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1. Team Firkløveren – et erfaringshefte 

 

Dette er et erfaringshefte fra prosjekt ”Oppbygning av mennesker og hus” som er et av 15 prosjekter 

som har vært en del av Ungdom i Svevet. Prosjektet er igangsatt og drevet av NAV Lødingen. I 

prosjektet har unge voksne som har hatt vanskelig for å fullføre skole og stå i arbeidslivet, fått mulighet 

til å delta i det bygningsmessige rehabiliteringsarbeidet av en gammel firemannsbolig, under veiledning 

av en snekker. Etter fullført løp, vil deltakerne få prøvd sin realkompetanse innen snekkerfaget. 

Prosjektet har i tillegg hatt tilknyttet veilednings- og miljøarbeiderkompetanse, hvor deltakerne har 

vært gitt oppfølging og veiledning individuelt og i gruppe med tanke på utfordringer i eget liv, hvor 

målet har vært at de ved endt prosjektslutt skal være i stand til å klare seg selv. De som har vært med i 

prosjektet står sammen som forfattere av heftet som er ført i pennen av en forsker som har fulgt dem i 

arbeidet. Heftet består av fem deler:  

1.Om de som har vært med. Du kan her lese litt om de som har vært med i prosjektet. Vi får særlig 

høre om hvordan det har vært for noen av deltakerne å vokse opp med mobbing og om opplevelsen av 

å stå utenfor og ikke klare å stå i skole og arbeid. Dette som bakgrunn for å forstå at de har hatt behov 

for noe mer enn en vanlig arbeidsplass og at de trenger tid for å komme inn i arbeids- og samfunnsliv 

igjen, og for å vise noe av hva som kan gjøres for å hindre at andre skal havne i samme situasjon som 

dem.  

2.Hva har prosjektet betydd for meg? Vi får her høre om hvilken betydning prosjektet har hatt for å 

styrke selvtillit, selvfølelse og mestring for de som har vært med og litt om hva de har lært av 

ferdigheter og sosial kompetanse.  

3.Hva oppleves virkningsfullt? Her får vi høre om hva de som har vært med tenker har vært viktige 

tilnærmingsmåter for at deltakerne har klart å stå i løpet så lenge og som har fremmet den utviklingen 

de har hatt, både hos deltakerne, fagfolka og fra kommunens side. Oppsummeringsvis kan vi si at det 

handler det om å ta utgangspunkt i den enkeltes mål og drømmer for fremtiden og at det handler om å 

få til et godt fellesskap, basert på tillit. Hvor man kan lære samarbeid og å ta ansvar for fellesskapet og 

utvikle seg som person innenfor dette fellesskapet. Vi har sett betydningen av den gode veilederen og 

kollegaen, og at det handler om engasjement, gjensidighet, likeverdighet, respekt for forskjeller og 

tilbakemeldinger. Vi har erfart at det er viktig at deltakerne har blitt møtt på å løse de praktiske 

utfordringene som de har i hverdagen, og å gjøre andre aktiviteter som kan styrke fellesskapet. Det 

handler om å lære gjennom å gjøre, om å styrke selvtillit og gi mestringsopplevelser, om å holde ut og 

ha døra åpen slik at det er mulig å komme tilbake hvis en blir borte.   Og til sist har vi sett hvordan det å 

gjøre en ordentlig og synlig jobb, og opplevelsen av å være deltaker i et forsknings- og utviklingsarbeid, 
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har ført til at deltakerne har blitt sett og anerkjent ute på bygda og i kommunen, og hvordan dette har 

styrket opplevelsen av å gjøre noe betydningsfullt og mestre. 

4.Hva har dette å si? Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen og NAV ønsket å lære mer om 

hvordan de kunne hjelpe unge som trenger noe mer for å komme inn i arbeidslivet. Nå er prosjektet 

slutt, og erfaringene er beskrevet i dette heftet. Selv om prosjektet ikke videreføres som tiltak, er Team 

Firkløveren opptatt av at det vi har lært, må få betydning: ”Det må få nokka å si”. Vi tenker at 

erfaringene utfordrer kommunen og NAV på flere områder:    

Hva med deltakerne? Gjennom å delta i prosjektet har deltakerne utviklet en unik kompetanse. 

Hvordan kan kommunen gjøre bruk av den kompetansen som deltakerne har fått gjennom å delta i 

prosjektet? 

Hva med fagfolka? Hvordan skal kommunen og NAV nyttiggjøre seg og spre den kompetansen som 

prosjektmedarbeiderne har utviklet gjennom å delta i prosjektet? 

Hva med tjenesteytingen? Hva tenker kommunen at prosjekterfaringene skal få å si i forhold til 

utføring og organisering av fremtidige tiltak som NAV og kommunen tilbyr?  

Hvordan måler vi resultater? Hvilken betydning får prosjektet for hvordan kommunen og NAV tenker 

om mål, målekriterier og tiden som legger til grunn i et rehabiliteringsløp.    

Hva med kommunens forebyggende arbeid? Hvordan vil kommunen bruke erfaringene fra prosjektet 

til å se barn og unge som har det vanskelig på et tidligere tidspunkt og komme tidligere inn, slik at 

andre ungdommer som vokser opp i Lødingen ikke skal måtte oppleve de samme som deltakerne i 

prosjektet?  

5.Om prosjektet og dets bakgrunn. Du kan her lese litt mer om prosjekt Oppbygning av mennesker og 

hus, om dets bakgrunn, mål, organisering og innretning. Du kan også lese litt om Ungdom i svevet, som 

er det store prosjektet som det har vært tilknyttet.   

 

Vårt ønske er at heftet skal kunne leses og gi inspirasjon og ideer til andre som skal delta i eller står 

ansvarlig for å planlegge et rehabiliteringsrettet tiltak for ungdom utenfor arbeidsliv og skole. Det 

gjelder både de ungdommene som skal delta, fagfolk og de som planlegger tjenester.   
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2. Om de som har vært med - deltakerne og veilederne 

 

Tilknyttet prosjektet har det vært deltakere, en tilrettelegger, arbeidsleder, prosjektleder og en 

miljøarbeider. I tillegg har to sosialarbeidere på NAV fulgt prosjektet tett, hvor den ene i siste del av 

prosjektet tok over som miljøarbeider.    

Deltakere: Prosjektet har hatt plass til inntil fire deltakere om gangen, og har mesteparten av tiden 

hatt tre deltakere, hvorav to har vært med mesteparten av tiden. Det har i tillegg vært andre som har 

vært inne i kortere og lengre perioder. Deltakerne har sammen med arbeidsleder og tilrettelegger 

ansvar for å delta i planlegging av og gjennomføre restaurering av boligene, både utvendig og 

innvendig.  

Arbeidsleder: Arbeidsleder har vært ansatt i 50 % stilling, og er byggefaglig ansvarlig, med byggefaglig 

kompetanse som kan veilede og gi opplæring i det byggefaglige arbeidet.  Arbeidsleder har hatt ansvar 

for å ivareta kontakt med fagfolk i forhold til installasjon; vvs, elektro med mer.  

Tilrettelegger: Tilretteleggeren har vært den som har vært nærmest deltakerne gjennom hele 

prosjektet. Han har hatt ansvar for å hjelpe og veilede deltakerne i forhold til det å stå i det daglige 

arbeidet, klare å følge opp de avtaler som blir gjort og være en pådriver. Tilretteleggeren har hatt som 

oppgave å hjelpe deltakerne til å strukturere seg i arbeidet, organisere, delegere og veilede. 

Tilretteleggeren skal hjelpe til at enhver får det de har behov for. 

Prosjektleder: Prosjektlederen har vært den som har hatt ansvar for å ivareta det administrative og 

inneha en lederfunksjon ovenfor prosjektet. Prosjektlederen har hatt ansvar for å se til at prosjektet 

følger fremdriftsplanen og at arbeidet gjennomføres. Videre å sørge for kontinuitet i arbeidet, stabilitet 

og kvalitet og at resultater oppnås. Prosjektleder har ansvar for å ivareta oppsummering, evaluering og 

formidling av erfaringer, og jevnlig oppdatering overfor politisk ledelse. 

Miljøarbeideren: Miljøarbeideren har også fulgt opp andre deltakere utenfor prosjektet. Han/ hun har 

hatt ansvar for å gi råd og veiledning gjennom samtaler ved hjemmebesøk. Det er gitt hjelp til 

tilrettelegging i forbindelse med etablering i bolig og økonomi. Videre er det gitt bistand med praktiske 

gjøremål, som arbeidsoppgaver i hjemmet sammen med brukeren. Motivering til vask av bolig/klær, 

rydding, innkjøp av mat, baking. Miljøarbeideren har arbeidet for å styrke den sosiale trening og 

nettverksbygging. Det er gitt veiledning i forbindelse med kosthold, fysisk aktivitet og personlig 

hygiene, samt motiveringsarbeid generelt for å bedre livskvalitet. 

NAV- ansatt: To av de NAV ansatte har fulgt prosjektet særlig tett. Den ene ved utforming av 

prosjektsøknaden, som deltaker i fokusgruppa og sosialarbeider for enkelte av deltakerne. Den andre 



 

8 

 

gjennom å være sosialarbeider for noen av deltakerne og som deltaker i prosjektgruppa. Deres 

funksjon har vært å være bindeledd til NAV, bidra med sin fagkompetanse i veiledning i prosjektet og 

oppfølging av enkeltdeltakere. 

 

Når vi i dette heftet skal formidle erfaringer fra prosjektet, står vi overfor en utfordring i det å være 

tettest mulig på de erfaringene som er gjort og samtidig ivareta behovet for ikke å utlevere de som har 

vært med i for stor grad. Du vil derfor i heftet møte Nora, Stian og Frank som med fiktive navn gir 

stemme til noen av deltakererfaringene. Fagfolka er referert med stillingsbetegnelse. Det er gjort 

enkelte grammatiske og setningsmessige endringer, for å forbedre lesevennligheten, men hvor det 

innholdsmessige er forsøkt ivaretatt best mulig. 

Det viktige for oss er å løfte frem det som har fremstått som betydningsfulle erfaringer i og for gruppa, 

For noen av deltakerne har det vært viktig at deres erfaringer blir løftet ut i det offentlige rom, og at 

innholdet ikke blir skjult eller borte i anonymisering. De uttrykker en stolthet omkring å være med i et 

forsknings- og utviklingsarbeid og vil ikke gjemmes bort. Andre har vært opptatt av at deres erfaringer 

skulle komme frem, uten at det de sier kan identifiseres til dem som personer. Utfordringene i dette 

drøftes nærmere i forskerens PhD avhandling 1. La oss så få møte noen av deltakerne.  

 

Stian: 

Stian er i 24 år, og har vært med fra starten av prosjektet. Han bodde som barn først hos sin mor og 

senere hos sin far.  Han elsker musikk og liker å spille gitar og veldig glad i å lage mat og fiske. De andre 

beskriver han som en glad gutt, som er ærlig, morsom, aktiv og omsorgsfull. Han drømmer om familie 

og hund og en jobb som yrkessjåfør på langtransport.    

Stian har opplevd mye fysisk mobbing, og ble i perioder daglig banket eller havnet i slåsskamper. Han 

forteller om dager der han satt på do og spiste matpakke si, for å slippe å møte de andre ungene. En 

ting var å ikke få den støtten og hjelpen han trengte hjemme, men verst var det at de voksne rundt 

han, særlig at lærerne, ikke ville se det som skjedde med han og at han stod og ble holdt utenfor 

fellesskapet til de andre elevene. Han opplevde at lærerne bare brydde seg om hva som skjedde i 

klasserommet, men at de så hva som skjedde utenfor: Lærerne som jobbet på skolen skal komme og 

berge deg, men de gikk rett forbi deg som en gråstein. Skal ikke lærerne beskytte ungene? Du kan ikke 

la elevene ligge i ei veigrøft, med neseblod. De så hva som skjedde, men brydde seg ikke. De var feige.  

