for de krevende omstendighetene klarer jentene likevel å etablere en meningsfull 

hverdag ved å ta i bruk og benytte seg av de ressursene de får tilgang på i Norge. I den neste 

delen av oppgaven presenteres analysen av det empiriske materialet. Funnene vil drøftes 

fortløpende i lys av relevant teori og tidligere forskningsfunn. 

Tema 1: Behov for voksne som bryr seg og som er til stede i hverdagen 

 Nesten alle jentene beskriver en hverdag med mange profesjonelle, omsorgsutøvende 

personer som bryr seg om dem, men at de savner de emosjonelle båndene de forbinder med å 

ha en familie. Dette savnet kom imidlertid til uttrykk på varierende måter. Behovet for 

tilstedeværende voksne ble kanskje tydeligst gjenspeilet hos de av jentene som opplevde at de 

ikke hadde noen slike personer i livet sitt: De uttrykte sorg, savn og håpløshet. Noen var mer 

opptatt av den praktiske verdien av å ha noen voksenpersoner rundt seg som kunne veilede 

dem gjennom ulike utfordringer i det norske samfunnet, mens andre først og fremst fremhevet 

viktigheten av ubetinget kjærlighet og omsorg. Felles for de fleste jentene var imidlertid at de 

ønsket å ha noen omsorgsfulle og tilstedeværende voksne over tid – og opplevelser av 

stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet ble trukket frem som viktig. 
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Savn etter noen som er eldre og tar ansvar. For Taifa, som er 19 år, ble savnet etter 

noen som er eldre og tar ansvar gjenspeilet i savnet av familie i hjemlandet: 

Hun [bestemor] er det eneste jeg har. Jeg skulle bare ønske at hun kunne komme hit. 

Jeg hadde følt meg mye tryggere hvis hun var her, heller enn å gå rundt å bekymre 

meg. For eksempel alle andre ungdommer som er her, de har foreldre. De liksom... 

Kan kanskje kjøpe seg en brus og sånn. Men det kan ikke jeg, fordi jeg må oppføre 

meg som en voksen. Jeg har liksom aldri fått sjansen til å ((pause)) være ungdom. 

(Taifa) 

  

Taifa uttrykker et sterkt ønske om å få bestemoren sin til Norge slik at hun selv kan få 

lov til å være ungdom på samme måte som de fleste andre barn som vokser opp i Norge. 

Bestemødre er nær familie som kan støtte og hjelpe, og kan forklare hvorfor savnet etter 

nettopp henne oppleves så vondt. Utdraget kan også forstås som at Taifa er litt «sår». Hun er 

klar over at noe er «tatt» fra henne, og hvor mye ansvar det innebærer å ikke ha familie som 

kan støtte og hjelpe. 

Nalini har tidligere bodd hos fosterfamilie, men er nå 22 år og har flyttet for seg selv. 

Hun beskriver relasjonen til fosterforeldrene slik: 

Fosterforeldrene mine, de kan kalle seg mor og far ikke sant, men selv jeg vet at de 

ikke er en ekte mor og en ekte far. De hjelper meg skikkelig mye altså, men det er ikke 

sånn skikkelig kjærlighet jeg føler liksom. (Nalini) 

 

Nalini uttrykker at fosterforeldrene stiller opp for henne, men hun savner noe av det 

hun forbinder med å være en familie. Hun har ikke de samme båndene og føler ikke det 

samme for fosterforeldrene som hun gjør med sin biologiske familie. 19 år gamle Maryam 

vektlegger på sin side at den tiden hun har sammen med de hun anser som trygge 

voksenpersoner er veldig begrenset: 

Hun [primærkontakt] bruker å komme hit med lekser. [...] Men jeg føler at vi har 

veldig lite tid. Vi er så mange fra bofellesskapet som går på skole, så jeg føler at vi har 

lite tid til å prate med henne. Det blir sånn at jeg må kjappe meg, og noen ganger 

glemmer jeg hva jeg skulle si. Hvis jeg har mange tanker og sender en melding, ‘jeg 

har lyst å prate med deg’, så sier hun ‘ja, kommer på onsdag.’ Og når hun kommer, da 

har jeg glemt alt jeg skulle prate om. (Maryam) 

  

Maryam beskriver en følelse av stress knyttet til tiden hun får sammen med 

primærkontakten sin ettersom hun ikke får snakket om alt hun trenger, og ikke minst når hun 

trenger det. Fra et kulturpsykologisk perspektiv kan jentenes beskrivelser av mangel på 

omsorg forstås som at verger, fosterforeldre og primærkontakter gjør det de skal, de stiller 

opp og ønsker og bidra, men noe er annerledes fra det jentene forbinder med foreldre og nær 

familie. Når primærkontakten til Maryam kommer gjør hun det hun skal (hjelper med lekser), 

men Maryam forstår at det er en oppgave hun er satt til å gjøre på tilmålt tid. Denne 
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tidsavgrensningen forekommer ikke på samme måte mellom foreldre og barn, og jentene 

skjønner at det er noen begrensende rammer som ikke hadde vært der om det var familie. 

Tilgang på praktisk veiledning i hverdagen. Flere av jentene beskriver hvordan de 

kunne ønske å ha en voksenperson som kunne veilede dem når de stod ovenfor utfordringer 

av mer praktisk karakter, som for eksempel å skrive jobbsøknader eller lekser. Det kunne også 

være praktiske utfordringer relatert til politiske og forvaltningsmessige behov. Fatimah, en 19 

år gammel jente som på intervjutidspunktet hadde både biologisk mor og søster i Norge, 

beskriver forholdet til vergen sin som først og fremst praktisk: 

[Vergen] var veldig bra, men vi hadde ikke noe sånn spesielt forhold egentlig. Jeg 

ringte henne hvis det var noe jeg trengte hjelp til, for eksempel når jeg skulle kjøpe 

mobil og sånne ting. Eller når jeg skulle søke om oppholdstillatelse. (Fatimah) 

  

Selv om forholdet til vergen blir karakterisert som «ikke noe spesielt», kan dette tolkes 

i retning av at Fatimah ikke knyttet seg til vergen, og at deres relasjon først og fremst var 

basert på praktisk hjelp og oppfølging. Lidén m. fl. (2020) peker på hvordan både relasjonelle 

og praktiske forhold er viktig for å oppleve hverdagslivsmestring. Siden Fatimah hadde 

moren og søsteren sin i Norge, var vergens praktiske støtte det hun hadde behov for. Fra et 

kulturpsykologisk perspektiv vil en slik type praktisk støtte være ekstra viktig ettersom det er 

mye Fatimah må sette seg inn i og lære de første årene i Norge. En av de andre jentene, 20 år 

gamle Rizwana, deltok over lengre tid på leksehjelp for en liten gruppe flyktninger som kom 

til Norge uten foreldre. Hun uttrykte stor bekymring over at dette samarbeidet var planlagt 

avsluttet: «Om et år må jeg slutte å gå dit [til leksehjelpen]. Det er privat. Noen ganger sier 

de ‘vi kan ikke betale det og det og det...’. Men jeg vil gjerne fortsette der.» Det synes tydelig 

at det er økonomi som setter en begrensning for å fortsette hos leksehjelpen, en ordning 

Rizwana har opplevd som nyttig og som hun derfor ønsker å fortsette med. Når det 

Gulbrandsen m. fl. (2014) kaller den sosiomaterielle konteksten, i dette tilfellet de 

økonomiske betingelsene, endrer seg, faller også muligheten til leksehjelp bort. Fra et 

interseksjonalitetsperspektiv kan dette forstås som at det å havne i kategorier som enslig 

mindreårig flyktning og samtidig ha begrensede økonomiske ressurser, innsnevrer de 

mulighetene Rizwana og andre i tilsvarende situasjon har til å for eksempel nyttiggjøre seg av 

tiltak som leksehjelp. 

Gloria, den eldste av jentene i studien og den eneste med omsorgsansvar for et barn, 

uttrykte et ønske om å kunne ha noen i hverdagen sin som hun kunne rådført seg med i 

forhold til å skrive en jobbsøknad: 
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For eksempel det å få en jobb... Å vite hvordan man skal fremstå, å skrive søknad på 

norsk og at det som står der skal være relevant. Det er noen barn som lever med 

familien sin der kanskje pappa eller mamma kommer og hjelper til. Men jeg har ikke 

hatt noen sånn hjelp. Jeg husker en gang jeg snakket med læreren min da jeg gikk på 

videregående skole. Da forklarte hun meg hvordan det er og hva man må gjøre. Men 

det er ikke hennes oppgave, da. Jeg prøver å finne ut ting selv, jeg. Finne ut ting selv 

og prøve å gjøre det godt. Hvis det går, så går det. Hvis ikke, så blir man litt desperat, 

men det går over. (Gloria) 

  

Gloria beskriver hvordan hun misunner de ungdommene som kan få praktiske råd og 

veiledning fra foreldrene sine når de skal navigere seg gjennom det norske samfunnet, noe 

som kan fremstå ekstra utfordrende for noen som i ung alder kommer alene til et nytt land. 

Hun har trolig ikke de samme forutsetningene for å løse de praktiske utfordringene hun møter 

på i hverdagen som andre ungdommer nettopp fordi hun har kort botid og ikke har noen 

voksenpersoner det er naturlig å henvende seg til når hun trenger råd. Kunnskap om hvordan 

man skriver en jobbsøknad oppleves som viktig for henne, og i mangel på foreldre går hun 

derfor til læreren sin. Dette illustrerer det Andenæs & Jansen (2019) kaller intensjonalitet: 

Hvordan Glorias behov og mål fører til at hun aktivt går inn og spør om hjelp. 

Å komme til et nytt land med en ny kultur og helt andre samfunnsstrukturer enn det 

man er vant til kan oppleves overveldende og uoversiktlig. Selv om Gloria fremstår som 

handlekraftig og selvstendig og prøver å finne ut av ting på egenhånd, opplever hun ofte at 

mye er nytt og at hun trenger hjelp for å forstå hvordan ting fungerer. Som mor blir det å 

forstå systemer og få tilgang på nødvendig kunnskap avgjørende for å gi barnet så gode 

oppvekstbetingelser som mulig. Tilgang til en voksen som kan gi henne råd og kunnskap i 

hennes møte med dagligdagse, praktiske utfordringer forstås derav som en avgjørende 

kontekstuell betingelse for å skape et godt hverdagsliv for barnet og henne selv. 

Behov for kontinuitet og ubetinget kjærlighet. Et fåtall av jentene beskriver en 

opplevelse av kjærlighet og omsorg fra de voksne rundt dem utover det som ligger i den 

profesjonelle omsorgsrollen, men de av jentene som opplever å bli møtt med ubetinget 

kjærlighet forteller hvor viktig det er. Voksne som bryr seg og som er der over tid har vært 

avgjørende for at de har følt seg trygge og for at de opplever å ha en «vanlig» hverdag. 19 år 

gamle Sharmila er en av de som har blitt flyttet mellom flere ulike asylmottak med store 

geografiske avstander på kort tid, og har måttet forholde seg til flere ulike profesjonelle 

omsorgspersoner. Hun beskriver tiden da hun fikk flytte inn i bofellesskapet der også 

søsknene bodde og hvor det til enhver tid var fast personale som fulgte dem opp slik: 

Da jeg fikk opphold fikk jeg lov til å bo med søsknene mine, de bodde på et 

bofellesskap. Det var akkurat som en norsk family da, nesten. Det var bare vi tre som 
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bodde i det huset, også var det voksne som passet på oss hele tiden. Det føltes som et 

hjem. [...] Jeg var og besøkte dem [søsknene] nesten hver helg [før jeg flyttet]. Da ble 

jeg kjent med alle de voksne, og de ville også ha meg dit ((latter)). (Sharmila) 

  

Når de ansatte i bofellesskapet ønsket at hun skulle bo der med dem opplever hun det 

som et uttrykk for at de voksne bryr seg om henne. Den usikre bosituasjonen hun har hatt 

tidligere kan tenkes å ha vært en byrde som nå har falt av skuldrene hennes, og det nye 

bofellesskapet gir henne mulighet til å starte et hverdagsliv med større trygghet og 

forutsigbarhet enn hun har opplevd tidligere. Dessuten er hun en av få av jentene som bruker 

tradisjonelle familietermer om omsorgspersonene sine: «De var som... Mor og far [om 

kontaktpersonene i bofellesskapet]». Det kan på den ene siden tolkes som at de er spesielt 

viktige for henne og gjenspeiler behovet for ubetinget kjærlighet ytterligere, men også som at 

hun har en forståelse av hvordan en norsk familie tradisjonelt sett ser ut, og at hun etter å ha 

flyttet inn i bofellesskapet føler at hun selv inngår som en del av en familie. Bofellesskapet 

kan ses som et eksempel på en betingelse hvor hun opplever en type personlig tilhørighet som 

blant annet Kohli (2011) beskriver som viktig for trivsel i hverdagen. 