                                                             
1
 PhD Avhandling, Catrine T Halås. Planlagt sluttført i begynnelsen av 2012. 
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Stian opplevde også å bli mobbet av lærerne også, og forteller om en gang de skulle ha kartprøve: Jeg 

hadde ikke gjort leksene, for jeg fikk det ikke til for det var ingen som kunne hjelpe til hjemme. Da jeg 

kom på skolen, måtte jeg opp på tavla. Læreren satt seg på plassen min og sa at jeg var lat og ikke 

orket og gjøre leksene mine. Han sa at jeg ikke fikk sette meg før jeg kunne vise til alle svarene. Og da 

han slapp meg ned, klapsa han meg over nevene, og sa: - Neste gang gjør du leksene ordentlig!.   

Han opplevde ofte å bli klassens syndebukk, og forteller om en episode hvor han og en kamerat hadde 

tent på toalettpapir på do, og ble oppdaget, men hvor det bare var han som fikk refs. Helt siden 

ungdomsskolen har Stian følt seg annerledes. Opplevelsen av å være utenfor og ikke bli sett, har gjort 

han utrygg og på andre mennesker, og han synes at det kan være vanskelig.  

Da han var ferdig med ungdomsskolen, ønsket han å bli snekker. Men begynte på landsbruksskole, 

etter å ha blitt søkt inn der mot sin vilje. Han trivdes, men sluttet etter kort tid.  Flyttet hjem igjen til sin 

far, og levde resten av skoleåret ”litt på skeiva”. Kom neste år inn på snekkerlinje, men hadde da dette 

som tredjevalg, etter førstevalget som nå var kokk, og andrevalget som var yrkessjåfør. For å gå 

snekker linja måtte han flytte til ny kommune og bo på internat, og dele hybel med en annen gutt. Han 

sluttet første uka. Kom etter et halvt år inn på kokkelinja, men sluttet også der.Jeg visste ikke hva jeg 

skulle bli, for jeg skulle bli så mye. Det gikk opp og opp og jeg var lei, og visste ikke hva jeg skulle bli. Var 

helt nedimella. Ville gå skole, men visste ikke hva jeg ville. Folk prøvde å hjelpe meg med å spørre og 

grave. Jeg var til og med på sykehus for å ta prøver, men ingen ting hjalp. 

Men så en dag fant han ut hva han ville: Det var en dag jeg var nede på kaia. Broren min kjørte stor 

lastebil og trailer, og ba meg sette meg inn og prøve den. Jeg satte meg inn, og vridde rundt nøkkelen. 

Da hørte jeg motorlyden, lærte meg girene og kjente hvor tøft det var! Og du bare satt der høyt oppe 

og du kjente deg som en konge. Da jeg fikk kjøre litt, da visste jeg. Det var som en åpenbaring jeg fikk: 

Aha! Her er yrket mitt! Her er det som jeg skal gjøre resten av mitt liv. Det er et fint uttrykk med 

åpenbaring. Hvis du ser på slike gammeldagse filmer, og så ser du et lys og hører ”tada” – jeg fikk litt 

sånn følelse da jeg satt inne lastebilen. Og da visste jeg at det her er meg. Jeg følte meg djevelsk 

komfortabel.  

Etter dette søkte han yrkestransportlinja, og arbeidet i ventetiden på fabrikk, hvor han fikk en godt 

betalt jobb. Han hadde det ikke bare greit der, men var der til han kom inn og begynte på 

yrkestransportlinja, hvor han fullførte det meste før han fikk jobb på flyttebyrå en tid. 

Deltakelse i prosjektet er for Stian et skritt på drømmen til å bli yrkessjåfør.  
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Nora:  

Nora er 33 år og Stians eldre søster. Hun har vært med i prosjektet nesten helt fra starten. Hun liker å 

være sammen med andre og elsker å lage mat og dra på fisketurer. De andre i prosjektet beskriver 

henne som omsorgsfull, stille, bestemt og utholdende. Da vi i starten av prosjektet skulle beskrive oss 

selv ved hjelp av ulike dyr, valgte Nora eselet. Hun opplever seg selv som sta og bestemt og at hun kan 

ha en sterk vilje som har hjulpet henne gjennom mange situasjoner.  

Hun bor for seg selv i en leilighet som hun leier. Hun liker arbeidet på huset, og drømmer om å lære så 

mye av snekkerfaget at hun kan starte for seg selv og hjelpe andre med oppussings- og 

rehabiliteringsarbeid.  Hun drømmer også om å få hjelpe andre: Jeg har lyst til å hjelpe ungdommer 

som har havnet i samme situasjon, at jeg kan dele mine erfaringer. Kanskje kan jeg fortsette i et slikt 

prosjekt, men som en vanlig arbeidstaker, hvor jeg kan bidra med det jeg har lært, og hjelpe ungdom 

som sliter, og være en motivator.  

Som barn opplevde hun å flytte mye: Mamma har flyttet mye med oss. Vi flyttet fra hus til hus, og jeg 

måtte begynne på ny skole og ny skole. Men fra ungdomskolen og videregående da var jeg i fosterhjem 

og da var det stabilt. Men da har jeg dratt som en flyttsame etterpå. Det sitter i, klarer ikke helt å slå 

meg til ro. Nå er hun usikker på om kommunen har noen fremtid for henne, eller om hun må flytte på 

seg igjen.    

Noras liv er sterkt preget av mobbingen hun opplevde som barn og ungdom: Jeg har vært mobbet på 

skolen i 10 – 11 år, og har hatt slitt veldig mye psykisk på grunn av det. Jeg har gått på skole og ramla 

ut, gått skole og ramla ut og i det hele tatt ikke klart å stått i noe. Har gått på kurs, kanskje klart å 

fullføre ett av fire kurs jeg har deltatt på. Har ramlet ut fordi at jeg har hatt angst. All mobbingen har 

gått ut over selvtilliten. Det har skapt en forventning til at andre skal mobbe deg. Jeg er blitt vant til at 

andre har vondt å si. Det sitter i hodet. Fremdeles har jeg lett for å tenke at andre snakker stygt om 

meg. Alt dette gjør at hun bærer på en konstant følelse av å ikke strekke til og ikke være god nok: Jeg 

var så mye mobbet at det sitter enda i kroppen, har enda litt angst for å treffe andre folk, spesielt hvis 

jeg ikke kjenner de. Hun forteller om da hun flyttet og begynte på ny ungdomsskole, hvordan hun var 

skeptisk til oppmerksomheten hun fikk fra de andre, og ikke turte å tro på at de var interessert i henne 

på en positiv måte. Og etter kort tid var mobbingen i gang igjen.  

Hun har opplevd alle former for mobbing. Verst var det på ungdomsskolen da mobbingens karakter 

endret seg: Men ungdomsskolen ble mobbingen mer psykisk. Mamma ringte og snakket med lærerne 

på skolen. Da ringte lærerne til foreldrene. Men da ble du sladrehank – og det hele ble verre da, så da 

jeg var 12 år sluttet jeg å si ifra.   Mobbingen ble opplevd vanskeligst i ungdomstiden. Hun var i 

trassalderen selv, men var likevel ikke flink å svare tilbake, og tok ting inn over seg. Det var også i 



 

11 

 

ungdomsskoletiden det ble det vanskelig å mestre hverdagen. Hun skjønte da hva som skjedde, gjorde 

det hun kunne for å komme ut av det, men lyktes ikke. 

Nora kan alle småveiene i bygda, som hun brukte for å stikke seg unna mobberne og de vonde 

blikkene. Hun har blitt vant til å trekke seg tilbake og være alene, selv om hun egentlig trives best med 

andre. Sykdom ble en måte å slippe skolen på, og fraværslistene gjennom hele skoletiden viser mye 

fravær: ”Jeg sa at jeg var syk, hadde hodepine, og fikk være hjemme. Men innest inne var jeg frisk og 

opplagt. Men fraværslistene sier mye.”  Verst opplever hun at det var da hun gikk Helse- og sosiallinja, 

som hun egentlig ikke var interessert i. Men at de voksne rundt henne ville at hun skulle gå der for å 

slippe enda en flytting, og det var den eneste linja som hun kunne gå i Lødingen. ”Og til slutt orket jeg 

ikke, for jeg var ikke interessert. Og de gav meg opp og jeg fikk frie tøyler til å stå opp og gå på skolen 

når jeg ville. Jeg gav F, og kunne komme midt på dagen”.  Resultatet ble at hun ikke fikk fullendt 

vitnemål fra videregående, men måtte ta det opp senere.  

Da hun skulle ta opp fag for å få vitnemål, opplevde hun at enkelte lærere sa at hun ikke ville klare det. 

”Men jeg bestemt meg, og jeg hadde mye hjelp fra de som gikk i klassen, som støttet meg. Jeg hadde 

tunge perioder, men de backet meg opp. Det som var annerledes dette året var at det gikk mest voksne 

folk i denne klassen som brydde seg.  Og at jeg hadde bestemt meg. Det var første skoleår jeg fullførte 

med gode karakterer”. Etter dette skoleåret har hun startet på mange kurs og arbeidsopplegg, men 

sluttet etter kort tid. Hun opplever å ha blitt sendt fra kontor til kontor i 10 år. Til slutt var hun så sliten 

og visste ikke lenger hva hun ville gjøre. Hun fikk uføretrygd. Saksbehandleren på NAV sa at hun fikk 

bruke tiden til å slappe av to år. Etter to år var hun klar: ”Til slutt fikk jeg hører om prosjektet her. Jeg 

tenkte at jeg er nødt til å gå i arbeid, og ta litt initiativ, og ta tak i meg selv og prøve å komme meg 

frem. Jeg kan ikke sitte hjemme og gruble og spekulere og synes synd på meg selv. Er nødt til å gjøre 

noe. Fikk høre om prosjektet, og har vært der i to og et halvt år.  

 

Frank og Ola gir stemme til erfaringene til de andre deltakerne som har vært med i prosjektet.   

 

NAV saksbehandleren er en kvinne i 30 årene og er utdannet sosialarbeider og har individuell 

oppfølging med noen av deltakerne gjennom sin tilknytning til NAV. Hun kommer fra og bor i 

kommunen sammen med sin familie. Hun har gjennom flere år arbeidet med ulike prosjekter.  Hun 

mener at sosialtjenesten og tidligere aetat ikke har lykkes i å møte den stadig økende gruppen unge 

sosialhjelpsmottakere, og er opptatt av at kommunen må sette inn grep mye tidligere og at de må 

finne nye måter å arbeide på.  
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Miljøarbeideren er en kvinne i 50 årene, som har vært ansatt i 21 år i sosialtjenesten. Hun har 

videreutdanning i rus og kommer i kommunen.   

Arbeidsledere er i 50 årene og er en av de som følger deltakerne tettest i hverdagen. Han kommer fra 

kommunen, men har bodd flere år utenbys, før han flyttet hjem igjen. Han lang arbeidserfaring fra 

ulike arbeidssteder.  Han har selv opplevd å stå utenfor arbeidslivet, en erfaring han gjerne deler med 

de andre deltakerne i prosjektet. 

Prosjektlederen er i 50 årene og har arbeidet i forsvaret i mesteparten av sitt liv, både ute i aktiv 

tjeneste, med administrativt arbeid og vært leder.  

 

2.1Å stå utenfor et samfunns- og arbeidsliv og betydningen av å ha jobb 
 

En av tingene som gruppa har vært opptatt av har vært hva det å ha en jobb betyr for opplevelsen av å 

være en del av samfunnet, og hvor ekstra synlig det blir i et lite lokalsamfunn når du ikke er det. La oss 

se litt på hva gruppa sier om dette:    

Miljøarbeider: Jeg kom til å tenke på, dette med å være i jobb og være i arbeid og betydningen det har 

for det å bli akseptert som menneske.  Hvor mye betyr jobben for oss og hvor mye er det samfunnet ser 

på mennesket som kanskje ikke er i full jobb?  

Nora: Man blir jo ikke så veldig sosial heller hvis du ikke har arbeid. I alle fall ikke jeg. Du trekker deg 

unna, når du ikke har arbeid. Du har ikke noe i samfunnet å gjøre. Nå er jeg her og der og overalt. Sitter 

jo aldri hjemme nu for tiden. Det synes jeg er bra.  

Frank: Jeg føler jeg har blitt pratet bak ryggen og sett ned på. Hvis jeg treffer folk igjen som du kjenner, 

og så treffer du de på nytt, og de sier at du er sykemeldt, eller at du ikke har noe du har å gå til. Så blir 

de veldig mutt. Jeg vil ikke si at du ikke bli akseptert, men du blir ikke på høyde med resten. Du har et 

bygdespøkelse. Jeg kjente godt på det, da jeg ikke hadde noe å gjøre. Nå har jeg gode tilbakemeldinger. 

Folk ser at jeg er blitt mer synlig i samfunnet igjen, og det har gjort at jeg har fått mer aksept. Det er 

utrolig hva det har å si. For meg har det ikke noe å si, egentlig. Men det er klart at jeg gjør meg noen 

tanker om det.  Man vil jo at folk skal akseptere seg. Det er klart. Jeg tror vi drar litt nytte av, vi som er 

med i prosjektet, at vi gjør en innsats. For det er bedre det, enn å bli sett når vi går inn døra på 

sosialkontoret.  

Stian: Jeg synes at det er veldig bra vi har fått noe å gjøre, at vi ikke bare sitter hjemme og sliter 

dørkarmene hos oss selv. Å kunne kjenne at i dag, har vi brukt kroppen. Det er alltid sånn når vi bor i ei 
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bygd, at alle prater med alle. Du gruer deg, for folk vet noe. Noen ting får de jo vite uansett, om du vil 

eller ikke. Når jeg ikke hadde noe å gjøre, sa de: - Skal du ikke gjøre noe? Her må vi så å slite og tjene 

penger, og så går du bare på sosialkontoret. Du gruet deg til å gå på sosialkontoret, i tilfelle folk du 

kjente skulle se deg. Men det er feil. De vet ingen ting om mitt liv. De skal ikke blande seg, og si ting hvis 

de ikke vet.  Men som han Ola sier, så er det sånn at vi er blitt mer akseptabel. Folk godtar deg mer enn 

de gjorde før. De ser deg og kommer springende, og du får en klapp på skuldra: - Å, går det bra der 

nede. Jeg ser dere har fått opp stillasje nu! Da føler du liksom, jøss. Det er faktisk artig å være i jobb og 

få se en liten en klapp på skuldra. Jeg tror alle trenger å få en klapp på skuldra, men jeg tror noen 

trenger det kanskje mer enn andre.   

Frank: Det er også mange måter å være syk på. Det har vi merket i småsamfunn. Noen ganger skulle vi 

hatt en juksegips på handa. Hvis ikke så er det ikke akseptert: De ser på deg som om at du enten er 

bare lat eller en unnasluntrer eller en snylter. Jeg har fått slengt mye i trynet. Det er godt å faktisk ha 

noe å gå til og bli sett på som likeverdig. Det er jo sånn sett en fullverdig jobb det vi gjør.  

Stian: Hvis du ikke er på jobb, spør folk om du er syk og hva som feiler deg. Det trenger ikke være det, at 

du er syk eller har influensa. Det kan være helt andre ting som gjør at du ikke orker å gå på jobb. Alle 

kan ha dårlige dager, for å si det sånn, og enkelte kan ha enda verre dager enn de som har dårlige 

dager. Da er det ikke hver dag, så veldig artig å gå på jobb og sette seg ned der, når du har andre ting 

som bekymrer deg litt mer enn jobben. Jeg tror ikke du tenker så mye gjennom at du skulle vært på 

jobb. Derfor pleier jeg å si til folk: - Det trenger ikke være sykdom i bildet. Det kan være andre ting som 

gjør at du ikke kommer.   

Nora: Når du har gått arbeidsledig i flere år, skjønner du de andre som går arbeidsledig. De som har 

arbeid, forstår det ikke. De skjønner ikke når vi sier hvorfor vi ikke har jobb. Det er litt vanskelig.   
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3. Hva har prosjektet gjort med meg?  

 

De som møter deltakerne i dag, møter unge voksne som opplever forandringer i sitt liv.  La oss se litt på 

hva de selv og fagfolka i prosjektet forteller om hva de har lært i prosjektet og hva det har betydd. For 

det første forteller de noe om at de har lært mye om det å snekre og bygningsarbeid. Om standarden 

på et hus og om det å renovere hus. De har lært å rive, isolere, skifte vinduer og bordkledning. Men 

prosjektet har også fokus på en rekke andre ting, som Stian sier det: ”Vi kan bruke nedriving og 

oppbygning som eksempel på mange ting.  Ikke bare i huset men i livene våre og, så det er mye man 

har lært.” 

Noe av det de har lært er ferdigheter som også kan brukes på andre områder i livet, som det å 

planlegge, prøve og feile, gjøre beregninger og nøyaktighet. La oss høre hva de ellers sier: 

Nora: Gjennom prosjektet har jeg fått noe å gjøre, og jeg har lært noe om det å stå i arbeid. Jeg klarer 

nå å komme meg opp om morgenen, og er blitt avhengig av å være på jobb hver dag, og opplever at 

jeg har fått mer meningsfulle hverdager. Og så lærer vi faktisk ganske mye om oss selv og de andre som 

man jobber i lag med og om samarbeid med andre. Du lærer å jobbe i team. I vårt prosjekt så deler vi 

alt. Vi bryr oss om hverandre og stiller opp for hverandre. Du er nødt til å utfordre deg selv. Jeg har 

utfordret meg selv ganske mye. I fra å ikke kunne stå i stillasje, til å gå øverst.  

Jeg er litt mer sosial, har fått mer selvtillit, er blitt mer positiv innstilt og ser litt mer på meg med et godt 

selvbilde.  Og det tror jeg at de rundt meg gjør også. Jeg har fått mer anerkjennelse og merker at folk 

prater til meg nu. Før så gikk de bare forbi uten å se meg. Nu stopper de og prater og spør hvordan det 

går i prosjektet, om hvordan det går med huset og om vi er flyttet inn. Jeg synes det er fint at folk 

plutselig bryr seg. Du er plutselig en del av samfunnet. Og så er jeg er kommet inn på boligmarkede.  

Stian: Gjennom” Oppbygning av mennesker og hus” fikk jeg meg en jobb med en høvelig lønning – i alle 

fall til å klare seg på. Og man fikk bedre selvtillit slik at man turte litt mer og litt mer, og turte og slippe 

feste på den angsten på hva folk tenker når du går ute. Jeg spiller mindre data/ TV enn jeg gjorde før, 

og har lettere for å komme meg ut. Jeg har blitt litt mer åpen og har det bedre med meg selv. Kjenner 

at jeg klarer å få gjort noe. Jeg har blitt kjent med nye folk og har lettere for å si ifra. Jeg er blitt mer 

selvsikker og føler at jeg får mer ut av dagen. Jeg har lært meg til å bruke folkene i prosjektet mer enn 

jeg gjorde før. Det er greit å vite at man ikke er alene og at man har folk rundt seg. Og det er derfor det 

heter oppbygning av mennesker og hus. 

Ola: Jeg har blitt bedre til å stå opp, stå frem og ta ansvar. Opplever at jeg er blitt et bedre menneske 

som tør å tenke annerledes. Jeg er blitt mer bevisst meg selv og mine problemer og hvordan takle de. 
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Jeg tør utfordre meg selv til å gjøre mer enn jeg turte for ett år siden. Jeg ser nå også at dette ikke bare 

gjelder å snekre, men også å få en litt annen synsvinkel og livsgnist til å tenke litt annerledes.  

Hva opplever så fagfolka at de har lært av å være med i prosjektet?   

”Jeg har fått større forståelse for hva slags utfordringer som eksisterer. Og så har jeg lært å tenke på 

nye måter og problemløsninger på mer utradisjonelle måter.” 

”Jeg har fått høre sterke fortellinger om deltakerne og tilværelsen deres, og fått innsikt i en annen 

problematikk. Og jeg har blitt styrket troen på at endringer går an. Jeg har fått oppleve en god 

arbeidsplass, og har sett betydningen av å bruke tid til å reflektere med andre.” 

”Jeg opplever at jeg er blitt mer ydmyk og ikke så forutinntatt og ser at det finnes ei fortid. Og jeg har 

lært meg å bruke kompetansen min på en helt annen måte. Opplever at deltakerne utvikler seg positivt, 

mestrer oppgaver og tør formidle seg sjøl. Jeg har fått mer tro på endring. Har fått oppleve en utrolig 

trivelig arbeidsplass, med fin dialog mellom kollegaer og med prosjektdeltakerne og tid til å reflektere 

omkring arbeidet med prosjektdeltakerne”. 

”Jeg har lært noe om å være i samme båt og lære av hverandre, og gjennom dette lært nye måter å 

gjøre ting på.” 

”Jeg har fått ekstra gnist, med tro på at det er andre måter å jobbe på og nå folk på, og finne løsninger” 

Den viktigste fellesnevneren for deltakerne er kanskje at de opplever å ha fått mer selvtillitt og 

selvinnsikt. For fagfolka er fellesnevneren mer innsikt i livet til deltakerne, og det å finne og våge nye 

måter å hjelpe på sammen med deltakerne.  

Folk som møter deltakere i dag, kan ha vanskelig for å forstå hvilken historie de bærer på og hvor 

betydningsfull den forandringen de selv opplever er, og som de som har fulgt dem kan se. Og slik som 

arbeidslederen, som er den som har fulgt dem nærmest, uttrykker det: ”Dere er mye lenger enn der 

dere var da dere startet. Og da tenker jeg ikke snekring, men hvor rak dere er i ryggen og hvor høyt 

hodet er hevet.”  

Samtidig som deltakerne bærer på sterke historier, er de opptatt av at de ikke er historien sin! Men at 

det er viktig at folk ser dette bakteppet av flere grunner. For det første gir historiene deres et bakteppe 

for å forstå hva de trenger av tid, støtte og hjelp for å komme inn i arbeidslivet igjen. Og ikke minst for 

å forstå hva som kreves av dem selv i et slikt løp. Historien danner for dem et viktig bakteppe for å 

forstå de skrittene de har tatt fremover, slik Stian uttrykker det: ”Jeg synes det er flott at folk kan få 
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lese hvordan livet har vært for oss, og så kan de få lese hvordan vi har kommet oss etter det. Vise at vi 

har tatt tak i ting. Du skal ikke glemme historien, men du må gå videre. Det er viktig å få ut, for det er 

mange som stenger seg inne til de blir gamle, fordi de er litt redd for å prate med folk. Da kan det være 

viktig med et slikt hefte, hvor vi kan si: - Vi vet det er vanskelig, men dere er nødt til å gjøre det, for å 

komme dere videre.”   