Segan er den yngste av jentene i studien og en av få som bor hos en fosterfamilie. Hun 

beskriver hvordan kommunikasjonen mellom henne og fosterforeldrene hennes blir et uttrykk 

for ubetinget kjærlighet: 

Jeg har en fosterfamilie som alltid er der for meg, de støtter meg og snakker med meg. 

Når jeg var i [land hun flyktet fra] hadde jeg ikke den samme kommunikasjon med 

foreldrene mine. Faren min dro jo når jeg var liten, så det ble liksom aldri det samme. 

(Segan) 

  

Ved å trekke linjer til tiden før hun kom til Norge illustrerer Segan at hennes 

forståelser av omsorg er basert på mer enn bare den hun er her og nå – det forstås også i lys av 

hennes tidligere erfaringer med familieliv. Hvordan foreldreomsorg utføres i praksis kan 

variere stort mellom ulike land. At hun snakker med fosterforeldrene sine på den måten hun 

gjør kan oppleves som en type trygghet og omsorg hun ikke har erfart tidligere ettersom faren 

hennes forlot henne da hun var liten. Senere i intervjuet beskriver hun hvordan det har vært å 

ha fostermoren som verge: 

Nå har jeg mamma som verge, så da kan jeg snakke med henne hver dag. Mens vergen 

min, han bodde to timer unna eller noe. Det var liksom ikke det samme. Det har 

hjulpet at mamma er vergen min. Jeg kan snakke med henne liksom. (Segan)  

  

Som i Sharmilas tilfelle trekker også Segan frem betydningen av kontinuitet og 

forutsigbarhet som viktig hos de som skal fungere som omsorgspersoner for henne. Fra et 

kulturpsykologisk perspektiv på hverdagsliv og utvikling kan omsorgspersoner som er til 
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stede i hverdagen forstås som en av flere betingelser som må være på plass rundt jentene for 

at de skal kunne føle seg trygge, og derav kunne ta del i og forme sitt eget hverdagsliv på den 

måten de ønsker. 

Oppsummering. Å flykte som barn eller ungdom til et land hvor man ikke har 

kjennskap til noe av politiske, sosiale eller kulturelle normer og systemer, og når man i tillegg 

flykter uten voksne omsorgspersoner som kan ta ansvar, er en krevende situasjon. I denne 

konteksten møter mange av jentene voksne i profesjonelle omsorgsroller som skal «dekke opp 

for» familie – men de kjenner at det ikke blir det samme. Nesten alle jentene beskriver voksne 

som er til stede og som har et ønske om å hjelpe dem, men bare et fåtall opplever den 

emosjonelle tryggheten og forutsigbarheten en familie ofte representerer. De uttrykker en 

opplevelse av å være overlatt til seg selv: Det er ikke fravær av voksne, for de har mange som 

vil bidra, men de opplever allikevel å være alene. 

Tema 2: Etablering av nye vennerelasjoner 

Flere av jentene forteller at de har venner fra eget hjemland eller andre flyktninger 

som lever i Norge, men alle jentene utenom én beskrev utfordringer knyttet til å danne 

vennskap med jevnaldrende ungdommer av norsk bakgrunn. Det var imidlertid varierende hva 

de vektla i beskrivelsene av hva som gjorde at de opplevde dette som utfordrende. Noen av 

jentene nevnte at de selv ble ansvarlige for å få innpass i det de opplevde som allerede godt 

etablerte vennegjenger, mens andre fokuserte på at språket og kulturen var så ulik at man rett 

og slett ikke forstod hverandre. Andre igjen trakk frem hvordan ulike interesser og 

fremtidsmål gjorde at de opplevde avstand til jevnaldrende norske ungdommer. Hos enkelte 

ble det understreket at det ble lettere å få seg venner etter hvert, mens det for andre var en 

vedvarende utfordring. 

 Jentene blir selv ansvarlige for å ta kontakt. En begrunnelse flere av jentene brukte 

i forklaringen på hvorfor det var vanskelig å bli kjent med norske jevnaldrende var at de selv 

ble holdt ansvarlige for å ta kontakt, mens de aller helst skulle ønske det var motsatt. Fatimah 

var en av de som opplevde at ingen tok kontakt med henne når hun var ny i Norge: 

[...] I starten tenkte jeg at menneskene her [i Norge] er skikkelig opptatt av seg selv. 

Der jeg kommer fra føler man seg ikke ensom hvis man er ny på et sted fordi selv om 

de [som allerede bor der] ikke kjenner deg, så prøver de å få kontakt med deg, de 

prøver å bli kjent med deg. Men her må du gjøre det selv. Det er ingen som kommer 

og spør deg om ting. (Fatimah) 

  

Fatimah beskriver det å være ny i Norge og skulle etablere vennskap med 

jevnaldrende som en utfordring som legger mesteparten av ansvaret på den personen som er 
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ny på ett sted, heller enn de som allerede er etablert der. Terskelen for å ta kontakt med 

jevnaldrende synes mye høyere i Norge enn hva hun er vant med fra hjemlandet sitt, og dette i 

kombinasjon med at hun føler seg utrygg på alt som er nytt synes å vanskeliggjøre en slik 

interaksjon. En av de andre jentene, Nalini, understreker at de jevnaldrende ungdommene 

allerede var i etablerte vennegjenger, og at dette gjorde det vanskelig for henne å komme i 

kontakt med dem: «Nei, det er ikke lett å bli kjent med noen. Alle henger med en gruppe vet 

du. Det er vanskelig å komme inn i en gruppe.» Både Fatimah og Nalini sine beskrivelser av 

hvordan det har vært å få seg jevnaldrende venner av norsk bakgrunn viser en felles 

opplevelse av at det er de som får ansvaret for å ta kontakt. De opplever at ungdommer med 

norsk bakgrunn tilsynelatende har nok med seg selv og sitt, slik det også er beskrevet tidligere 

(Berg, 2020). 

De aller fleste av jentene som kommer til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, 

kommer alene. Det betyr at de på kort tid må etablere nye relasjoner både til voksne og 

jevnaldrende. De må prøve seg frem og finne ut hvordan det å etablere vennskap «gjøres» i de 

sammenhengene de inngår i – de må finne måter å gjøre dette på som de andre oppfatter som 

vanlig – ellers virker de rare og andre trekker seg unna. Hvis man, i tråd med 

kulturpsykologiske perspektiver, tar hensyn til at de kommer fra andre land og tidligere har 

levd under andre kontekstuelle betingelser, kan dette tolkes som at jentenes tidligere 

forståelser av hvordan vennskap gjøres ikke er kompatible med det de opplever i Norge, og 

det gjør vennskapsdannelsen utfordrende. 

Noen av jentene beskriver at opplevelsen av at mange norske er tilbakeholdne og i 

liten grad tar kontakt gjør dem forvirret og usikre. Gloria beskriver blant annet at hun lurte på 

om de var sure på henne: 

Jeg er en type som liker å snakke med folk og det virker kanskje litt feil, men... Du 

kommer til et sted hvor alle er helt stille. Du vet ikke om de er sure eller... Jeg synes 

det var litt rart. [...] (Gloria) 

  

Selv om hun tidvis føler seg usikker på hvorfor ingen tar kontakt med henne forstår 

hun den begrensede interaksjonen med sine jevnaldrende av norsk bakgrunn som et resultat 

av at nordmenn danner nære vennskap i tidlig alder, og at det dermed kan være vanskelig å 

inngå i relasjoner med dem når man ikke selv har vært der fra starten av: 

Jeg har ikke fått sjansen til å få venner. Jeg kom hit når jeg var 17 år, så det var litt for 

seint å få venner. Men... Jeg er fortsatt ung. Det kan hende jeg får noen venner, jeg vet 

ikke. [...] Du vet alt det der starter kanskje i barnehagen eller barneskole, 

ungdomsskole. Du har gått i samme klasse som noen og dere fortsetter å være 

sammen. Det er jo mye lettere å fortsette å være med den personen litt lengre og skape 

et skikkelig bånd. (Gloria) 
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Som ny i Norge kan det å selv måtte ta ansvar for å ta kontakt med nye mennesker 

som tilsynelatende har gode, stabile relasjoner fra før av være en stor utfordring. Glora legger 

til grunn en forståelse av at vennskap er noe som utvikles over tid. Det å komme inn sent 

innebærer at man ikke har de samme båndene, og det gjør det vanskelig – men ikke umulig. 

Hun ser betingelsene for vennskap godt og forholder seg til dem. 

 Ulikt språk og ulik bakgrunn som barrierer. Å snakke ulike språk og inneha ulik 

bakgrunn ble av flere trukket frem som utfordringer som vanskeliggjorde prosessen med å få 

seg jevnaldrende venner som ikke hadde samme bakgrunn som dem selv. Noen av jentene 

sier riktignok også at det ble enklere etterhvert som de lærte seg språket selv. Rizwana er en 

ungdommene som uttrykker at hun veldig gjerne skulle hatt venner fra andre land enn bare 

sitt eget: 

Jeg har bare venner fra [hjemland] her i Norge. Jeg vil egentlig gjerne bli kjent med 

andre også, fra andre land. Men vi forstår ikke hverandre. Norske voksne er snille. 

Men ungdommene, vi forstår ikke hverandre. Det er vanskelig å bli kjent med dem da. 

Jeg forstår ikke dem og de ikke forstår meg. (Rizwana) 

  

 Selv om Rizwana uttrykker et tydelig ønske om å ha andre venner enn bare de fra sitt 

eget hjemland, virker det vanskelig å få til på grunn av de ulike forståelsene de har av 

hverdagslivet. Det kan se ut som at hennes muligheter til sosial deltagelse er begrenset på 

grunn av disse ulike hverdagslivsforståelsene, noe som videre vil legge begrensninger for 

hvilke utviklingsmuligheter hun har ellers i hverdagen. Gloria er en av de som mer konkret 

vektlegger ulik bakgrunn som årsak til at det kan være vanskelig å få seg jevnaldrende venner 

av norsk bakgrunn: 

Ja, det er vanskelig [om å få seg jevnaldrende venner]. Folk er litt skeptiske... De er litt 

usikre på om, ja, jeg skal ikke si noe om det. [...] Men det er ikke negativt, det er bare 

at vi er forskjellige, vet du. Det er ikke det samme hvor man kommer fra, for alle skal 

være like her i Norge. (Gloria) 

  

Selv om det oppleves vanskelig å få venner er Gloria forsiktig med å anta hvorfor det 

er slik. Hun nevner likevel at nordmenn er opptatt av at alle skal være like og at ingen skal 

stikke seg ut. Det virker tydelig at hun forstår seg selv som annerledes og at dette gjør at noen 

kan være litt skeptiske til henne. Dette er åpenbart noe som vanskeliggjør vennskap med 

jevnaldrende ungdommer i Norge. Fra et interseksjonalitetsperspektiv kan det forstås som at å 

havne i slike kategorier som skiller seg fra majoriteten kan være med på å begrense eller 

hindre hvilke relasjonsmuligheter hun har i hverdagen sin. Segan på sin side er en av de som 

vektlegger betydningen av at man snakker ulike språk: 
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Det var litt vanskelig [om å få norske venner] fordi jeg skjønte ikke så mye av språket. 

Det var jo... Fordi jeg kunne liksom ikke kommunisere med noen andre. Så da fikk jeg 

ikke venner i starten. Det ble litt rart. Da følte jeg meg liksom litt alene, men det gikk 

fint etter hvert. (Segan) 

  

 Tross vanskeligheter med å få venner i starten, kan det se ut som at Segan fikk 

jevnaldrende venner av norsk bakgrunn etterhvert. Selv om det ikke fremgår direkte fra sitatet 

kan man anta at hun har lært seg språket på andre måter, og at det derav tok bort det som for 

henne var den største barrieren for å få kontakt med jevnaldrende ungdommer. Samtidig er 

det viktig å understreke at mangelen på venner i starten gjorde at hun følte seg alene, og at 

dette sannsynligvis også er tilfellet for mange andre i hennes situasjon. Språkkunnskaper er 

viktig både for å bli sosialisert og integrert inn i det norske samfunnet (Pastoor, 2013, 2015). 

Vennskap med jevnaldrende kan forstås som viktig for å lære et nytt språk, men som jentene 

her illustrerer har språkkunnskapene også betydning for hvilke muligheter de faktisk har til å 

inngå i meningsfulle sosiale relasjoner med de jevnaldrende ungdommene. 

Ulike interesser og ulike mål for fremtiden. Flere av jentene trakk frem en felles 

interesse eller lignende mål for fremtiden – noe å samle oppmerksomheten rundt – som et 

grunnleggende kriterie for å kunne etablere vennskap med jevnaldrende ungdommer av norsk 

bakgrunn. Maryam er en av jentene som opplevde konsekvensene av å ha ulike faginteresser 

som de hun gikk på skole med: 

[...] Når jeg gikk på ungdomsskolen var det bare jeg og kusina mi, så når jeg begynte 

på videregående tenkte jeg at jeg kanskje kunne ta andre fag og oppnå noe annet der. 

[...] Men når vi var ferdig i andre klasse på videregående skole og skulle begynne i 

tredje var det fortsatt kjempevanskelig [å få seg venner]. Da mistet jeg motivasjonen 

og var veldig ensom. Jeg hadde ikke noen å prate med. De andre dro og studerte andre 

fag. De hadde andre interesser. [...] (Maryam) 

 

Maryam understreker hvor vanskelig det er å få seg venner når man ikke har noen 

felles interessepunkter, og hvordan dette kan føre til ensomhet. Å ikke ha noen å kunne 

snakke med om de tingene som betyr noe for en, for eksempel på skolen hvor man i Norge 

tilbringer mye tid, kan føles tungt og kan gi ringvirkninger til andre deler av hverdagen. 

Fatimah på sin side belyser hvordan volleyballtreningene har fungert som en god arena for å 

få seg venner: 

[...] Når jeg begynte på ungdomsskolen her på [sted], så i åttende klasse da... Da gikk 

det liksom greit. Jeg kunne spille litt volleyball og sånne ting. Da var de 

[jevnaldrende] litt nysgjerrige. De har jo samme interesser som deg. Da begynte det 

liksom å ordne seg tror jeg. (Fatimah) 
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Viktigheten av å anvende andre arenaer utover skolen som et verktøy for å 

tilrettelegge for sosial inkludering hos ungdommer som kommer til Norge som enslige 

mindreårige asylsøkere er beskrevet også i andre studier (f.eks. Pastoor, 2013). For Fatimah 

har volleyballtreningene fungert som en naturlig inngangsport for å bli kjent med og få venner 

i nærmiljøet. At de andre jentene fattet mer interesse for henne etter at de indentifiserte en 

felles interesse fremstår som et avgjørende vendepunkt i hverdagen hennes, og det å bli bedre 

kjent med andre oppleves plutselig lettere og mer naturlig. Volleyballtreningene kan forstås 

som et eksempel på det Andenæs & Jansen (2019) omtaler som et meningsbærende 

fellesskap, hvor forutsetningene for deltagelse og derav muligheter til å forme og påvirke egne 

utviklingsbetingelser er til stede. Å kunne tilby jenter som kom til Norge som enslige 

mindreårige flyktninger en arena hvor de kan få utfolde seg med egne interesser ved siden av 

skolen fremstår i så måte som et godt tiltak. 

Sharmila forteller om hvordan ulikt fokus og ulike fremtidsmål har gjort at hun selv 

har trukket seg litt unna og valgt å ikke prøve å få noen venner: 

Jeg har bare arbeidskolleger, men ikke noen venner. Jeg vil ikke ha. Synes ikke det er 

noe morsomt fordi da jeg gikk andre året her, på videregående skole, da var det bare 

kaos på skolen. Jeg likte ikke skolen og de elevene som gikk med meg da. Jeg bare 

konsentrerte meg om studiet mitt. Jeg tenkte på studie og fremtid, men klassen min 

bare snakket om fortid og hva du gjorde før. Det likte jeg ikke. Jeg bare holdt meg 

unna. (Sharmila) 

  

Videre forteller hun at det å få seg venner på den gamle skolen hun gikk på ikke var 

noe problem: 

Før bodde jeg på et mindre sted, det var stor forskjell mellom skolen der og skolen 

her. Der var det bare norske, det var ordentlig og skikkelig bra. Da jeg flytta hit og 

skulle på andre året, da var det liksom masse ((pause)) forskjellige nasjoner og ja... På 

[det forrige stedet] var det sånn at hele klassen var venner da. (Sharmila) 

  

I motsetning til de andre jentene i studien beskriver Sharmila at hun ikke har opplevd 

utfordringer knyttet til å få venner av norsk bakgrunn, men at det først ble et problem da hun 

kom i klasse med jevnaldrende som i likhet med henne selv hadde kort botid i Norge. Fra et 

kulturpsykologisk perspektiv kan dette forstås som at de to ulike skolene hun har gått på 

representerer to ulike kontekster: En der hun opplever å ha like mål som sine jevnaldrende og 

derav like muligheter til å inngå i vennskap, og en der betingelsene for vennskap ikke var 

kompatible med de ønskene hun hadde om å lykkes på skolen. 

Oppsummering. Mange av jentene opplever det som vanskelig å danne 

jevnaldrenderelasjoner med norske ungdommer til tross for at de tilbringer mye tid sammen, 

eksempelvis på skolen. Dette har resultert i at mange av de føler seg ensomme, både på og 
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utenfor skolen, og er et tydelig tegn på at det som skjer i skolehverdagen har ringvirkninger til 

de øvrige delene av jentenes hverdag. I de kulturpsykologiske fagtradisjonene forstås 

mennesker som sosiale aktører hvis forutsetninger for en god hverdag ligger i mulighetene til 

sosial deltagelse (Hedegaard et al., 2012). Gjennom analysen kommer det imidlertid frem at 

jentene ikke opplever å ha de samme mulighetene til å inngå i vennskap med ungdommer av 

norsk bakgrunn fordi de snakker et annet språk, har andre interesser eller andre forståelser av 

hvordan hverdag og vennskap gjøres – og dette er noe de må bruke tid på å lære før de 

eventuelt kan inngå i slike vennskap. 

Tema 3: Å få bestemme selv og samtidig være takknemlig for det en får 

De fleste av jentene snakket varmt om de betingelsene de skal etablere hverdagen sin 

under når de kommer til Norge, men de konkrete fordelene de trakk frem varierte imidlertid 

veldig og så ut til å være avhengig av den enkeltes livssituasjon. Noen trakk frem spesifikke 

velferdsordninger knyttet til økonomi, helse og utdanning, mens andre snakket mer om en 

opplevelse av frihet og muligheten til å være selvstendig. Enkelte av jentene hadde imidlertid 

også en del bekymringer og mistillit knyttet til myndighetene og andre strukturelle 

institusjoner. En subjektiv opplevelse av å kunne påvirke egen situasjon syntes spesielt viktig 

for hvorvidt jentene beskrev seg selv som selvstendige eller ikke, samt hvor tillitsfulle de 

fremstod ovenfor andre mennesker og institusjoner. 

Velferdsstatens betydning for en levelig hverdag. Sharmila beskriver en hverdag 

hvor hun er i gang med lærlingtiden på videregående skole hvor hun trives godt, både faglig 

og med kollegaene sine. Av ting som har vært spesielt nyttig for trivsel og trygghet i Norge 

trekker hun frem nettopp skolesystemet, og understreker særlig den økonomiske delen av det: 

Jeg liker det norske studiesystemet, du får det nesten- ikke gratis, men nesten. Alt er 

perfekt: Du går ut av tiende klasse, også begynner du på videregående skole. Det er en 

sirkel. Hvis jeg hadde vært ferdig med tiende klasse i mitt hjemland måtte jeg ha tenkt 

‘oj, videregående skole, du må betale’. Det går hele tiden penger. Her trengte jeg ikke 

å tenke på det. (Sharmila) 

  

Sharmila baserer sin takknemlighet for og forståelse av skolehverdagen samt de 

tilhørende økonomiske betingelsene i lys av skolekonteksten i hjemlandet. Utdraget kan 

forstås som at skolen i hjemlandet er noe som er forbeholdt de få, fortrinnsvis de med de beste 

økonomiske ressursene. Når hun kommer til Norge blir skolen plutselig svært tilgjengelig for 

alle, og hun opplever at hennes intensjon og ønske om å gå på skolen muliggjøres av de 

økonomiske betingelsene. Økonomi er beskrevet som en av de største bekymringene hos barn 

og ungdom som kommer til Norge som enslige mindreårige flyktninger (Oppedal et al., 
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2009). At man da får tilgang på et skolesystem som relativt sett er ganske rimelig kan tenkes å 

være en stor lettelse for de jentene som kommer hit. De slipper den økonomiske 

planleggingen som ofte blir sett på som en oppgave for de voksne. Dette kan tenkes å bidra til 

at de får en mer gradvis overgang til voksenlivet, noe som tidligere har blitt beskrevet som 

viktig (Paulsen & Berg, 2016). Samtidig gir det jentene en mulighet til å bidra til det 

Hedegaard m. fl. (2012) betegner som egen utvikling og egne livsbetingelser, i kraft av å være 

aktive deltagere i samfunnet. 

Taifa forteller om en meget utfordrende hverdag på grunn av fysisk sykdom hvor hun 

trenger praktisk hjelp daglig, og derav hvor viktig det har vært for henne å være i et land med 

god helsehjelp: 

Norge har vært bra. Det har hjulpet meg veldig mye ((pause)) med tanke på den 

situasjonen jeg er i [medisinsk tilstand]. Hvis jeg hadde fortsatt å være i den tilstanden 

jeg er i akkurat nå i [hjemland], det hadde ikke gått an. Jeg er takknemlig for å være 

her. (Taifa) 

  

Med tanke på de praktiske utfordringene hun har, kan det forstås at betydningen av det 

norske helsevesenet blir ekstra viktig for henne sammenlignet med ungdommer som ikke har 

lignende utfordringer. Ettersom hun uttrykker at det hadde vært umulig å bo i hjemlandet med 

hennes tilstand, kan det tenkes at behandlingstilbudet i hjemlandet trolig ikke er av lik 

standard som det norske, og at hverdagen i Norge gjøres mer overkommelig enn den ville 

vært i hjemlandet. Gloria trekker frem de økonomiske delene av helsesystemet og tilgangen 

på mat i Norge som kilder til trygghet i hennes hverdag: 

Helsemessig. Hvis du er sjuk så får du hjelp uten å tenke at du må betale først. Det er 

ikke det samme der jeg kommer fra. Her er det mye lettere å få spist mat og... Det er 

det viktigste, selv om du sitter igjen med masse regninger, så har du mat i kjøleskapet 

((latter)). Det går fint. (Gloria) 

  

Gloria uttrykker takknemlighet og lettelse over de økonomiske betingelsene rundt det 

helsevesenet man har i Norge. Det foreligger en forståelse av at alle får hjelp uavhengig av 

hvem man er og hvor man er fra, noe som oppleves betryggende. Denne systemforståelsen av 

den norske velferdsstaten og derav tryggheten det gir, kan både relateres til alderen hennes 

(23 år) og det at hun har barn. Et velfungerende og tilgjengelig helsevesen vil dermed være 

noe som er med å gi tryggere utviklingsbetingelser både for henne og barnet hennes. 