Alle i prosjektet har hele tiden hatt et stort engasjement for at andre unge ikke skal måtte oppleve det 

samme som disse unge, slik Nora sier det: ”Det skulle vært gjort noe allerede når vi gikk på 

ungdomsskolen, for det var der vi begynte å dette ut. Det burde startet der, så tidlig som mulig”.  De 

mener også det er for lite fokus på konsekvensene av mobbing: ”Det er snakk om mobbing på skolen – 

men det er ikke snakk om konsekvensene og det som skjer etterpå når du er ferdig med skolen. Hva det 

gjør med personen etter på. Det er det som jeg har plagdes med. Og jeg vil få det ut – for jeg vil at 

ungdommen skal få vite det. Ikke mobb noen for dere ødelegger et helt liv til en person”.   

 

Deltakerne er opptatt av å løfte frem erfaringene fra prosjektet, med hva som har vært virksomt for 

dem, slik at de har holdt ut og hva som har hjulpet dem videre. De har gjennom dette et håp om at 

NAV kan gjøre seg nytte av den kunnskapen, slik at også andre kan ha glede av et liknende tilbud som 

det de har fått muligheten til. La oss så se litt nærmere på hva som prosjektet har erfart som virksomt 

for deltakerne i sin utvikling.   
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4. Mer enn en vanlig arbeidsplass! - Hva har opplevdes som 

virksomt?  

 

Firkløveren har de kalt huset som er firemannsbolig, og som ligger i utkanten av kommunesenteret. 

Huset ligger midt i et boområde med en rekke privatboliger, og noen offentlige bygninger. Huset som 

har to etasjer, med to leiligheter i hver etasje, har en inngang og en trapp som binder de fire 

leilighetene sammen - som en firkløver, som navnet tilsier. Hver leilighet har tre rom. Tanken er at 

deltakerne gjennom å delta i prosjektet, skal kunne få fortrinnsrett til å eie eller leie en av leilighetene 

som nå pusses opp.  Underveis har deltakerne skiftet mellom innvendig og utvendig arbeid. Innvendig 

har deltakerne revet bekledning på vegger, revet vegger og inventar på kjøkken og tatt bort golvbelegg. 

De har isolert, skiftet vinduer, lagt nye vegger og golv. Kjøkkeninnredningene blir revet og byttet ut, 

mens baderommene er relativt nylig oppusset, og der utføres det mindre renoveringsarbeider. 

Utvendig har deltakerne skiftet vegger og tak. For å kunne gjøre dette, har de satt opp og montert 

utvendig stillaser.  De startet helt bevisst med fasaden ut mot gata, noe som har ført til at de selv og 

omgivelsene tidlig kunne se resultatene av arbeidet. I starten gikk det bort mye tid i forbindelse med 

planlegging, vente på økonomiske avklaringer fra kommunen og å vente på utstyr og materiale som 

skulle bestilles.  Deltakerne etterlyste bedre planlegging, og har etter hvert blitt mer involvert i dette 

arbeidet.  

Den første tiden hadde deltakerne redusert arbeidstid fra 10-14, for å tilpasse en myk start i forhold til 

å kunne stå i arbeid. Arbeidstiden har etter hvert blitt utvidet med en halv time for tilslutt å utgjøre en 

full arbeidsdag.  

Utgangspunktet for kommunen var at de hadde noen brukere som de opplevde trengte noe mer enn 

det som NAV kontoret hadde å tilby, og at de ville finne mer ut av hva dette mer var for noe og 

hvordan de kunne gi en slik hjelp.  

Under et møte med folk utenfor prosjektet fikk Nora et spørsmål om hun tenker at hun ville klare å stå 

på egne bein når prosjektet var over, hvorpå Nora forklarte dette på følgende måte:  

Jeg har lyst til å stå på egne bein når prosjektet er ferdig og stå på selvstendige bein mest mulig. Få 

meg en ordinær jobb og tjene mine egne penger og ja - klare meg selv. Det er ikke det, jeg klarer meg 

selv i dag. Men jeg må ha hjelp ennu. 

Arbeidet i prosjektet har vist at deltakerne sitter på en historie og erfaringer som gjør at de trenger noe 

mer enn en vanlig arbeidsplass og at de trenger tid.   
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Stian beskriver det slik: Det er viktig at det er folk der, og de er ganske flink de vi har rundt oss. De er 

ikke bare der for jobben sin del. De er jo der når du trenger de, så da er det jo bare å ta seg en kopp 

kaffe og sette seg ned å prate med dem. Det har jeg jo forstått nu, at det er flere folk i prosjektet enn 

det som jeg var klar over til å begynne med. Jeg har lært meg til å bruke de mer enn jeg gjorde før. Det 

er greit å vite at man ikke er alene og at man har folk rundt seg. Og det er derfor det heter oppbygning 

av mennesker og hus.   

Huset har vært en trenings- og læringsarena for å lære bygningsfag på den ene siden, og for å utvikle 

personlig og sosial kompetanse på den andre siden. I tillegg har det vært inngangsporten til en varig 

bolig. Fagfolka knyttet til prosjektet har i tillegg til å være arbeidsledere hatt ekstra fokus på det å gi 

støtte og veiledning. Huset har altså vær mer enn et hus, og arbeidsplassen har vært mer enn bare en 

vanlig arbeidsplass.    

 

Men hva er så dette mer? La oss se litt nærmere på hva dette innebærer.  
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4.1 Drømmen om et hus – håpet om ei fremtid 
 

Under en av prosjektsamlingene brukte vi huset som utgangspunkt for å snakke om hvordan de vil ha 

det sammen i Firkløveren. Deltakerne arbeidet sammen i grupper.  I stua og husets 1. etasje satte vi 

opp hvordan vi ville ha det. I kjellenden, som symboliserer grunnmuren, står de tingene vi må gjøre for 

å få det slik. Mens loftet, representerer det vi drømmer om: Slik det kan bli dersom vi får til dette. Slik 

ble huset seende ut:     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Åpenhet og respekt 
 
 

 
 

Samhold og samarbeid 

 
 

Kontinuitet 
over tid 

 
 

Utvikling faglig 
og personlig 

 
God kommunikasjon 
Tydelige beskjeder 

Ærlighet 
Vi gir hverandre 

positive 
tilbakemeldinger 

 

 
Arbeidslederen som 

motivator 
Aktiviteter som skaper 

miljø og fellesskap 
Ukesansvarlig får ansvar 

og respekteres 
Vi viser positivitet 
Vi tar ansvar for 

fellesskapet 

 
Vi møter hver dag 

Mer oppgaver 
Varierte oppgaver 
Starte oppbygning 

Bedre tilrettelegging 
Styrke motivasjon 

At vi blir sett utenfra 
Forankring av tilbudet 

i kommunen 
 

 
Uke- og dagsplan 

Delegering 
Vi tar imot utfordringer 

Evaluering ukentlig 
Formalisering av 

kompetanse 
Plan for den enkelte 
(skole, jobb, bolig, 
sosialt, med mer) 

 

 
 

Et bilde som har gått igjen i mange av samtalene, er viktigheten av å ha et hus hvor det er høyt under 

taket, hvor det er plass for forskjellighet og hvor det er rom for at man kan være den man er. Vi 

kommer nærmere tilbake litt senere med hva dette kan bety.  

 
 

Varig bolig 

Mestring     Selvtillit   Selvfølelse 
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Under en av prosjektsamlingene brukte vi huset som utgangspunkt for å snakke deltakernes drømmer 

for fremtiden, hvor deltakerne fikk tegne sine drømmehus.  

    

 

    

 

Nora drømmer om et hus som hun ikke vet hvordan ender opp etter hvert, med utbygging og moderne 

design.  Det er et alminnelig, men moderne hus, med en elv som renner forbi, ligger i skogholtet under 

et fjell og masse naboer. Huset har utsikt til havet, med terrasse rundt hele huset. I kjelleren er det 

kino og bar.  

Stian drømmer om et romslig hus, med hjemmekinoanlegg. Det skal være et familiehus med plass til 2 

unger og en kjæreste. Huset skal ligge ved havet med utsikt. Det skal være litt stort og litt koselig, med 

litt knæsje farger. Utenfor står et hundehus - og en hund. For han er klar for å ta ansvar. Han har varme 

golv, så han slipper å måke ute 

Arbeidslederen drømmer om et hus med store rom, romslighet, plass og lov til å være uenig og høyt 

under taket. Det skal være mye lys og mye varme i huset og mellom menneskene. Han vil alltid ha en 

åpen dør. Det skal være et brukshus med mye humor. Han er mest opptatt av det som er inni huset, så 

får bygget bli som det blir. 

NAV- saksbehandleren drømmer om et stort hus med peis og lekerom for barna. Masse hyller med 

leker og stor tumleplass. Et kjøkken med masse skap, med stort bord i midten og peis. Det skal være 

trim og rekreasjonsrom med blå himmel over og lyd i veggene, deilige stoler og klatrevegg og 

trimsykkel. Og stor veranda for hele året, og peis. Huset har plass til familien og venner og en kjeller 

med masse rot. 

Vi har erfart at når vi snakker om drømmene for våre liv, er det ikke så stor forskjell på oss!  
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Løftet om en bolig representerer også et håp om ei fremtid. Stian har tidligere beskrevet parallellen i 

oppbygning av huset og menneskene som er i prosjektet. Og etter hvert som huset vokser frem, vokser 

deltakerne i takt med dette. Og forandringen synes på huset, og forandringen synes på deltakerne.  

Vi har tidligere lest om hvordan både Stian og Nora beskriver usikkerheten og forvirringen knyttet til 

hva de kunne bli til yrkesmessig, og usikkerhet på sin plass i et felleskap med andre, og hvordan dette 

har ført til en tilbaketrekning. I prosjektet har det vokst frem et håp om både et yrkesliv og sosialt 

felleskap med andre.  

Nora har to yrkesmessige drømmer. Vi har hørt om den ene som handler om å kunne hjelpe andre 

ungdommer. Den andre handler om å kunne bruke snekkerkunnskapene som ”handywoman”. Vi har 

tidligere lest hvordan Nora beskriver betydningen av å ha bestemt seg for noe – å ha et klart mål, noe 

hun selv ville, da hun gjennomførte videregående skole. Hun sier: Jeg tror de fleste har et mål i livet 

sitt. Men det er vanskelig å nå det. Hvis du ikke er innstilt på det. 

 

Frank: Det jeg egentlig ser for meg er at jeg får meg er fin plass og bo og en stødig jobb hvor jeg har 

noe å gjøre stort sett hele tiden. Og For å si det sånn, at jeg ikke går tom for lærdom, at jeg ikke 

kommer til et sånt nivå at jeg ikke lærer noen ting. For innenfor snekkeryrket er kommer det bestandig 

nye standarder hvor det blir forbedringer på alt, og på den måten så kan jeg lære noe hvert et eneste 

år.   

Vi har lest om da Stian fikk sin drøm om å bli langtransportsjåfør. La oss så se litt på hva Stian sier om 

hvilke betydning det å holde fast i sin drøm har hatt for det å kunne stå i prosjektet?  