Selv om Gloria uttrykte stor takknemlighet ovenfor helsevesenet i Norge, har hun en 

del økonomiske bekymringer: «Men økonomisk, ja. Det har ikke vært særlig bra i det siste. 

Jeg har bare jobbet i ett år og har en deltidsstilling.». Selv om hun enda er relativt ung har 

hun flere ting som skal balanseres i hverdagen: barn, skole og jobb. Dette er mer enn hva de 
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fleste andre på hennes alder må ta stilling til, og hennes overgang til voksenlivet kan forstås 

som veldig brå (Rogers, 2011). At dette kan føre til en del bekymringer er kanskje ikke 

uventet. Rizwana på sin side forteller om økonomisk støtte gjennom NAV: «De [NAV] 

betaler husleie og gir oss oppholdsliv.». Som mange andre som kommer til Norge som 

enslige mindreårige kan det tenkes at hun er i en situasjon hvor hun ikke stiller så sterkt 

økonomisk, og at tilskudd fra NAV fungerer godt for henne. Det kan forstås som det 

Hedegaard m. fl. (2012) beskriver som en mulighet til å engasjere seg i samfunnets 

forventninger ved at hun for eksempel kan betale regninger og husleie på egenhånd. 

Opplevelse av frihet og muligheten til å være selvstendig. Flere av jentene snakker 

om hvordan frihet til å ta selvstendige valg i situasjoner som angår deres egen hverdag er 

særdeles viktig. Mange beskriver også hvordan dette er en evne de har tilegnet seg over tid, 

her illustrert av Maryam: 

Når jeg ser på hvordan det var når jeg først kom hit til Norge og nå, så ser jeg 

kjempestor forskjell. Jeg har blitt kjempeselvstendig liksom. Jeg kan velge hvilke 

venner og hvilke miljø jeg vil være en del av. Det er jo helt fantastisk synes jeg. [...] 

(Maryam) 

 

I tillegg til opplevelsen av å kunne ta selvstendige valg og vurderinger beskriver hun 

hvordan det norske helseapparatet har bidratt til en forståelse av at hun står fritt til å mene og 

si det hun vil: 

Det er en ting som hjalp meg når jeg begynte å gå til BUP [barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk]. Når jeg prater om ting og blir sint på noe, så forstår 

jeg meg selv. Hvilken person jeg er. Sånn var det ikke i [hjemland]. Her føler jeg at 

jeg kan si hva jeg mener uten at noen sier til meg at det er dumt. Jeg kan være meg 

selv. (Maryam) 

  

Maryam viser en tydelig tillit til helsevesenet: Når hun har vært opprørt og sint 

opplever hun at de har latt henne være det – istedenfor å straffe henne. Gode opplevelser med 

helsevesenet over tid har gitt henne erfaringer og kunnskap om hvilke normer og regler som 

gjelder i Norge, og denne kunnskapen gjør på sin side at hun kan ta selvstendige valg. 

Rizwana beskriver opplevelsen av å være selvstendig mer eksplisitt som mangel på tvang: 

«Norge har passet meg veldig bra fordi ((pause)) du kan gjøre hva du vil. De [myndighetene] 

tvinger deg ikke til å bli- eller gjøre- som de.». Jentene forstår det norske samfunnet som et 

sted hvor ytringsfriheten står sterkt. Denne ytringsfriheten kan tolkes som en betingelse som 

bidrar til en følelse av trygghet og som tilrettelegger for at de kan delta aktivt i sine respektive 

kontekster på lik linje med andre ungdommer. 
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Sharmila beskriver, på lignende måte som Maryam, hvordan evnen til å bli selvstendig 

er noe hun har lært og erfart over tid: 

Da var jeg jo barn, så jeg gjorde som de voksne sa, de bestemte. Men nå bestemmer 

jeg og nå vet jeg mer. Jeg har blitt mer voksen. Jeg vet hva jeg skal i fremtiden og 

sånt. [...] Det står ikke lenger noen bak meg og sier ‘gjør det og det’. (Sharmila) 

  

Sharmilas vektleggelse av å være selvstendig kan forstås i lys av hennes tidligere 

erfaringer – og hennes referanse til da hun var barn understreker forståelsen av at 

selvstendighet er noe som utvikles over tid. Jentenes forståelser av selvstendighet kan også 

knyttes til hverdagslivets erfaringsdimensjon slik Gullestad (1989) beskriver det: De har ved å 

delta i samfunnet over tid lært at selvstendighet er en verdi av høy betydning i det norske 

samfunnet. Det synes tydelig at flere av jentene er kjent med helt andre former for 

selvstendighet og ytringsfrihet (eventuelt mangel på) i landene de opprinnelig kommer fra, og 

prosessen hvor de skal tilegne seg de aktuelle norske forståelsesrammene krever både tid og 

erfaring. Den økte selvstendigheten og muligheten til å påvirke egen hverdag er viktig for å 

klare seg selv, særlig i overgangen til voksenlivet (Lidén et al., 2020). Det kan forstås som 

helt avgjørende for at de skal kunne bidra til å forme egne utviklingsbetingelser og derav 

bevege seg mot de målene de har. 

Mistillit og bekymringer i hverdagen. En av jentene, Taifa, hadde planer om å søke 

om statsborgerskap i nær fremtid, men bekreftet at hun ofte var redd for å bli kastet ut av 

landet da hun var usikker på hvem som egentlig fikk lov til å bli værende her og ikke: 

Når jeg ser på tv eller på nettet så ser jeg at noen blir kastet ut av Norge eller skal 

sendes tilbake. [...] Det handler ikke om hvem som har bodd her lengst. Jeg har hørt 

om noen som hadde norsk statsborgerskap som hadde bodd her i kanskje ti-femten år 

som ble kastet ut. (Taifa) 

  

Det er tydelig at Taifa har en opplevelse av at det er helt vilkårlig hvem som får bli her 

og ikke. Selv om det kan forstås som mangel på kunnskap for noen som kjenner regelverket 

godt, kan det fra Taifas side oppleves som et tillitsbrudd. Hun beskriver en klar forventning 

om at denne personen som ble kastet ut av landet ikke skulle bli det. Fra tidligere vet vi også 

at dette er en ungdom med store fysiske utfordringer i hverdagen. Fra et 

interseksjonalitetsperspektiv har hun dermed, i kraft av å være både flyktning og å ha en 

funksjonsnedsettelse, trolig ikke de samme utviklingsbetingelsene som andre ungdommer hva 

gjelder tilgang på informasjon vedrørende oppholdstillatelse. Dette forsås som et resultat av at 

hun først og fremst møtes som en ungdom som er i behov for støtte og behandling for sine 

fysiske utfordringer. Som konsekvens av både den konkrete situasjonen Taifa står i (at noen 

har blitt kastet ut av landet), men også de livsbetingelsene hun inngår i (tilgang på 
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informasjon vedrørende oppholdstillatelse), blir det vanskelig for henne å vise tillit ovenfor 

myndighetene. 

Rizwana uttrykker en lignende bekymring for at hun og vennene hennes skal bli kastet 

ut av landet da de ikke har fødselsbevis fra hjemlandene sine: 

[...] De bare ringer deg, vet du. Det har skjedd. Jeg hørte, jeg vet ikke om det er sant 

eller ikke, fra en fra [hjemland]. De fortalte om en mann som har bodd i Norge i 30 år. 

De [myndighetene] kom til han. Også sa de ‘kan vi få passet?’. Også ‘du er ikke fra 

[land].’ Hvordan kan de vite at du er fra [hjemland]? Det er vanskelig for oss fordi vi 

ikke har noe fødselsbevis. (Rizwana) 

 

At Rizwana og andre i lignende situasjoner ikke kan legge frem gyldige 

identifikasjonspapirer kan gi visse begrensninger i det norske samfunnet, som for eksempel å 

søke om statsborgerskap. Dette gjør at hun føler seg usikker på om de faktisk er trygge her, og 

bekymringer rundt å eventuelt bli returnert til hjemlandet blir en del av hverdagen. Samtidig 

er dette en situasjon hun ikke føler at hun kan påvirke på noen måte. Det synes praktisk 

umulig for henne å legge frem de papirene hun opplever at myndighetene trenger. Som Eide 

m. fl. (2018) påpeker er det en tydelig sammenheng mellom tillit og agens, og Rizwana sin 

opplevelse av å ikke kunne påvirke situasjonen hun står i resulterer her i fravær av tillit til 

myndighetene. 

Nalini beskriver å bli utsatt for store mengder sosial kontroll av andre mennesker fra 

sin hjemkultur. Hennes manglende tillit kommer uttrykk ved at hun ikke tør å gå til politiet 

for å få hjelp: 

Disse folkene sier stygge ting om meg til hans [kjærestens] familie, sånn at de ikke vil 

ha meg. De ringer for å gjøre meg redd ikke sant. De sier at de skal sende bilder eller 

si ting om meg. [...] Jeg vil ikke [melde fra til politiet]. Jeg vil ikke lage noe bråk, jeg 

vil bare bort. (Nalini) 

  

Samtidig beskriver hun hvordan hun ikke vet hvem hun egentlig kan få hjelp fra: «Jeg 

vet ikke hvem jeg skal snakke med, hvordan jeg skal gå videre. Det er nytt for meg ikke sant. 

Jeg vet ikke hvor jeg skal starte.» Den sosiale kontrollen Nalini beskriver tar stor plass og gjør 

at hun ikke får rettet oppmerksomheten sin mot noe annet, og preger hverdagen hennes. Det at 

hun har valgt å ikke politianmelde kan forstås som at hun ikke har tilstrekkelig tillit til det 

apparatet som skal beskytte henne. Samtidig, fra et kulturpsykologisk perspektiv, kan det 

forstås i lys av den historiske konteksten hun inngår i. Hun kan ha sine egne referanserammer 

hva gjelder å være voksen og selvstendig fra hjemlandet. Hun kan ha kunnskap om Norge sitt 

regelverk, men trenger også spesifikke ferdigheter for å benytte seg av det. Informasjon om 

hva den norske «tillitskontrakten» innebærer, for eksempel mellom politi og resten av 
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befolkningen, har kanskje ikke blitt kommunisert tilstrekkelig til henne. Dette er kunnskap 

hun også kan tilegne seg gjennom å være en aktiv deltager i samfunnet over tid (Lidén et al., 

2020), men det kan tenkes at hun ikke har fått muligheten til dette på grunn av den sosiale 

kontrollen hun blir utsatt for. De fleste er trygge på at politiet kan beskytte dem når de trenger 

det, og når Nalini ikke opplever denne tilliten forsvinner plutselig det som skal være noe av 

sikkerhetsnettet hennes i hverdagen. 

Oppsummering. Mange av jentene opplever at de har frihet til å ta selvstendige valg i 

hverdagen sin og beskriver dette som noe positivt. Fra et kulturpsykologisk perspektiv forstås 

denne selvstendigheten som et resultat av at jentene, som meningsskapende aktører, inngår i 

interaksjoner med miljøet sitt, hvor de lærer om de spesifikke normene og forventningene 

som til enhver tid er gjeldende i de sammenhengene de inngår i. Å kunne inngå og delta i 

omgivelsene sine muliggjøres i stor grad av de betingelsene den norske velferdsstaten tilbyr, 

som gratis helsehjelp, skolegang og økonomiske velferdsordninger. Jentene uttrykker stor 

takknemlighet ovenfor disse ordningene. Samtidig beskriver de opplevelser av å ikke kunne 

påvirke enkelte aspekter av hverdagen sin, som for noen fører til manglende tillit til norske 

myndigheter. 