Stian: Dette er et skritt på drømmen til å bli yrkessjåfør. Det skal jeg bli. Hvis du virkelig brenner for noe, 

så klarer du å gjennomføre. Det er bare en ting som kan føre deg dit du vil, og det er viljen din. Og da er 

det ingenting som kan sette kjepper i hjulene dine.  Da jeg begynte i prosjektet, var jeg ikke så giret. Jeg 

ville egentlig ikke det. Har egentlig ikke hatt interesse. Men så satte jeg meg et mål etter hvert, og har 

bestemt meg for at jeg skal fullføre dette uansett om det kommer til å bli tungt. Og det kommer til å bli 

tungt. Og når det blir tungt så har jeg folk rundt meg. Men det handler om ikke å gi seg. Prate med dem 

(hjelperne) og få de til å hjelpe oss opp på beina igjen. Og jeg skal ikke gi meg. For jeg vil ikke ha et 

papir til hvor det står: Stian har jobbet her sånn og sånn, og så står kontrakten på så lenge som jeg 

skulle vært der. Jeg vil vise at jeg har vært der, oppmøtet har kanskje ikke vært det beste alltid, men jeg 

vil vise at jeg vil gjøre det her. Jeg skal fullføre om jeg så må krype meg på jobb. Om jeg er så sliten og 

dritt lei. Da får noen komme å binde et tau i beina på meg. For jeg skal fullføre. For hvis vi ser at jeg kan 

fullføre dette, så når jeg kommer på skole så har jeg kanskje litt annen tankegang på det her området.  
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4.2 Team Firkløveren  – betydningen av felleskap og samarbeid   

 

Med sine erfaringer av å stå utenfor og alene har opplevelsen av fellesskapet mellom de som har vært 

med i prosjektet vært viktig. Det å lære sosiale ferdigheter, teamarbeid og samarbeid hvor en tar 

hensyn til hverandre og ansvar for fellesskapet har vært viktig:  

Nora: Fellesskapet betyr alt når du er i arbeid. Er du alene på arbeid så mister du trivselen til å jobbe. 

Det blir kjedelig og du får nedgang. Og du må holde fokus på å ikke bare se det negative, men å se det 

positive. Så når det er folk der, så er vi kjempeglad for det, og vi prøver så godt vi kan. Arbeidsmiljøet 

rundt prosjektet gjør det godt å være her. Vi har gode snille ledere, og en veldig kjekk snekker. Hadde 

det ikke vært for dem, pluss de vi jobber i lag med og at vi er et godt team, så tror jeg at jeg hadde 

sluttet for lenge og lenge siden. De backer opp når det er galt. De backer opp når vi er sur og grinete, og 

vi hjelper hverandre når vi er blakke.   

Det er jo også slik det blir når man er flere som jobber på en ting. Så er det slik at ideen til den ene blir 

brukt, men at den andre personen kommer med en ide og den ikke blir brukt. La oss si at det er jeg og 

du og så diskutere vi kanskje litt, om hva vil være den beste måte å gjøre dette på? Det handler om å 

ikke hovere hvis den ene faktisk visste at han hadde rett. Da er det viktig at arbeidslederen hjelper oss å 

holde fokus på at det er løsningen av oppgaven som er viktig, og det å lære å samarbeide med 

hverandre.  

Og så har det mye med det at vi har vært outsidere på skolen. Vi vet hva vi har behov for. Vi vet hva vi 

søker hos folk. Vi får støtte hos hverandre. Du kan ikke kalle den kjærlighet eller sånn, men godt 

vennskap, for å si det slik. Sånne som aldri har blitt mobbet før, og ikke vært outsidere, de skjønner det 

ikke, de vet ikke. Det blir litt mer kaldt kan du si. Vi vet hva vi vil ha og det har vi trengt i fem, seks, syv, 

åtte år. Derfor tror jeg at samholdet blir slik som det er.  

Arbeidslederen: Når alle er der, så er det på en måte den gode arbeidsplassen. Og ting går unna, og 

ting fungerer kjempegodt, men så er det akkurat det. Når en av dem blir alene, så mister de initiativet, 

tiltakslyst, det er ikke noe artig å holde på. Det er ikke artig å bare sitte og prate med meg i lengden. Da 

spør de: Hvor er de andre, kommer ikke de andre på jobb snart? Det viser hvor viktig gruppa og 

samholdet i den gjengen er. Å være i lag og holde på i lag.  For det er ikke særlig artig å være alene og 

holde på.  

Det er ødeleggende for prosjektet i seg selv. Der må være mer enn en tilstede. Dette trigger den 

enkeltes ansvarsfølelse for å bidra til fellesskapet. Det å tyne seg selv lengst mulig for å møte opp. Det 

kan være en dag at folk ikke føler at de evner å ville gjøre noe, men som vi sier, kom da heller og ta en 
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kopp kaffe. La oss prate litt. Og er du ikke i form til å gjøre noe, så kan du gå hjem igjen etter det. Men 

evne og vilje til å være tilstede er utrolig viktig. Og det er nettopp der jeg vil, og det er dit jeg vil med alt 

jeg har sagt. Man må av og til ta seg selv i nakken, løfte seg opp og si at for fellesskapet og for de andre 

som er kollegaer – de andre deltakerne - så bør man strekke seg lengst mulig for å bidra inn i 

fellesskapet. Det gjør hverdagen enkelte for de som er der, og det tror jeg er utrolig viktig.  

Hvordan kan vi sammen klare å gjøre andre god, eller hverandre god. Og det er det det hele handler 

om. Dette samspillet mellom oss alle sammen. Det nytter ikke at en eller to er god, hvis resten er dårlig. 

Det er ikke dermed sagt at gruppa er jævlig god, men at summen av gruppa er god. Det er i alle fall det 

som er mitt ønskemål. Og det ønskemålet har jeg ikke for meg selv. For som jeg sier det. Det viktigste 

for meg er ikke at jeg er god, men at jeg kan bidra til at dere blir gode. 

Hva er det gruppa opplever har vært viktig for å styrke arbeidsfellesskapet? Dette handler om 

opplevelsen av likeverdighet, men samtidig respekt for forskjellene, at det er høyt under taket, at man 

gir ros og positiv feedback og at arbeidet bygger på prinsippet om ”learning by doing”.  La oss se hvilke 

tanker gruppa har om dette:  

 

Likeverdighet 

Frank: Vi har vært veldig bestemt på at vi går i lag fra grunnmuren, vi møtes på golvet og legger en 

slagplan som skal legges. Så har alle sitt å si. Så bygger vi opp derifra. Det er veldig, ja greit ikke sant. 

Jeg kan av og til kalle en spade for en spade, er ikke redd for å gjøre det. Det er gjensidig respekt for 

hverandre. Som arbeidslederen sier, det er høyt under taket. Da må vi få lov til å ha det høyt under 

taket. Jeg får si det jeg mener. Det gjør for så vidt de andre og.  Det er det gjengs over. Det blir lettere å 

forholde seg til hverandre, når vi ser at vi er bare mennesker.  

 

Respekt for forskjeller  

Samtidig som arbeidsfellesskapet er bygget på en plattform av likeverdighet, er det viktig at vi 

erkjenner at vi er forskjellige: At vi kan ulike ting og lærer på ulike måter. Og viser respekt for 

ulikhetene, eller som Stian sier det: Alle har sin personlighet, alle mennesker er ikke lik.  

Frank: Selv om ikke jeg har en fullverdig utdannelse, har jeg gjort veldig mye forskjellig som jeg kan dra 

nytte av.  Jeg tror alle drar nytte av de små tingene som alle har med seg. Derfor er det veldig viktig å 

tørre å åpne kjeften sin.  

Arbeidslederen: Alle har vi jo ei erfaring. Vi må la alle få lov til å bruke den, og ta den med.  
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Gi hverandre ros 

Frank: Og så er det viktig at vi forteller hverandre at det her var bra. Eller Nora, du sto på, kjempebra. 

Du fikk ting unna. Du kan det og det. Stian du kan noen tjuvtriks, kan du ikke lære meg det. Sånne ting. 

Gi hverandre god feedback på det. Da blir det straks bedre og lettere å være på jobb. Det blir en god 

tone. Hvis samholdet skal opphøre, og vil blir gående på tomrom og surre for oss selv. 

 

Høyt under taket  

Arbeidslederen: Det er viktig at kollegaer seg i mellom sier ifra hvis det er ting og ikke går og stenger 

ting inne i seg. Det tror jeg er kjempeviktig. Hvis ikke kan du få litt sånn unødvendig gnisningsforhold 

som man helst ikke skal ha.  Og når vi sier at det er høyt under taket, så er det høyt under taket. Da må 

det få lov til å være høyt under taket. Og så får vi prøve å komme oss så langt ned i høyde som det er 

mulig. Hvis vi har det 480 en dag, så må vi få holde på 480 en dag, så må vi ned på 220 en gang i løpet 

av dagen.  Diskutere ting, det må være fullt lovlig, og det gjør vi. Det tror jeg vi må. Tror ikke vi bare kan 

gå der og luffe med, og tro. Vi må få lov å ha det høyt under taket. Ho Nora må få lov til å gå på jobb og 

være sur og forbannet, og si hva hun mener, og varsku ifra hva hun liker og ikke liker. Så tar vi en 

diskusjon rundt det. Så ser vi hvordan de går på plass, eller vi prøver å finne løsninger.  

Frank: Jeg kan av og til kalle en spade for en spade, er ikke redd for å gjøre det. Det er gjensidig respekt 

for hverandre. Jeg tror at alle som, uansett hva slags arbeidsforhold man har, om man liker de man 

jobber med. Hvis man klarer å forholde seg til hverandre på et medmenneskelig nivå. Hvis jeg klare å 

forhold meg profesjonelt til han, og sier til han på et nivå som tilsier at jeg ikke dømmer han, men 

samtidig at jeg må få lov til å si hvor mine grenser går, hva mine interesser er, så vil det ikke skape de 

gnisningene ved at jeg går og tier stille og plutselig så eksploderer jeg. Hvis man klarer å holde det på et 

nivå hvor man faktisk godtar hverandre for de mennesker man er, og at vi ikke alle har de samme 

grensene, så sier ifra på et adekvat nivå, og på et profesjonelt vis. Og tar det der og da. Det er mye 

bedre. At man ikke går og forbanner seg over det i en uke før man sier ifra.  

 

Learning by doing:  

Vel så viktig som å lære å bygge, er det å lære å lære og å styrke evnen til problemløsning. Men det å 

lære å gjøre ting rett og det å lære og lære må balanseres. Og det må skapes et rom for denne typen av 

læring. Deltakerne fikk på et tidspunkt i oppdrag å samarbeide om å sette opp en støttevegg. Etter å ha 

spikret og vatret veggene, kom snekkeren og arbeidslederen og forklarte dem at det ikke var mulig å 

løse oppdraget slik og hvorfor. De gav deltakerne nye instruksjoner, og de måtte gjøre arbeidet på nytt 



 

27 

 

igjen. Stian opplever at dette handler om et viktig prinsipp i prosjektet i seg selv, som handler om det 

de kaller for ”learning by doing”, og opplever at man prøver å legge til rette for at deltakerne skal få 

støtte til å finne ut og prøve ut ting selv i felleskap. Han er opptatt av at vi lærer på ulike måter og at 

det må være lov å feile: Man må gjøre en ting feil. Og det er bra at vi gjør en ting feil, for da lærer vi av 

det og da vet vi det til neste gang. Selv om vi ikke hadde fått forklart at det skulle gjøres sånn, så vet vi 

det at sånn skal det gjøres likevel. Da var det faktisk positivt at vi fikk gjøre den feilen og erfare.  