Avsluttende diskusjon 

 I denne oppgaven hadde jeg et ønske om å få kunnskap om hvordan jenter som kom til 

Norge som enslige mindreårige asylsøkere forstår seg selv og hverdagen sin. Ved å se på hva 

de trekker frem som viktig, hva de savner, samt hvilke betingelser som inngår i disse 

fortellingene, har jeg i oppgaven konstruert tre temaer. Det første temaet, behov for voksne 

som er til stede i hverdagen, handler om på hvilke måter jentene trenger støtte og omsorg i 

hverdagen sin. De beskriver flere tilstedeværende, profesjonelle omsorgsgivere som viktige 

for emosjonell og praktisk trygghet, men jentene opplever også at denne profesjonaliseringen 

av omsorgsrollen har en begrensning. I intervjuene beskriver de at de savner de relasjonelle 

båndene som de forbinder med å vokse opp i en familie. I dette spennet mellom trygghet og 

savn forsøker jentene å forhandle frem et levelig hverdagsliv, blant annet gjennom det jeg har 

definert som oppgavens andre tema, etablering av nye vennerelasjoner. Temaet belyser på 

hvilke måter jentene forstår vennskap og hvordan de går frem for å bli kjent med 

jevnaldrende, i tillegg til hvilke utfordringer de møter på i denne prosessen. Her kommer det 

frem flere forståelsesrammer og ulike strategier for å håndtere eventuelle utfordringer. Det 

tredje temaet, å få bestemme selv og samtidig være takknemlig for det en får, viser til et 

personlig ønske og en ytre forventning om å være selvstendig, samt hvordan dette muliggjøres 
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gjennom de betingelsene som inngår i den norske velferdsstaten. Ved å trekke veksler på 

kulturpsykologiske perspektiver på utvikling og hverdagsliv, samt interseksjonalitetsteori, vil 

jeg løfte frem og diskutere noen av poengene fra analysen videre. Jeg vil særlig se på hvordan 

jentene snakker om og forstår behovet for omsorg og vennskap, i tillegg til hvilke muligheter 

og begrensninger de opplever i hverdagen sin forøvrig. Avslutningsvis vil jeg ta for meg noen 

metodiske betraktninger, drøfte hvilke implikasjoner funnene kan ha for hvordan man 

organiserer og tilrettelegger for et godt hverdagsliv for jenter som kommer til Norge som 

enslige mindreårige asylsøkere, samt komme med forslag til fremtidig forskning. 

En hverdag med profesjonalisert omsorg 

I analysen i denne oppgaven beskriver jentene en hverdag preget av en rekke 

muligheter og utfordringer. Samtidig som de befinner seg i en overgangsprosess mellom 

fortid og fremtid, hvor de skal lære mye nytt og integreres i det norske samfunnet, er de også 

ungdommer på vei inn i voksenlivet, og beskrivelsene de gir må forstås i lys av dette. 

Spesielt fremtredende i jentenes fortellinger er hvordan de snakker om støtte og 

omsorg. De møter både verger, lærere, fosterforeldre og ansatte i bofellesskap, og disse inntar 

en rolle hvor de blir ansvarlige for det Storø (2018) beskriver som praktisk og emosjonell 

omsorg. Tilstedeværelsen av disse omsorgspersonene kan forstås som betingelser for at 

jentene skal oppleve trygghet, tilhørighet og mestring, som er viktig for et fysisk og psykisk 

helsefremmende hverdagsliv (Lidén et al., 2013). Flere av jentene beskriver at de har 

profesjonelle omsorgspersoner som både ønsker og gjør det de skal i den rollen de har. Til 

tross for at betingelsene for god omsorg i stor grad er til stede, opplever jentene likevel et 

savn etter noe relasjonelt og trygt. Hvordan skal man forstå dette? 

Mangel på trygge voksne beskrives i flere studier av ungdom som flytter ut av 

barnevernets omsorg (Rogers, 2011), og fravær av nære voksenrelasjoner gjør ungdommene 

ekstra sårbare i overgangen til voksenlivet (Oppedal et al., 2009). Jentenes beskrivelser av 

manglende trygghet og omsorg kan forstås på flere måter. En slik forståelse kan være at de 

mangler noen som kjenner de som noe mer enn den de var når de kom til Norge. Når jentene 

kommer til Norge blir de møtt som enslige mindreårige flyktninger som trenger mye omsorg 

og veiledning. De forstås i stor grad som en del av de sosiale kategoriene de havner i, 

eksempelvis «nyankommen flyktning», «enslig mindreårig» eller «sårbar ungdom», og 

fokuset rettes mot informasjon og opplæring. Denne opplæringen kan forstås som en del av 

den sosialiseringsprosessen Pastoor (2013, 2015) beskriver som viktig for psykososial 

tilpasning i det nye landet. I denne prosessen rettes fokuset mot jentenes situasjon her og nå, 
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mens deres bakgrunn og de erfaringene de gjorde seg før de kom til Norge havner litt i 

bakgrunnen. Som eksempel er Taifa som beskriver savnet av bestemoren sin. Bestemoren 

kunne trolig ikke hjulpet henne med verken språk, skole, politiske forvaltningsrammer eller 

andre ting som er forbundet med et godt hverdagsliv (Lidén et al., 2020), men hun kjenner 

henne som noe annet enn en enslig mindreårig flyktning: De deler en livsbiografi. 

Kohli (2011) understreker at ungdommer i asylsøkerfasen har et stort behov for 

trygghet. Som vi ser av denne studien beskriver jentene omsorg og trygghet som sentrale 

behov i hverdagen også etter bosetting, men som de bare til en viss grad får møtt gjennom den 

profesjonaliseringen av omsorg som de mottar. I motsetning til tidligere studier forstås ikke 

det savnet som jentene her beskriver som mangel på trygge voksne (f.eks. Bengtsson, 

Sjöblom, & Öberg, 2018; Rogers, 2011), men som et savn etter de emosjonelle båndene de 

forbinder med å vokse opp i en familie. Jentene beskriver egentlig at de har flere trygge 

voksne rundt seg enn noen gang tidligere, men den profesjonaliseringen av omsorg som de 

voksne rundt dem gjør har en grense. De savner det psykologiske hjemmet. 

Vennskap under (u)like hverdagslivsforståelser 

Mange av jentene forteller frem et ønske om å bli kjent med og utvikle vennskap med 

jevnaldrende norsk ungdom, og de forstår skolen som en naturlig arena hvor slike vennskap 

kan oppstå. Dette kan ses i sammenheng med at norske ungdommer tilbringer mye tid på 

skolen, og mye av hverdagslivet deres skjer nettopp der. Beskrivelser av hvordan de forstår og 

forhandler frem vennskap i skolehverdagen blir derfor viktig for å forstå jentenes trivsel og 

utvikling. 

I likhet med andre ungdommer som kommer til et nytt land som enslige mindreårige 

flyktninger (Berg, 2020; Garvik et al., 2016; Pastoor, 2017) beskriver også jentene i denne 

studien vanskeligheter med å inngå i nye sosiale nettverk og vennskap, spesielt med 

ungdommer av norsk bakgrunn. Til tross for at de gjerne ønsker å inngå i slike relasjoner, og 

at betingelsene for vennskap på mange måter er til stede i form av det Gulbrandsen m. fl. 

(2014) kaller felles materielle omgivelser (skolen), opplever mange av jentene at det blir 

veldig opp til dem selv. De kjenner på en følelse av å være ny eller annerledes, og i denne 

konteksten må de på egenhånd lære seg hvordan vennskap og vennskapsdannelse fungerer i 

Norge. Det er ikke dermed sagt at det er umulig å få seg venner, men jentene blir selv 

ansvarlige for å ta kontakt innenfor de forståelsesrammene som gjelder for vennskap i en 

norsk skolekontekst. 
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At de snakker ulike språk er en av grunnene jentene trekker frem som forklaring på at 

det er vanskelig å bli kjent med norske jevnaldrende. Dette kan forstås som problematisk fordi 

det allerede her foreligger noe som understøtter en forskjell mellom ungdommene. Deres 

status som flyktninger og at de ikke snakker det samme språket gjør at de opplever å være 

annerledes enn majoriteten på skolen – og dette gjør at vilkårene for vennskap for disse 

jentene er annerledes enn for andre norske ungdommer. Samtidig, og paradoksalt nok, viser 

forskningen at jevnaldrenderelasjoner i skolen kan være viktig for jentenes sosialiserings- og 

integreringsprosess, hvor de lærer seg det norske språket og tilegner seg kunnskap om det 

norske samfunnet (Pastoor, 2013). Det forskningen viser at et eventuelt vennskap kan bidra 

med, fremstår i disse jentenes fortellinger som en barriere for at vennskapet oppstår i 

utgangspunktet. 

En annen forståelsesramme som kommer frem i intervjuene handler om at vennskap 

må baseres på felles mål eller felles interesser. Den betydningen jentene ilegger skolen kan 

blant annet forstås i lys av jentenes historiske kontekst (Shweder, 1990; Valsiner, 1984). Flere 

av de kommer fra land der skolegang ikke er like selvsagt som det er i Norge. For mange av 

jentene er det å få gå på skole en unik mulighet til å skape seg en levelig fremtid de aldri ville 

hatt i hjemlandet sitt, og de målene de setter seg i skolehverdagen kan derav skille seg 

betydelig fra målsettingene til ungdommene med norsk bakgrunn. Samtidig er det viktig å 

vise til Fatimahs beskrivelse av hvordan volleyballtreningene for henne ble en naturlig arena 

hvor hun kunne bli kjent med jevnaldrende. Volleyballtreningene kan forstås som et eksempel 

på hvordan sosial samhandling med «mer kompetente andre» (Vygotsky, 1978) på arenaer 

hvor de kan dyrke felles interesser, kan fremme jentenes muligheter til å lære seg språk og 

kulturelle normer og verdier (Rogoff, 1995) – selv uten at fokuset er på læring og tilpasning. 

Jentenes ønske om vennskap med jevnaldrende ungdommer av norsk bakgrunn kan 

ses i sammenheng med et behov for å lære og forstå mer om det norske samfunnet, men det 

kan også trekkes tilbake til behovet for ikke-profesjonaliserte emosjonelle relasjoner som 

diskutert tidligere. I rehabiliteringsprosessen de går gjennom hvor de skal bygge opp en 

meningsfull hverdag (Pastoor, 2013) kan vennskap representere en trygg og betydningsfull 

relasjon. Samtidig har relasjoner til jevnaldrende, både med norsk og ikke-norsk bakgrunn, 

blitt knyttet til bedre psykisk helse (Oppedal & Idsoe, 2015), og slike sosiale relasjoner er 

spesielt viktig i overgangen til voksenlivet (Paulsen & Berg, 2016). Med dette belyser studien 

et behov for en mer aktiv tilrettelegging for at ungdommene kan møtes på arenaer ved siden 

av skolen hvor vennskap kan oppstå, fortrinnsvis på arenaer hvor de kan dyrke en felles 
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interesse. Ettersom ungdommens sosiale nettverk ofte glemmes litt bort i etableringen av en 

ny hverdag (Lidén et al., 2020), er dette noe som med fordel kan prioriteres i tiden fremover. 

En hverdag preget av takknemlighet og ambivalens 

 Flere av fortellingene som kommer frem viser at jentenes hverdag preges av dels 

motstridende elementer. På enkelte områder opplever de seg selv som trygge, takknemlige og 

selvstendige, mens de på andre områder opplever ambivalens og mistillit. I situasjoner de 

opplever at de ikke kan påvirke, eksempelvis vedrørende oppholdstillatelse, uttrykker de også 

mistillit til norske myndigheter. Dette er i tråd med tidligere forskning som viser til 

sammenheng mellom tillit og agens, samt hvordan dette har betydning for trivsel i hverdagen 

og for å mestre overgangen til voksenlivet (Eide et al., 2018). 