 

Alles bidrag blir hørt og anerkjent: 

Stian: Og alle sin mening bør bli hørt. Om jeg og en annen har to forskjellige løsninger, så kan vi jo 

faktisk se at de fører til samme målet. Hvis vi skal sette inn et vindu, er det ulike måter å gjøre det på, 

som alle kan føre det til at vinduet står støtt og at det står der det skal. Så selv om vi gjør ting på to 

forskjellige måter, og den ene av de som er den som brukes, så betyr ikke det at det er feil i hermetegn 

det som jeg gjorde. Men det er en lettere løsning og en raskere måte å gjøre det på, og en mer stabil 

måte å gjøre det på. Det er viktig at du ikke blir miskjent den anerkjennelsen du egentlig skal ha, eller at 

man forkaster løsningene uten å prøve de. Det er viktig at vi klarer å unngå at den ene ikke føler seg 

verdsatt og det blir sett ned på den løsningen du kommer med.  
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4.3 Å gjøre aktiviteter sammen  

 

Underveis i prosjektet har de vektlagt å gjøre ting sammen utenfor arbeidsplassen. De har dratt på 

fisketurer og skogsturer sammen, spilt bowling, trent og hatt overnattingsturer. På den siste 

overnattingsturen valgte de å bo sammen i en felles hytte og stå for matlagingen selv, på omgang. Hva 

er det de oppnår med dette? 

 

Stian: Arbeidslederen bruker av og til å ta oss vekk fra jobben. At det ikke bare blir jobb. Han tar oss 

med på fisketurer. Det blir litt mer samhold, hvor vi kommer ut i naturen og lager bål og sitter rundt der 

og prater. Det var veldig fint. Vi får bedre kontakt og det gir felleskap, og da jobber vi faktisk bedre og.   

 

Arbeidslederen: Fordi de fleste av oss kjenner ikke hverandre og særlig fordi deltakerne har kjent seg 

mye utenfor, så handler det om å bli kjent, å bli så godt som vi kan og ikke minst å bli trygg på 

hverandre. At deltakerne vet at de kan kom til meg, og som er deres nærmeste arbeidsleder, og ta en 

prat. 

 

Nora: Vi får litt frihet fra slit på arbeid. Det muntrer oss opp litt. Vi kan bli veldig fort lei. Da er det veldig 

fint å koble av. Det tror jeg hjelper veldig mye på at vi er på jobb. Det tror jeg at fleste arbeidsplasser 

skulle hatt. Så blir man bedre kjent. Blir mer selvsikker på dem man jobber sammen med. Man tør å si 

meningen til hverandre, uten å bli sint.  

 

Stian: Og ikke minst er humor viktig. Det å ha det litt artig og flire litt. Det blir fort sånn når man står og 

jobber, du blir veldig konsentrert. Og så kan du si, at det er ting du plages med, og da er det litt artig å 

hære at sidemannen synger og traller og roper litt. Å få fokuset litt vekk fra den irritable siden. Det 

synes jeg er viktig uansett hvor man jobber: Humor og skøying, og litt vitser og sånn er veldig fint å få. 

Ikke bare at det er sånn jobb, jobb, jobb, jobb.  

 

Stian fortalte hvordan han hadde opplevd en tur hvor vi reiste bort og overnattet sammen: Vi har 

knyttet litt mere sosiale og personlige bånd. Det å sitte sammen i går, og spille gitar og at Kari synger 

når jeg spiller, det var fint. Når jeg sitter her i dag, ser jeg litt annerledes på det, jeg slapper litt mer av. 

Jeg fikk litt jernteppe i går, ble litt nervøs. Men det var fint å sitte med andre og spille. Det styrker 

selvtilliten å kunne gjøre slike ting sammen med andre.  

 

Prosjektet har også hatt fysisk aktivitet på timeplanen.  
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Ola: Når du får litt fysisk aktivitet, sånn allmennaktivitet på kroppen, så spiller det inn på både det 

fysiske, det gjør at du blir i bedre form, med å klare å stå i en oppgave lenger. Det føles fint, og det fører 

med seg at psyken blir bedre. Etter å ha vært i stillstand i flere år, graver man seg lett inn i tankene på 

at blir man sliten fysisk så orker man ikke noe. Og det går jo på det mentale. Jeg merker det at du 

faktisk klarer å holde ut med en fysisk aktivitet og ser også at det gjør noe med hodet. Du klarer å trø 

over den terskelen og gå videre derifra. Og ikke bare å stoppe opp og legge deg brakk, eller bare sette 

deg ned. Det å faktisk føle at du bruker energi og du får energi.   

 

Jeg vet det er mange ganger jeg har forbant meg over at jeg får vondt i overarmen når jeg står og 

hamrer. Men så tenker jeg som regel etterpå, at det er når det gjør ondt at det begynner å skje noe. 

 

 

4.4 Den gode veilederen og sjæfen 

 

En av tingene vi har vært opptatt av er hva som kjennetegner den gode veilederen. Hva er det han gjør 

som gjør han til en god veileder. De andre prosjektene har snakket om ungdommer og voksne, men det 

ble litt annerledes siden deltakerne her var unge voksne. Vi snakket om hvordan de så på hjelperne, 

hvem de var og hva det var som gjorde at de ble gode for deltakerne. Først samtalet vi om hvilke 

tanker de ulike hadde om hva vedkommende var. I samtalen kom ulike ord brukt: Veileder, hjelper, 

sjef, leder, rådgiver og omsorgsarbeider.  La oss høre litt om hva de tenker:  

Frank: De er ikke som overordnede ledere. Det er mer veiledere som er litt mer til hjelp for oss og som 

kan hjelpe oss å ta fatt hvis det kommer vanskelige situasjoner. Det er litt annet enn hva man er vant 

med i arbeidslivet. Litt mykere. Du kan fort stoppe opp og være et problem hvis man ikke kan få 

diskutert det og finne en felles ordning på det. Det kan være på jobben, eller rett og slett problemer 

med å komme seg på jobb. Det man finner en felles løsning på. De er veiledere og støttepersoner. 

Støttespillere som er der når man har det litt vanskelig. Og det er klart det er ikke permanente 

løsninger, men det er i overgangen til det bedre. Det er det som gjør det, det som for min del gjør at jeg 

kommer meg videre og klarer å stå i det. Hvis ikke kunne det vært lettere for meg og legge in årene, for 

hvis det skulle settes hard mot hardt hele tiden, så hadde det ikke fungert. Da hadde det kanskje blitt at 

jeg hadde resignert. 

Stian: Jeg vil kalle de her for vise karene litt mer for hjelpere. De er ikke bare her for å hjelpe meg 

gjennom jobben og alt, men de er her for å hjelpe meg med andre ting og. Gi meg råd og vink og la en 

ungdom som meg på 22 år, det er klart det er mye her i livet som jeg enda ikke skjønner og ting og tang 

som kan være litt vanskelig og skjønne og forstå. Og da er det gjevt, sånn som, som jeg har sagt før, å 
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prate med dem. Jeg ser at de har levd en god stund mer enn meg og de har kanskje litt bedre råd å 

komme meg enn for eksempel å dra til en som er utdannet psykolog. Han er mer for å si det han har 

lært på skole eller sånt, men enn som er litt eldre tar sin lærdom ut fra sine visdomsord, og sånn som 

han har opplevd det på en måte.” Etter en liten stund med stillhet, utdyper han: ”Og så hjelper dem 

meg videre i livet, til å bli en bedre person enn du er.… De hjelper deg ut i arbeidslivet. Og det er sånn 

som jeg har fått erfare, det er både opp og ned, oppturer og nedturer med all slags jobb. Jeg har funnet 

ut at av og til så går det veldig greit. Men av og til så er det plutselig at jeg detter ned i en dal. Nu 

gidder jeg ikke mer, nu er jeg så lei, jeg ligger hjemme og sover i stedet. Da er det faktisk godt å komme 

på jobb og som jeg har sagt til arbeidslederen, så har jeg skyldfølelse hvis jeg har vært borte fra jobben. 

Jeg kan si til han: Du må ikke tro at jeg føler meg så bra, fordi jeg har vært borte og kommer tilbake 

som ingen ting har skjedd. Det er klart. Det er irriterende. Enn så snill som de er. Så bryr de seg og de 

prater med deg og setter seg ned og tar tak i problemene og finner ut hva er det du må gjøre videre for 

at du skal komme deg over kneika. 

Nora: Jeg ser på dem som noen sjefer, men ikke sånn sjefete sjefer, men greie sjefer. Det blir jo sånn sjef 

med sånn omsorgsarbeid eller et eller annet utdannet sjef.  

Prosjektlederen er opptatt av at han må være flere ting på samme tid: Jeg tenker jo på litt av filosofien 

med hele prosjektet er det som går på dette med at vi skal møtes på samme nivå. Og det å være sjef. 

Alle disse tingene er en sammensetning av det å kunne gi noen gode råd når det er nødvendig å være 

en tilhører når det er nødvendig. Prosjektene kan neste ikke si at det er den eller den eller den båsen 

noen står i. Forhåpentligvis skal man ikke tå i noen sånn bås, slik at jeg føler at like sto rolle og det å 

kunne være der, kunne er det noen som ønsker å ha en samtale for å prate om noe. Så kan man være 

tilstede for det også. Men jeg har sagt at jeg har aldri så mye å gjøre, at hvis jeg er på kontoret, at jeg 

ikke legger bort noe. Så sier jeg vi utsetter det en halv time, det betyr ingenting. Å finne rom til å kunne 

være tilhører tror jeg også er utrolig viktig.  

Arbeidslederen: Man skal være snill, og man skal være god, og man skal være bestemt, og man skal 

fortelle hvor spikeren skal stå. Og det er min filosofi – det tror jeg er rett – å kombinere alle disse 

tingene. Det tror jeg faktisk at vi gjør ganske godt på den jobben.  

Dette er mange forventninger til en person. Hva tenker så han som står nærmest deltakerne, 

Arbeidslederen: Hvem er jeg? Hva er jeg? Oppi det hele er jeg vel kanskje mye føler jeg etter hvert. Men 

jeg er vel som en potet på en måte. Poteten kan brukes til alt mulig. Og i noen sammenhenger føler jeg 

vel det. Men så langt føler jeg at det er på en positiv måte. Jeg tror nok det blir jo, jeg tror nok at jeg 

kan være om ikke en god, men en bra veileder i mange sammenhenger. Og sånn faglig, men langt i fra 

alt, jeg kan eller det vi skal gjøre, som jeg selv må ha veileder av en veileder, altså han som er snekker 
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kyndig. Jeg tror nok at jeg kan være en bra veileder. Og så tror jeg at jeg kan være en veldig god 

veileder i sånn menneskelige relasjoner og en del, ja, en god samtalepartner i forhold til mange ting. 

Det tror jeg nok kan være. Jeg ser meg vel mer som en del av gjengen. Jeg føler meg absolutt ikke som 

en sjef. Jeg føler meg som en del av det, og ringer og sier godmorgen hvis de ikke er der når de helst 

burde være der, og legger ikke noe mer idet. Jeg går i hvert fall ikke rundt og ser på meg selv som en 

sjef som en, som ser på klokka, men jeg prøver å vøre litt sånn. Selv om jeg noen ganger kanskje skulle 

vært litt mer sjef. Trur jeg. Men alt til rett tid. Noen ganger kunne jeg sikker vært mer sjef ja. Men så er 

det en balansegang. 

Deretter skulle alle ta et ark og tegne en slik person og skrive øverst på arket hva de ville kalle 

vedkommende, og så skrive ned egenskaper de mente vedkommende hadde. I den grad det var mulig 

skulle vi skille mellom hvordan vedkommende tenkte og hvilke verdier han hadde og det han gjorde, 

hvilke handlinger han utførte.  

 

 

 

Deltakerne og veilederne bruker ulike ord for å beskrive hvem veilederne er. Samtalen viser 

sammensatt bilde av en funksjon som ikke passer inn i det tradisjonelle bildet av en leder på en vanlig 

arbeidsplass, samtidig som noe av det som oppleves som positivt samtidig er at det å være på huset er 

som å være på en vanlig arbeidsplass. De opplever å bli behandlet med forventninger som om de var 
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en ordinær arbeidstaker, samtidig som de erkjenner behovet for støtte og oppfølging utover det som 

kanskje er vanlig.  

Da blir kanskje Noras uttalelse om at hun klarer seg selv, men trenger litt hjelp, en god veileder for den 

som skal støtte henne på veien tilbake til arbeidslivet. Stian og arbeidslederens beskrivelse av det å få 

til dette som en balansegang er treffende. 

Stian er i en senere samtale opptatt av rammene for samtalen har betydning: Det er ikke så artig å gå 

på et tørt og varmt og kjedelig NAV kontor til noen som sitter og ser på klokka hele tiden og prøve å 

skulle prate med dem. Men at du har noen, slik at hvis ikke du kan, så kan hun, gå tur med deg og prate 

og få andre miljø.  

En av tingene som går igjen i mange av beskrivelsene, og som vi også kan se uttrykt i tegningen over, er 

det med viktigheten av det å bli tatt imot og den tilliten som utvikles i gruppa. La oss se litt på hva 

gruppa sier om dette:  

 

 

4.5 Om å bli tatt imot og den nødvendige tilliten 

 

Når du sliter med selvfølelse, er det viktig å kjenne at en blir tatt i mot, og bli mer oppmerksom på 

hvordan en kan anerkjenne og ta imot andre. På andre samling skulle alle i gruppa tenke på en 

situasjon eller en episode hvor de skulle løse en konkret oppgave og hvor de opplevde at deres bidrag, 

at det de gjorde eller sa ble tatt imot, anerkjent eller verdsatt. Arbeidslederen og Frank blir begge 

opptatt av en episode hvor de begge opplevde å bli tatt imot av den andre, og vi lar arbeidslederen 

starte med å fortelle:  

Det var en dag jeg og han Frank var alene på jobb. Vi satt og pratet, i halvannen time eller noe sånt. 

Han fortalte og jeg lyttet. Det var en helt annerledes dag på jobb. Som det også kan være i den jobben 

vi har. Da følte jeg en sinnsykt god følelse da jeg gikk hjem. For det første at vi var alene, og at vi kunne 

ta oss den tida som der og da det var behov for å gjøre, og bare sitte sånn og prate og for så vidt meg å 

stille spørsmålene. Om han oppfattet det likedan, men jeg følte at når vi gikk hjem, så hadde det også 

vært en god dag for han Frank. Det som gjorde det var at han Frank var veldig åpen med meg. Det var 

jeg som lyttet og var den lyttende part i den samtalen. Hvis han sa noe som jeg gjerne ville høre litt mer 

om, så stilte jeg selvfølgelig spørsmål, og så pratet han mer om det. Så det var ikke sånn at han satt der 

og pratet og pratet og pratet. Men når han fortalte om ting, så syntes jeg at det her var så interessant. 

Så spurte jeg om litt til, og så spurte jeg om litt mer. Samtalen gav meg en god følelse. Samtidig hadde 
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jeg en følelse av at jeg gav han Frank noe. Det kan hende at det jeg gav han var å lytte. Frank gav meg 

veldig mye. Ikke minst det å få forståelse på en del ting som jeg kanskje ikke hadde hatt forståelsen av, 

kanskje. Det å la meg stoppe opp litt tenke gjennom en del ting. Sånne samtaler har jeg hatt med andre 

og. Det er gode samtaler, det er kjempeflotte samtaler. Og det ble ikke en sånn samtale som man ofte 

har; at nu skal du og æ ta oss en prat. Nu skal æ og du sett oss ned. Det var ikke en sånn samtale. For 

da er det på en måte at du forbereder deg litt og så tenker du litt. Det som så fint heter en 

medarbeidersamtale, hvor vi avtaler: Nu skal vi møtes kl 9 og så skal vi prate! Men det her ble en 

samtale over et bord. Der det var to personer som satt og drakk kaffe, som ikke var planlagt og tenkt, 

som bare blei sånn. Det var flott!   

Frank husker også denne samtalen: Jeg følte og tror også at jeg gav deg noe på den dagen. Den 

følelsen jeg satt igjen med etter at vi hadde hatt den samtalen, det var jo for det første at det var 

faktisk noen som var genuint interessert og villig til å lytte. Og det gjorde meg litt tryggere på det her 

opplegget kan du si. Når jeg ser tilbake på den muligheten som jeg så som lå i det her prosjektet. Det vi 

snakket om at det må være høyt under taket, og at vi kan samtale om hva som helst. Ja, det jeg har 

levd lenge på den. Det var utrolig fin dag, selv om det ikke gjorde så mye fysisk i huset. Jeg satte veldig 

mye pris på det og jeg følte i hvert fall det. Det er ikke tvil om at jeg har tråkket i riktig retning i form av 

å ha flere aspekter ved det prosjektet som jeg kan dra nytte av. Og kan jeg, ser jeg hvis jeg kan bruke de 

erfaringene som jeg har, også fra livet generelt, så kan jeg hjelpe og underbygge for andre. Og styrke 

den biten. Det var veldig god følelse. Jeg tror nok, ikke for å male noe rosenrødt, den dagen kom nok litt 

bedre på fote. Eller vi lærte hverandre litt bedre å kjenne. Ett steg nærmere. Så det var en veldig god 

dag. 

Jeg opplevde at arbeidslederen var genuint interessert i meg og mitt og det jeg hadde å fortelle. Og når 

han stilte de spørsmålene, så jeg det som at han var interessert. Han var der for meg. Han var 

interessert i det jeg hadde å fortelle. Stilte spørsmål som om det han lurte på. Og da skjønte jeg at han 

faktisk var interessert i å hjelpe. Han viste at: ”Det ville jeg prøve å hjelpe deg med” Selv om han 

kanskje ikke kan hjelpe. ”Men jeg vil prøve å hjelpe, jeg vil prøve å forstå”.  Han stoppa ikke opp, og 

ikke stilte han sånne kritiske spørsmål som vippet meg av pinnen, kan du si. Litt ledende kanskje av og 

til, ja. Det var akkurat som det skulle være. Det ble til på en sånn naturlig måte.  

Prosjektlederen: Det handler jo også om å skape tillit. Hadde vi ikke klart å skape tillit, så hadde vi ikke 

klart å skape den koblinga som vi har gjort. Et menneske som jeg har tillit til har jeg helt andre følelser 

for, enn et menneske som jeg helt tilfeldig er innom og treffer på, og sier adjø igjen, og så ser du dem 

igjen på et halvt år. Så det tette samarbeidet vi har hatt har skapt noe mellom oss.  



 

34 

 

Både trygghet og tillit er utrolig viktig i forhold til det fellesskapet og den teambygginga og 

innflettingen i hverandre. Det er jo utrolig viktig hvis du skal enes om noe, hvis alle skal dra imot samme 

retningen, så er det nettopp dette med at folk er trygg på hverandre. Trygg i forhold til at nettopp det 

hun Nora sier, i forhold til de imellom, den tryggheten de har overfor hverandre. At de tør å åpne seg og 

være åpen imot hverandre, og tilliten går jo også på innad i gruppa må tilliten være på en slik måte at 

alle har tillit til hverandre. For jeg tror at hvis vi ikke har tilliten til hverandre, og enes i en gruppe og et 

team som kan jobbe målrettet, så klarer vi ikke å gjennomføre det som vi egentlig holder på med. Vi 

klarer å gjennomføre det, men jeg holdt på å si, det blir en gjennomføring med enten fire i stil eller tjue. 

Gjennomføre er mange måter å gjøre på, men jeg må si at tillit for meg det er i mange tilfeller det også 

når vi inngår en avtale eller vi sier til hverandre at det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Vi skal gjøre det 

beste vi kan for å møtes der og der. Eller å nå det og det målet, så er det også en tillitserklæring til 

hverandre, som er ganske bindende for meg. Jeg har ganske tette bindinger på en tillitserklæring.  Så 

skal man bryte den, så må man ta opp det og si her er det noe som påvirker som gjør at vi ikke kan nå 

det vi har vært enige om.  

Forskeren: Det er en som har sagt at tillit ikke er noe man kan beregne eller bygge, det er noe som 

vokser frem mellom folk – når man viser seg tilliten verdig. Jeg kan ikke kreve at du skal ha tillit til meg, 

men det er noe du kan få gjennom at du begynner å stole på meg, og gjennom at jeg tar imot deg når 

jeg møter deg på en okey måte.  

Prosjektlederen: Mitt utgangspunkt når jeg sier å bygge tillit, går på det at jeg kan ikke få tillit hos 

noen, hvis ikke jeg er med på å bygge tilliten imellom oss. Fordi det handler om at jeg må åpne meg, 

like mye som at vedkommende person eller gruppa må åpne seg overfor meg. Det er det jeg tenker på å 

bygge tillit. For jeg må gi noe av meg selv: Det er det aller første jeg må gjøre. Så det er mitt 

utgangspunkt. Jeg tror det er viktig å kjenne hverandre godt. Det er både behagelig og ubehagelig å 

kjenne hverandre. Det vil bestandig være noen som skulle ønske at du ikke hadde sagt så mye, eller 

sluppet så mange så tett inn på deg som du egentlig gjorde. Men jeg tror, jeg tror det at det er 

nødvendig i veldig mange sammenhenger. For det er samtidig tillitskapende. Det at jeg føler at jeg kan 

åpne meg for de andre, det er det at jeg viser de tillit.  

NAV saksbehandler: Men da er du samtidig også sårbar. Da er det viktig at tilliten blir gjensidig, og at 

respekten ligger der.  

Prosjektleder: Ja for det er prisen.  Det vil det bestandig være. Jeg må si – det er veldig mange slike 

sammenhenger hvor du rett og slett – du må kle av deg selv, og stille deg fremfor, og si at dette er meg 

på godt og vondt, og jeg sier meg slik fordi jeg ønsker å stole på andre, og at andre skal kunne stole på 

meg. Dette har jeg væt oppfostret med i mine 35 år i forsvaret. Alltid når vi skulle gjøre noe, det 
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viktigste er i alle sammenhenger, det at du er nødt til å fri deg for tanken på at jeg må ha kontroll, jeg 

må gjøre, jeg må vite. Du må lære deg at hvis dere er fem stykker så må du stole på de fire andre. Og så 

må du stole på deg selv. Stole på at alle gjør jobben sin, og stole på at alle bidrar til at dette blir en 

sikkerhet som er viktig, og at man klarer å gjennomføre det man skal. Det er utrolig viktig, og det går 

igjen overalt. Du kan omsette det til hvor man er henne. Så det er helt klart, å stole på sidemannen sin 

og de du er sammen med, det er det viktigste du gjør 

Forsker: Det er ikke så lett, hvis du ofte har vært i situasjoner hvor du opplever å ha blitt sviktet, og fått 

ting slått imot deg. Da vil det naturlige være å trekke seg tilbake for å beskytte seg, fordi du er redd for 

å bli avvist.  