Mye av det jentene forteller frem som viktig og som de er takknemlige for ligger i de 

betingelsene hverdagslivet deres skjer under: skolegang, økonomisk trygghet og 

helsesystemene. Alle disse faktorene har tidligere blitt knyttet til opplevelsen av et trygt og 

godt hverdagsliv (Kohli, 2011). I tillegg beskriver mange hvordan velferdsstatens betingelser 

ligger til grunn for at de kan være selvstendige, noe flere av dem forstår som en verdi som 

verdsettes i det norske samfunnet. Selv om de verdsetter muligheten til å være selvstendige, er 

det viktig å huske på at de også blir gitt mye ansvar. Det er krevende å forsøke å bli en ung 

person som er «gyldig» i den nye konteksten sin, og som passer inn i et helt nytt land. Jentene 

må gjennom store psykososiale omstillingsprosesser (Pastoor, 2015), og selv om de får mye 

ansvar og ønsker å være selvstendige, illustrerer Taifa hvordan hun skulle ønske at hun fikk 

ansvaret for å kjøpe en brus til seg selv som andre ungdommer, ikke at hun skal få fullt ansvar 

for sitt eget liv. Dette kan sammenlignes med andre studier som viser til at ungdommene 

ønsker å være selvstendige, men også er i behov for mye omsorg (Kaukko & Wernesjö, 

2017). Som beskrevet tidligere (Rogers, 2011) får de en brå overgang til voksenlivet, og dette 

gjør dem ambivalente: De vil være selvstendige, men har fortsatt et ønske om og behov for 

noen som tar et mer overordnet ansvar for de. 

På den ene siden forstår jentene seg selv som velfungerende og privilegerte – de 

forteller frem gode oppvekstbetingelser – men på den andre siden opplever de en hverdag 

preget av savn etter noe relasjonelt og ekte. Dette er viktig kunnskap da nettopp omsorg og 

trygge, nære relasjoner, både til voksne og andre, er viktig for trivsel og fungering i 

hverdagen (Paulsen & Berg, 2016). Betingelsene for gode relasjoner er der, men de savner 

noe som selv ikke velferdsstatens betingelser kan veie opp for: Den emosjonelle tryggheten 

som profesjonalisering av omsorg aldri kan gi dem. Opplevelsen av å mangle noen som er 
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voksne og tar ansvar for dem tvinger de over i voksenlivet på kort tid. Selv om de har gode 

betingelser for å klare seg selv er det viktig å reflektere over om de egentlig har et system 

rundt seg som også lar de være ungdommer, som de jo tross alt er. 

Begrensninger, implikasjoner for praksis og videre forskning 

Funnenes overførbarhet. Resultatene fra denne studien kunne sett veldig annerledes 

ut med et annet teoretisk fokus, en annen epistemologisk bakgrunn eller med andre deltagere. 

Sosialkonstruksjonistiske kvalitative studier har ikke som mål å generalisere funnene på 

samme måte som kvantitative studier (Willig, 2013), men man ønsker at deler av forskningen 

skal kunne ha overføringsverdi til lignende kontekster (Watts, 2014). I dette tilfellet innebærer 

det at jentene i studien ikke nødvendigvis er representative for alle enslige mindreårige 

flyktninger, men resultatene kan være av betydning for de øvrige nordiske landene ettersom 

de har lignende betingelser hva gjelder immigrasjonspolitikk og omsorgsorganisering for 

enslige mindreårige flyktninger som Norge. Tilsvarende må man være forsiktig med å 

overføre funnene til andre land, særlig utenfor Norden, ettersom de betingelsene enslige 

mindreårige flyktninger møter der skiller seg fra de som er beskrevet i denne studien. 

Implikasjoner for praksis og videre forskning. Denne studien har først og fremst 

gitt økt kunnskap om en gruppe jenter som det finnes lite kunnskap om. Oppgavens teoretiske 

perspektiver bidrar til en mer helhetlig tilnærming til de elementene jentene trekker frem som 

viktig i hverdagen sin. Jentenes forståelse av egen hverdag forstås ikke utelukkende ved å 

bare fokusere på enkeltstående aspekter av hverdagen deres, den enkeltes historie og den 

større sosiale, kulturelle og politiske konteksten inkluderes også. 

Som nevnt er jentenes fortellinger i stor grad preget av et behov for omsorg som ikke 

begrenses til profesjonelle omsorgsgivere. Deres forståelser av omsorg var ikke tydelig 

påvirket av hvem de fikk omsorg fra eller hvilken type omsorg det var snakk om, men kan ha 

viktige implikasjoner for slik praksis. Analysen indikerer at det krever en mer kompleks 

tilnærming til omsorgsrollen, og belyser særlig viktigheten av hvordan man tilrettelegger for 

emosjonelle relasjoner utover de som er organisert innenfor profesjonelle rammer. Dette 

gjelder både voksne som kan ta ansvar for de, men også vennskap med jevnaldrende 

ungdommer med norsk bakgrunn. Jentene gir utdypende beskrivelser av hvorfor de opplever 

det som vanskelig å inngå i slike vennskap, og med dette kan studien bidra med kunnskap om 

hvordan man bedre kan tilrettelegge for arenaer hvor slike vennskap kan oppstå. I tillegg blir 

det synlig hvordan de ulike arenaene ungdommene er en del av i større grad kan og bør 

samarbeide for å fremme et godt hverdagsliv for ungdommene. 
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Ettersom funnene beskrevet i denne studien trolig har en begrenset overføringsverdi til 

land utenfor Norden, hadde det vært interessant å gjennomføre et lignende forskningsprosjekt 

i andre land. Det kunne i tillegg vært nyttig å intervjue jentenes profesjonelle 

omsorgspersoner eller andre personer som inngår i hverdagen deres for å se om deres 

oppfatning av hverdagslivet skiller seg fra det jentene selv beskriver. Siden denne studien 

bare inkluderer intervjuer med jenter hadde det også vært interessant å sammenligne funnene 

med gutter som lever under tilnærmet like hverdagslivsbetingelser sine forståelser av 

hverdagen. 

Konklusjon 

I denne studien har jeg undersøkt hvordan åtte jenter som kom til Norge som enslige 

mindreårige asylsøkere forstår hverdagslivet sitt, samt hvilke kontekstuelle betingelser som 

inngår i disse forståelsene. Jentene er først og fremst en heterogen gruppe ungdommer med 

hensyn til landbakgrunn, alder, språk og historie, og de hverdagslivene de forteller frem bærer 

preg av dette. Felles for de aller fleste er likevel et behov for omsorg, trygghet og tillit i 

hverdagen – både fra andre mennesker og strukturelle institusjoner. Deres forståelser av de 

overnevnte temaene er derfor sentrale for alle yrkesgruppene som jobber med og for disse 

ungdommene. 

Selv om dette er unge mennesker som har vært gjennom mye vanskelig er de så mye 

mer enn det: De har ressurser og mestrer hverdagen sin på mange måter. Jentene beskriver et 

behov og en takknemlighet for de strukturelle betingelsene de får fra den norske 

velferdsstaten, som muligheten til å gå på skole, helsehjelp når de trenger det og økonomisk 

trygghet. Samtidig forteller de om et omfattende nettverk av profesjonelle voksenpersoner 

som bistår dem i hverdagen, men at de savner de emosjonelle båndene som ikke inngår i de 

profesjonelle omsorgsrollene. Dette gjelder relasjoner både til voksne og jevnaldrende 

ungdommer med norsk bakgrunn. Jentene beskriver en opplevelse av å være litt alene, og 

dette gjør at de allerede som ungdommer i stor grad må være selvstendige og ta det 

overordnede ansvaret for sitt eget liv. 

Gjennom å delta i denne studien har jentene bidratt til mer kunnskap om hvordan 

enslige mindreårige jenter forstår og opplever sin egen hverdag i Norge, samt hvilke 

kontekstuelle betingelser som er viktige for dem. Kunnskapsbidraget kan være viktig å ta med 

seg når man skal legge til rette for flere og bedre forebyggende og helsefremmende tiltak for 

jenter som kommer til Norge som enslige mindreårige flyktninger i fremtiden, eksempelvis 

fra flyktningleiren Moria som nevnt innledningsvis i oppgaven. Til tross for at vi i Norge 
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tilrettelegger veldig mye, belyser jentene i studien et behov for å gjøre noen endringer som 

fører til at de som kommer hit i fremtiden får vokse opp med utviklingsbetingelser som i 

større grad lar de få være ungdommer. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide EMA T3 
 
HUSK: Før kartlegging/intervju: Samtykkeskjema. 
 
[«Det er som du vet frivillig å være med på dette intervjuet. Du kan svare på det du vil og gi 
beskjed dersom det er spørsmål du ikke ønsker å svare på. Du kan også trekke deg når du vil. 
Jeg tar opp på bånd for at jeg kan følge med best mulig på det du har å si, og så kan jeg 
skrive det ned etterpå. Er det ok?»] 
 
Slå på båndopptaker! 
 
Dato: 
 
Id: 
 
Intervjuer: 
 
Husk å lese inn dato og ID-nummer på båndopptaker. 
 

Del 1: Trivsel, psykisk helse og dagliglivet 
 [«Nå har du bodd i Norge en god stund. Det jeg har lyst til å snakke med deg om nå er 
hvordan du har hatt det siden forrige gang vi møtte deg og høre mer om dine erfaringer fra 
tiden i Norge. Jeg vil gjerne høre mer om hva som har vært bra og hva som kanskje ikke har 
vært så bra.»]  
 

1. Sist vi snakket med deg så bodde du på [sett inn stedsnavn]. Hvor har du bodd 
siden den gang? [få fram om de har flyttet mange ganger]. 

a. Hvis mange flyttinger: Er dette noe du har kunnet bestemme selv eller har 
andre bestemt du skulle flytte? Hvordan har det vært for deg? 

b. Hva gjør du til daglig? (skole, jobb) Fortell / Hvordan trives du der? 
c. Har du noen å være sammen med der og ellers? 

 
Vennskap 

2. Har du noen du tenker på som dine venner? 
a. Hvordan opplever du at det har vært å få nye venner i Norge? (Har du en 

bestevenn?) 
b. Hvor og hvordan ble dere kjent? (Hvordan gikk du frem for å bli kjent?) 
c. Hva slags bakgrunn har vennene dine? (fra Norge, flyktet, født i samme land 

etc? 
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Trygghet og inkludering 

3. Føler du deg trygg i Norge? 

 
Veldig lite trygg                   Veldig trygg 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

a. Kan du fortelle mer om hvorfor du opplever det slik? 

 
4. Er du bekymret for å bli kastet ut av Norge? 

 
5. Føler du deg ønsket/velkommen i Norge? Fortell 

 
6. Hvordan har det vært å tilpasse seg et nytt land og en ny kultur? Hva er nytt, 

annerledes, bra, utfordrende osv? 
 

7. Hvor føler du deg mest hjemme nå - i landet du kommer fra eller Norge? Fortell 
 

8. Har du kontakt med familien din nå? 
a. Hvem har du kontakt med? 
b. Bekymrer du deg for dem? (evt. hva slags bekymringer)  
c. Har du søkt om familiegjenforening? 

 
Trivsel 

9. Hvor fornøyd er du med livet ditt akkurat nå? Sett et kryss på en skala fra 1 til 10 
der 1 er «svært misfornøyd» og 10 er «svært fornøyd»: 

Svært 
misfornøyd 

        Svært 
fornøyd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

10. Opplever du å ha det bedre, dårligere eller likt nå, sammenlignet med den første 
tiden etter at du kom til Norge? Fortell 

a. Hva har vært hjelpsomt/nyttig/fint? 
b. Hva har vært dårlig/unødvendig/uhjelpsomt? (Hva har manglet/hva har du 

savnet/ville du hatt mer av?) 
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Valg (agens) 
11. Er du religiøs? I så fall - i hvor stor grad får du praktisere din religion som du vil?  

a. Er det noe som hindrer deg i dette? 
 

12. I hvor stor grad er det lagt til rette for at du kan spise den maten du vil? 

Veldig lite          Veldig mye 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
13. Står du overfor noen store valg nå? (f.eks. utdanning, jobb, flytting osv). Beskriv 

a. Har du innflytelse på dette? 

 
 
NB! HUSK FØR VIDERE UTFYLLING AV SKJEMAER! 
Forklar at vi vil introdusere hvert skjema, og at noe blir tatt opp på båndopptaker.  
Husk å spørre ungdommene om de kan fylle ut skjemaene selv (om det går greit å lese 
norsk). Forklar at de kan spørre om ord og ting de lurer på underveis, og at de kan få 
spørsmålene opplest dersom det er vanskelig å krysse av. 
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Forventninger – del 1 
Da du forlot opprinnelseslandet ditt: 
Kan du fortelle meg om du hadde forventninger til deg selv da du forlot opprinnelseslandet 
ditt? Hvis “nei”, kan du forklare hvorfor? Hvis “ja”, hvilke forventninger hadde du? Hvilken 
var viktigst for deg? Hvordan forventet du at du kunne oppfylle denne forventningen? 
 
I listen under, kryss av hvilke forventninger du hadde til deg selv, og i hvilken grad familien 
din hadde disse forventningene.  

 

 
Kan du nå merke hvilke forventninger som var viktigst ved å tegne en sirkel rundt svaret ditt 
ved denne forventningen i listen – en for dine forventninger og en for familien din. Hvis du 
ikke vet kan du la være å sette ring.  
  

På tidspunktet da jeg forlot 
opprinnelseslandet mitt var det følgende 
forventninger: 

Mine egne Min families 

 Ikke  Lite  Mye Ikke  Lite  Mye 

Å studere/gå på skole       

Få et vitnemål        

Finne en god jobb        

Tjene penger til meg selv        

Tjene penger til familien i mitt 
opprinnelsesland  

      

Finne et trygt miljø        

Bo hos slektninger eller venner        

Innhente juridiske oppholdsdokumenter (få 
opphold) 

      

Å sørge for at slektninger kan komme til 
Norge  

      

Stifte familie (eks. gifte meg og evt. få barn)        

Bli kjent med nye mennesker       

Annet:       
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Forventninger – del 2 
Nå, på dette tidspunktet 
Kan du fortelle meg om du har forventninger til livet ditt i framtiden? Hvis “nei”, kan du 
forklare hvorfor? Hvis “ja”, hvilke forventninger har du? Hvilken er viktigst for deg? Hva kan 
du gjøre for å oppfylle denne forventningen? 
 
SLÅ AV BÅNDOPPTAKER. 
 
I listen under, kryss av hvilke forventninger du har til deg selv, og i hvilken grad familien din 
har disse forventningene. 

 

 
Kan du nå merke hvilke forventninger som er viktigst ved å tegne en sirkel rundt svaret ditt 
ved denne forventningen i listen – en for dine forventninger og en for familien din. Hvis du 
ikke vet kan du la være å sette ring.  
Synes du at du allerede har oppfylt noen av disse forventningene? Tegn en strek under de 
forventningene som er oppfylt.  

Nå, på dette tidspunktet, er det følgende 
forventninger til livet mitt i framtiden: 

Mine egne Min families 

 Ikke  Lite  Mye Ikke  Lite  Mye 

Å studere/gå på skole        

Få et vitnemål        

Finne en god jobb        

Tjene penger til meg selv        

Tjene penger til familien i mitt 
opprinnelsesland  

      

Finne et trygt miljø        

Bo hos slektninger eller venner        

Innhente juridiske oppholdsdokumenter (få 
opphold) 

      

Å sørge for at slektninger kan komme til 
Norge  

      

Stifte familie (eks. gifte meg og evt. få barn)        

Bli kjent med nye mennesker       

Annet:       



 59 

Tilfredshet og valg 
Instruksjoner: Nedenfor er det en liste over ting som folk kan bli fornøyd med i sitt dagligliv 
og som kan gi dem en god følelse. Kryss av i hvilken grad du akkurat nå føler deg fornøyd 
med disse sidene ved livet ditt, ved å sette kryss under svaralternativet som best passer til 
din opplevelse.  
 
 

Er du fornøyd med…? Ikke 
fornøyd 

Litt 
fornøyd 

Mye 
fornøyd 

Veldig 
fornøyd 

Ikke 
relevant 

1. Stedet der du bor      
2. Forholdet ditt til vergen din      

3. Forholdet ditt til de ansatte ved senteret 
der du bor 

     

4. Forholdet ditt til de du bor med      

5. Forholdet ditt til klassekameratene dine 
(evt. de du jobber med) 

     

6. Vennene dine      
7. Hvordan du gjør det på skolen       

8. Hvordan du bruker fritiden din (f.eks. 
sport og andre hobbyer) 

     

9. Er det noe annet du er fornøyd med?   

 
 

Hvor mye har du følelsen av at…? Ikke 
i det 
hele 
tatt 

Litt Mye Veldig 
mye 

1. Du har styrken til å løse problemer som dukker opp     

2. Du kan forandre ting i livet ditt?     

3. Du kan ta egne valg i livet ditt?     

4. Du kan nå dine forventninger/drømmer?     

5. Du selv valgte å dra fra landet ditt?     

6. Du selv valgte å komme til Norge?     
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Kontakt med andre 
De neste spørsmålene handler om hvordan du føler når det gjelder kontakt med mennesker i 
livet ditt. For hvert spørsmål, kryss av for hvor ofte du føler det på den måten. 
 

 Aldri Sjelden Noen ganger Ofte 

Hvor ofte savner du samvær med andre?     

Hvor ofte føler du deg utelatt?     

Hvor ofte føler du deg isolert fra andre?     
Hvor ofte føler du deg ensom?     

 
 
Les hvert av spørsmålene og kryss av for hvor mye du synes spørsmålet passer til de 
følelsene du har til mennesker (som står deg nær).  

 Helt 
enig 

Noe 
enig 

Litt 
enig 

Hverken 
enig/uenig 

Litt 
uenig 

Noe 
uenig 

Helt 
uenig 

Det hjelper å søke støtte hos andre 
når man har det vanskelig 

       

Jeg diskuterer vanligvis problemene 
og bekymringene mine med andre 

       

Jeg snakker om ting med andre         

Jeg synes det er lett å stole på andre        

Jeg føler meg ikke komfortabel med 
å åpne meg opp for andre 

       

Jeg foretrekker å ikke vise andre 
hvordan jeg føler meg innerst inne 

       

Jeg bekymrer meg ofte for at andre 
mennesker egentlig ikke bryr seg 
om meg 

       

Jeg er redd for at andre mennesker 
kan komme til å forlate meg 

       

Jeg bekymrer meg for at andre ikke 
bryr seg like mye om meg som jeg 
bryr meg om dem 
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Sosial støtte 
Her er en liste over ting andre mennesker kan gjøre for oss som kan være hjelpsomme eller 
støttende. Vennligst les hver setning nøye og plasser en ”X” i kolonnen under svaret som 
best beskriver din situasjon. 
                            

 Så mye jeg 
ønsker  
 

Nesten så 
mye jeg 
ønsker  

Noe, men 
jeg ville 
ønsket mer 

Mindre enn 
jeg ønsker  

Mye 
mindre enn 
jeg ønsker  

1.  Jeg har 
mennesker rundt 
meg som bryr seg 
om hva som skjer 
med meg. 

     

2.  Jeg får 
kjærlighet og 
omsorg. 

     

3.  Jeg har 
mulighet til å 
snakke med noen 
om 
skoleproblemene 
mine. 

     

4.  Jeg har 
mulighet til å 
snakke med noen 
jeg stoler på om 
mine personlige 
problemer eller 
familieproblemer. 

 
 

    
 
 

5.  Jeg blir bedt 
med ut for å 
gjøre ting med 
andre 
mennesker. 

     

6.  Jeg får nyttige 
råd om viktige 
ting i livet. 

     

7.  Jeg får hjelp 
når jeg ligger syk 
til sengs. 
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Daglig stress 
Nedenfor er noen spørsmål om ting man kan erfare eller føle. Det er ingen riktige eller gale 
svar – bare svar det som passer best for deg. 
Den siste måneden -  

Hvor mye har du opplevd..? Ikke i det 
hele tatt 

Litt Mye  Veldig 
mye 

1. Å føle deg utrygg?     
2. Vanskeligheter med voksne (krangling, 

slåssing eller annet, f.eks. med familie, 
voksne som jobber på boligen, lærere, der 
du jobber eller andre voksne) 

    

3. Vanskeligheter med andre ungdommer 
(krangling, slåssing eller annet, f.eks. med 
klassekamerater, andre unge flykninger eller 
andre ungdommer) 

    

4. Vanskeligheter med å få venner     
5. Andre vanskeligheter i familien / i 

bofellesskapet der du bor (f.eks. sykdom 
hos andre) 

    

6. Vanskeligheter med å få dokumenter fra 
myndighetene 

    

7.  For dårlig oppfølging hvis du har vært syk     

8.  For dårlige boligforhold     

9. For dårlig med mat eller klær     

10. For lite penger     
11. Å være misfornøyd med fritiden din og hva 

du bruker den til 
    

12.  Å være usikker på framtiden 
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Hvor mye har du opplevd..? Ikke i det 
hele tatt 

Litt Mye  Veldig 
mye 

13. Å høre at noen sier dårlige eller stygge ting 
om deg 

    

14. Å føle deg urettferdig behandlet 
sammenlignet med andre ungdommer 

    

15.  Å føle at andre har fordommer mot deg 
eller mennesker fra ditt land eller din kultur 

    

16. Å ha gjeld til menneskesmuglere eller 
andre? 

    

17. Andre vanskeligheter som du har opplevd 
siste måned 

    

 I så fall: Hva?  
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Vansker og plager 
Instruksjon: Nå kommer en liste over ulike følelser ungdom kan ha og måter de kan oppføre 
seg på. Fortell hvor ofte du har hatt disse følelsene eller hvor ofte du har oppført deg på 
denne måten i løpet av den siste måneden ved å sette et kryss i ruten som passer best. 

  Ikke i det 
hele tatt 

Litt En god 
del 

Svært 
ofte 

1. Blitt plutselig redd uten grunn     

2. Har følt meg rastløs, kan ikke sitte stille     
3. Blitt fort sint     

4. Drukket alkohol i helgene     

5. Følt meg engstelig/redd     
6. Gitt meg selv skylden for ting som skjer     

7. Plaget eller truet andre     

8. Røkt sigaretter     

9. Besvimt, følt meg svimmel og slapp     
10. Hatt lett for å gråte     

11. Ødelagt andres ting     

12. Følt meg nervøs eller skjelven inni meg     

13. Hatt manglende seksuell interesse     

14. Startet slåsskamper     

15. Følt at jeg har lite energi eller vært sløv     

16. Hatt hjertebank eller rask puls     

17. Hatt dårlig appetitt     

18. Såret noen med vilje     

19. Følt meg skjelven     
20. Hatt vansker med å sovne eller våknet lett     

21. Har kranglet ofte     

22. Har følt meg anspent eller oppjaget     

23. Har tenkt at fremtiden er håpløs     
24. Ikke klart å interessere meg for ting     

25. Drukket alkohol i løpet av uka     

26. Hatt hodepine     
27. Følt meg trist     

28. Brukt sovepiller eller beroligende midler     

29. Blitt plutselig vettskremt eller fått panikk     

30. Følt meg ensom     
31. Hatt tanker om å ta livet mitt     

32. Følt meg innesperret eller fanget     

33. Har bekymret meg for mye     
34. Har stjålet ting     

35. Har følt at alt er et ork     

36. Har følt meg verdiløs     

37. Har brukt stoff (hasj, kokain, LSD, 
amfetamin) 
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Kroppslige plager 
Dine plager: 
Under er det en liste over plager i kroppen som ungdom noen ganger har. Sett et kryss 
under svaret som sier hvor mye du har vært plaget av hvert symptom i løpet av de siste to 
ukene.  

 Ikke i 
det hele 
tatt 

Litt Noe Ganske 
mye 

Veldig 
mye 
 

1.  Vondt i magen  
     (mageknip) 
 

     

2.  Vondt i hodet 
 

     

3.  Vondt i korsryggen 
 

     

4.  Kraftløshet eller svimmelhet  
  (å føle seg kraftløs eller 
svimmel) 
 

     

5.  Vondt i armer eller bein 
 

     

6.  Hjertet slår for fort  
    (selv når du ikke trener) 

     

7.  Kvalme eller mageproblem    
(følelse av å ville kaste opp, eller 
av at magen er i ulage) 
 

     

8.  Svakhet (å føle seg svak)  
     i deler av kroppen 
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Vanskelige hendelser 
Nedenfor finner du spørsmål om ulike hendelser som ungdom kan oppleve. Dersom noe av 
dette har skjedd med deg etter at du kom til Norge kryss av for JA. Om det er et spørsmål du 
ikke vil svare på, kan du krysse av for “PASS”. 
Etter at du kom til Norge: 
   JA  NEI  PASS  

1 Har du opplevd en alvorlig ulykke (for eksempel en bilulykke)?        

2 Har du opplevd en naturkatastrofe (for eksempel en kraftig storm, 
flom eller et lynnedslag)?   

      

4 Har du hatt veldig skremmende opplevelser hos lege, tannlege eller 
på sykehus?   

      

5 Har du opplevd at noen du er glad i har blitt hardt skadet, alvorlig 
syk eller dødd plutselig? 
  

      

6 Har du opplevd alvorlig mobbing eller trusler (gjelder også på 
internett og mobil)?  

      

7 Har du blitt bortført eller kidnappet, eller har noen forsøkt å tvinge 
deg inn i en bil?  

      

8 Har du blitt slått, angrepet, overfalt, ranet, skadet eller blitt truet av 
noen?  

      

9 Har du sett andre bli slått, slåss eller angripe hverandre?         

10 Har du sett noen der du bor eller bodde bli slått, slåss eller angripe 
hverandre?    

      

11 Har du blitt slått, sparket, dyttet, lugget eller lignende eller truet 
med dette av noen av de ansatte der du bor eller bodde før?   

      

12 Har noen tatt bilder av dine private kroppsdeler (kjønnsorgan, 
rumpe, pupper)?   

      

13 Har noen tatt på dine private kroppsdeler, eller har du blitt tvunget 
til å ta noen andre på deres private kroppsdeler (kjønnsorgan, 
rumpe, pupper)? 

      

 

14 Har noen voldtatt deg, dvs tvunget deg til analt, oralt eller vaginalt 
samleie?  

      

15 Har du opplevd noe annet som har gjort deg redd eller hvor du følte 
deg forvirret eller hjelpeløs?   
I så fall hva:  

      

 
Skriv ned hvilken av disse hendelsene som plager deg mest nå? 
 
 
Synes du det har vært opprørende eller stressende å svare på disse spørsmålene?  
 
Ikke   Veldig 

1  2    3 4 5 6 7 
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Plager og problemer 
Nedenfor finner du en liste med plager og problemer som ungdom noen ganger opplever 
etter at de har opplevd en oppskakende hendelse. Slike plager kalles symptomer på 
posttraumatisk stress. Les hver av dem nøye og sett en sirkel rundt det tallet (0 – 3) som best 
beskriver hvor ofte problemet har plaget deg de siste to ukene.  
 

0 1 2 3 
Ikke i det hele tatt En gang i uken 

eller mindre/ en 
gang i blant 

2 til 4 ganger i 
uken/ halvparten 

av tiden 

5 eller flere ganger 
i uken/ nesten 

hele tiden 

 
 

(1) 
 

0   1 2 3 Oppskakende tanker eller bilder av hendelsen(e) har dukket opp i 
hodet ditt når du ikke ville det 
 

(2) 0 1 2 3 Har hatt vonde drømmer eller mareritt 
 

(3) 0 1 2 3 Handlet eller følt som om hendelsen(e) skjedde igjen (hørt noe 
eller sett et bilde av det og følt det som om jeg var der igjen) 
 

(4) 0 1 2 3 Følt deg oppskaket når du tenker på, eller hører om, 
hendelsen(e) (for eksempel følt deg redd, sint, trist eller skyldig 
osv.) 
 

(5) 0 1 2 3 Har hatt kroppslige reaksjoner når du tenker på, eller hører om, 
hendelsen(e), (for eksempel begynt å svette, fått hjertebank) 
 

(6) 0 1 2 3 Prøvd å ikke tenke på, snakke om eller ha følelser om 
hendelsen(e) 
 

(7) 0 1 2 3 Prøvd å unngå aktiviteter, mennesker eller steder som minner 
deg om de(n) traumatiske hendelsen(e) 
 

(8) 0 1 2 3 Ikke klart å huske viktige deler av de(n) oppskakende 
hendelsen(e) 

 
(9) 0 1 2 3 Har vært mye mindre interessert i, eller ikke gjort, de tingene du 

pleide å gjøre 
 

(10) 0 1 2 3 Ikke følt deg nær menneskene rundt deg 
 

(11) 0 1 2 3 Ikke klart å ha sterke følelser (for eksempel ikke klart å gråte, 
eller ikke klart å være veldig glad) 
 

(12) 0 1 2 3 Følt at dine planer eller håp for fremtiden ikke kommer til å skje 
(for eksempel at du ikke vil få jobb eller bli gift eller få barn)  
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(13) 0 1 2 3 Har hatt problemer med å sovne eller sove gjennom natten 
 

(14) 0 1 2 3 Følt deg irritabel eller hatt raseriutbrudd 
 

(15) 0 1 2 3 Har hatt problemer med å konsentrere deg (for eksempel mistet 
tråden i en film på TV, glemt hva du har lest, ikke greid å følge 
med på skolen) 
 

(16) 0 1 2 3 Har vært overdrevent forsiktig (for eksempel sjekket hvem eller 
hva som er rundt deg) 
 

(17) 
 
 
(18) 
 
 
 
(19) 
 
 
(20) 
 
 
(21) 

0 
 
 
0  
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0    

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 

Har vært nervøs eller lettskremt (for eksempel når noen kommer 
gående bak deg)  
 
Hatt negative tanker om deg selv eller andre. Tanker om at jeg 
ikke kommer til å få et godt liv, jeg kan ikke stole på noen, eller at 
hele verden er utrygg  
 
Skyldt på deg selv for det som skjedde. Eller skyldt på noen andre 
når det ikke var deres feil  
 
Hatt mye vonde følelser (som å føle deg redd, sint, skyldig eller 
skamfull) 
 
Gjort farlige eller utrygge ting (som kunne ha skadet deg) 
 

 
 
Vær så snill å indikere om de problemene du har vurdert ovenfor har påvirket noen av de 
følgende områdene i livet ditt den siste uken. Lag en sirkel rundt J for Ja og N for Nei. 
 
(22) J N Morsomme aktiviteter og hobbyer 
 
(23) J N Forhold til venner 
 
(24) J N Skolearbeid 
 
(25) J N Forhold til familien din 
 
(26) J N Plikter og oppgaver hjemme 
 
(27) J N Generelt hvor fornøyd du er med livet 
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Del 2: Hjelpebehov og hjelpetilbud 

Slå på båndopptaker! 

 
[NB: Husk å følge opp spørsmål om psykisk helse fra spørreskjema hvis bekymring] [HUSK: 
Komme tilbake til udekte hjelpebehov] 
 
Mottakelse og omsorg fra profesjonelle omsorgsgivere før og nå 

14. Du har nettopp svart på en del spørsmål om hvordan du har det nå. –Føler du at du 
har behov for hjelp for noen av disse tingene eller andre ting i livet ditt?  Hvordan 
opplever du at du blir fulgt opp (av de ansatte der du bor nå) når det gjelder disse 
vanskene? 

a. Hvem er det som hjelper deg? 
 

15. Hvordan vil du sammenligne hjelpen du får nå med hvordan det var i 
omsorgsboligen der du først bodde da du kom til Norge? 

a. Hva slags hjelp fikk du da? (f.eks. særkontakt, verge) 
b. Hva var bra/dårlig med den hjelpen? Noe som skulle vært annerledes? 

 
16. Alt i alt synes du at du har fått hjelp til det du trenger hjelp til? Forklar 

 
Kontakt med hjelpeapparatet 

17. Har du hatt kontakt med hjelpeapparatet? 
a. Hvem har du hatt kontakt med? (psykolog, lege, annet helsepersonell) 
b. Kan du beskrive den kontakten? (når og varighet) 
c. Opplevde du dette som hjelpsomt? 
d. Alt i alt synes du at du har fått hjelp til det du trenger hjelp til?  

 

Del 3: Vold (kun dersom dette ikke har framkommet tidligere eller ved T2) 
[Intro: «Mange av ungdommene som jeg har møtt har fortalt at de ikke hadde det så bra da 
de vokste opp, for eksempel at de ble slått hjemme, på skolen eller begge deler.»] 

18. Hvordan var det for deg, opplevde du å bli slått eller å bli utsatt for annen type vold 
hjemme, på skolen eller andre steder? 

a. Kan du fortelle om dette? 

 

Del 4: Identitet, og kunnskap og råd til andre 
Identitet 

19. Beskriv deg selv:  
a. Hvordan vil du beskrive deg selv som den personen du er nå? 
b. Har du forandret deg siden du kom til Norge? På hvilken måte? 
c. Hva er dine styrker/positive egenskaper? 

 
Kunnskap og råd til andre 

20. Kan du fortelle meg hva andre mennesker kan lære av deg?  
a. Som person? 
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b. Fra dine opplevelser? 
c. Fra din kultur?  

 
21. Har du noen råd til unge flyktninger som kommer til Norge? 

 
22. Har du noen råd til de som jobber med unge enslige asylsøkere om hva de kan gjøre 

for å hjelpe/støtte andre unge?  
 

23. Hvilke egenskaper synes du er viktige hos personer som jobber med barn og unge 
som kommer til Norge som asylsøkere og flyktninger? 

 

Del 5: Oppsummering og avslutning  
24. Er det noe du lurer på eller har lyst til å si før vi slutter? 
25. Hvordan har det vært for deg å svare på alle disse spørsmålene?  
26. Har det vært opprørende å svare på spørsmålene? 

 
Veldig 
opprørende 

      
Ikke 
opprørende 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
[Hvis veldig opprørende: Følg opp!] 
Dersom vi får muligheter til å intervjue deg igjen – er det i orden at vi kontakter deg?  

Ja  

Nei  
[Husk: Gavekort] 
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Det fremkommer at prosjektleder har vært i kontakt med NPR og avklart rutine for kobling 

for prosjektet. 

Komiteen har ingen innvendinger til at nevnte registerkoblinger gjennomføres. 

Imidlertid må også skrivet til verge oppdateres med tanke på at det skal innhentes 

opplysninger fra NPR. Det bør i begge skrivene fremkomme hvilke opplysninger det 

planlegges å innhente fra NPR samt for hvilke tidsrom. 

Vedtak 

Komiteen godkjenner med hjemmel i helseforskningsloven § 11 annet ledd at prosjektet 

videreføres i samsvar med det som fremgår av søknaden om prosjektendring og i samsvar 

med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter under forutsetning 

om at informasjonsskrivene revideres i 

tråd med komiteens merknader. 

 

Det bes om at reviderte informasjonsskriv innsendes til vårt arkiv. 

Dersom det skal gjøres ytterligere endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er 

gitt i søknaden, må prosjektleder sende ny endringsmelding til REK. 

Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene oppbevares i 5 år etter prosjektslutt. 

Opplysningene skal oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en datafil. 

Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne 

dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften 

kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i 

forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». 

Prosjektet skal sende sluttmelding til REK, se helseforskningsloven § 12, senest 6 måneder 

etter at prosjektet er avsluttet. 

Klageadgang 

 

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og 

helsefag, jf. helseforskningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell 

klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jf. 

forvaltningsloven § 29. 
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