Nora: Ja det kjenner jeg visst veldig godt til. Og så er det slik som prosjektlederen sier, at det tar tid å 

bygge opp tilliten til hverandre. Det tok veldig lang tid før en av deltakerne åpnet seg for oss. Da han 

gjorde det, da skjønte vi at nu trenger vi ikke å bygge så veldig mye, nå har vi nådd det vi hadde lyst til 

å nå.  

Forskeren: Det å våge det, det er ganske – det er sårbarheten din du byr fem. Du risikerer å bli avvist. 

Det er en som har sagt at du legger litt av ditt liv i de andre sine hender, når vi møter hverandre på den 

måten. Og da er det ganske naturlig å ville beskytte seg.  

Prosjektlederen: Nei, det er noen mekanismer som ligger begravd i menneskesinnet. Det fungerer på 

den måten at du skal beskytte deg selv.  Det er utrolig å oppdage at de er der, selv om du trodde at de 

ikke var der.  Jeg husker da vi var i Henningsvær, første gang en av deltakerne åpnet seg og sa noe om 

sin situasjon og følelsene overfor resten av fellesskapet, det var veldig bra. Det var godt å høre, fordi 

det fortalte meg noe om at deltakeren assosierte seg med resten av gruppa.  

NAV saksbehandleren: Du kastet deg utfor et stup, og så håper du at havet er veldig dypt, og at det 

ikke er steiner der. Du blir veldig sårbar. Du kan jo treffe noe, og det innebærer jo en tillit til gruppa. Vi 

som satt der. Som oss. Vi skal igjen være ærbødig for å ha fått lov til å ha fått en sånn tillit, til at du 

turte å si litt om det.  Tenker nå når dere går i media, det viser en trygghet overfor dere selv. Tillit til 

dere selv tenker jeg. Vi snakker om tillit til hverandre, men det er også til dere selv. En tro på at det er 

muligheter. At dere tør å åpne dere. Det må jeg si står det enormt respekt av.  
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4.6 Personlig engasjementet  

 

Miljøarbeideren: Det å være personlig er en del av det. Hvis jeg ikke gir av meg selv, hvordan skal man 

forvente i en dialog med andre at de skal gi av seg selv. Jeg tror ikke at jeg – hvis jeg hadde gått og 

skulle snakket med et blankt ark, at jeg ikke hadde likt det. Det å være seg selv er mer naturlig i det 

hele. Du må brenne for det og være ærlig. Du må være ærlig med deg selv og de du møter. For jeg vet jo 

at om jeg ikke er ærlig, så merker de det med en gang. Slik reagerer jeg, og jeg går sterkt ut fra at de 

også gjør det. Det nytter ikke du kommer ingen vei med å drive med skuespill. Ut fra min erfaring, er 

den beste måten å oppnå relasjon til mennesker på, er å være ærlig. Det er kanskje noe av det første 

jeg sier til folk – enten de er ny eller gammel. Men, det er veldig personavhengig. Det er klart at hvis du 

sitter i en jobb som du egentlig har mest lyst til på, da smitter det – alt smitter...  

Arbeidslederen: Det er jo i mange sammenhenger at vi på en måte ikke til stede. Men du blir fort 

avslørt, hvis du prøver å være noe annet enn det du er. Hvis jeg ikke hadde vært til stede, og vært 

oppriktig interessert og ønsket å få vite det vi prata om, så ville jeg nok, hvis jeg ikke hadde vært sånn 

superprofesjonell, fort blitt avslørt, Det handler om hvilke signaler du sender ut. Det kan være språk, og 

du bruker øyer og hender og om du prater med ansiktet og om du virkelig er interessert og om du er til 

stede med det du akkurat holder på med der og da. Du blir fort avslørt his du ikke var der. Det tror jeg.  

Du kan velge å stå utenfor og gjøre en jobb – og for så vidt gjøre en god jobb – det tror jeg nok. Så kan 

du velge. Men det er klart, når du opplever det folk blir veldig fortrolig med deg, og personlig med deg 

tar opp vanskelige ting med deg. På en måte viser veldig sterkt og personlig sine følelser oppi det hele. 

Så skal det mye til å bare ha et skall eller en persienne som du drar ned. Det går faktisk ikke an. I hvert 

fall ikke for meg som person, og ikke for de andre som jeg arbeider sammen med. Så dermed så får du 

et engasjement oppi det hele som du tar med deg hjem, i mange sammenhenger. Det igjen, viser jo et 

engasjement. Man er kommet inn i noe, som det er nå. - Kunne du tenkt deg til å slutte, var det en som 

spurte meg om her om dagen. På en måte kunne jeg det. Det var på en måte en liten del av det, men en 

annen bit – Ikke fan, for da rømmer du ifra noe, hvis du skjønner. Du skal ikke la skipperen sitte alene 

selv om du er kommet ut i tung sjø. Dette skal vi klare. Vi må komme oss videre, for nå stamper vi i tung 

sjø, for det synes jeg at vi gjør. Så da må vi komme oss et stykke videre. 
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4.7 Vi står han av – om å holde ut   

 

Det å trekke seg unna og til slutt avbryte deltakelse i skole, tiltak og arbeid, har tidligere vært noen av 

de sentrale utfordringene til deltakerne, og hvor det å slutte underbygger følelsen av å ikke mestre og 

er enda en bekreftelse på at de ikke får det til.  Tidligere har vi skrevet om hvordan arbeidsfellesskapet 

virker motiverende for deltakerne, og hvor avgjørende det er, at det er andre til stede på jobb.  Det å 

være tilstede handler både om den enkeltes utbytte læringsutbytte og det og være med å ta ansvar for 

det arbeidsfellesskapet som er viktig for alle. Frank er opptatt av at det å være tilstede på jobb, også 

handler om flere ting: Bare det at man er i lag og at man har en plass å gå til og at man har noen å 

snakke med, i stedet for å sitte der hjemme. Uansett hvor lite du gjør når du kommer på arbeid. Du har i 

alle fall møtt opp og du har prøvd, og da blir du bedre av bare det. At du ikke har tapt før du går over 

dørstokken heime. At du faktisk kommer deg ut – du møter opp. Du gjør i alle fall en innsats og du får 

det mye bedre med deg selv når du vet at du har prøvd. Når du ser resultater av den innsatsen du har 

lagt ned, så føler du at du har fortjent å ta helg. Den følelsen er en helt annen følelse kontra det å ikke 

ha jobb og bare helga flyter i hop med resten av uka. 

 

Fravær begynner med at en ikke kommer seg på jobb om morgenen. En av utfordringene som 

prosjektet har arbeidet mye med, har vært det å komme seg opp og gå på jobb om morgenen. I 

begynnelsen av prosjektet hendte det ofte at veilederne måtte ringe og vekke noen av deltakerne, og 

kanskje hente de hjemme. Nora forteller: Noen ganger er det tungt å komme seg opp, da hjelper de 

oss. Selv om man er sur og grinete, og helst vil ligge og sove. Så ringer de og spør med blid stemme om 

vi ikke skal komme. Ja, de stiller opp når vi har bruk for dem, og du får lyst til å gå på jobb.  Etter en tid 

ble man i prosjektet enige om at deltakerne skulle få ansvar for dette selv. Dette har fungert i perioder, 

men enkelte uker har de opplevd at det bare har kommet en på jobben. Under en prosjektsamling 

diskuterte de hva de kunne gjøre med dette, og fikk en lang liste over hva deltakerne selv kunne gjøre 

og hva veilederne kunne bidra med. Da de kom tilbake, opplevde de at fraværet tiltok. På bakgrunn av 

dette valgte prosjektledelsen å skrive et brev til deltakerne hvor de tydeliggjorde nærværskravet, og at 

ugrunnet fraværet ville medføre utskrivelse fra prosjektet og tap av rett til bolig. Under et møte i 

fokusgruppa kom temaet opp på ny. Prosjektlederen fortalte fra prosjektsamlingen og listet opp alle 

tingene som deltakerne selv hadde foreslått at de skulle gjøre og utfordret dem til å si noe om hvorfor 

de ikke klarte å gjennomføre.  I tillegg til momentene omkring viktigheten av tilstedeværelse av flere, 

reflekterte gruppa omkring betydningen av å ville noe selv.  Vi har tidligere lest om hvordan Stian og 

Nora beskriver viktigheten og ta utgangspunkt i den enkeltes drømmer og å finne drivkraften i den 

enkelte. Du kan dyttes et stykke på veien, men så må du gå selv, eller som Frank sier det: Hvis du ikke 

klarer å utføre noe selv, at du har vanskeligheter med det, så er det klart at du ikke er helt ut motivert 

til å gjennomføre det som du har lyst til.  
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En annen ting som ble tydelig for gruppa er viktigheten av å sette positive mål og ikke ha for mange 

punkt på tiltakslista, eller som arbeidslederen sier det: Hvis du får alle disse punktene, så klarer du ikke 

å sette de ut i livet. Det går ikke an, på en gang. Da dreper man seg selv.  Det er det med meg, hvis jeg 

skulle gjøre alt der her, så hadde jeg ikke klart det. 

 

En lang liste negativt rettete mål og tiltak, stjeler energi og skaper motløshet og kan gjøre motbakken 

for lang og tung og gå for deltakerne som sliter med dårlig selvbilde og liten tro på egen endringskraft. 

Da er det viktig å ha et tydelig mål å strekke seg mot, men dele opp reisen i mindre etapper. Dette ved 

å sette opp noen få delmål og tiltak om gangen, og lete etter hva du kan gjøre for å nå dit du vil.  

 

Tre av deltakerne har stått i prosjektet lenger enn de har klart etter at de begynte på videregående. Og 

for to av dem er fortsatt i prosjektet. Det er lett å rette fokus mot alle bestrebelsene de har hatt. Men 

selv om dette har vært et tema som har vekket stor frustrasjon og tatt mye fokus og energi, er det 

viktig å løfte frem at de sammen har lykkes med å bryte et mønster. De har som et godt nordnorsk 

uttrykk sier: Stått han av. De har holdt ut sammen.  

 

Selv om deltakerne i perioder har hatt stort fravær og vært på vei ut, har de kommet tilbake. Gruppa 

mener at en viktig del av dette har handlet om en policy med en åpen dør. Hvor fagfolka har vist at de 

ikke har gitt seg. De har ringt, banket på og vist at deltakerne var ønsket tilbake. Og hvor deltakerne 

har kjent at de var betydningsfulle og at fagfolka har utvist en romslighet og at de bryr seg om dem. 

Nora sier det slik: Det er ikke så strengt og så punktlig her. Hvis du ikke er der kl 8 så er det ikke slik at 

”Vi bryr oss ikke om deg”. Her tar de seg tid til å prate med oss og tilrettelegger til du er klar til å 

begynne kl 8 om morgenen. Der jeg har vært før, der har de egentlig ikke brydd seg. De har ikke giddet 

å prate med meg.  Når jeg har vært syk og borte og ikke turt å prate med folk, så har de ikke brydd seg 

om det heller. De spør ikke om det er noe med arbeidet som gjør at du ikke kommer. Er det oss, eller 

hva er det som gjør at du ikke kommer. Her føler jeg at kan jeg si rett frem hva det er som at jeg ikke 

kommer på arbeid. Hvorfor jeg ikke har lyst til å være der. Ja, jeg kan være meg selv.  

 

Fagfolka har vært opptatt av å stille tydelige krav og forventninger om tilstedeværelse og frammøte, 

noe deltakerne bekrefter viktigheten av, som Stian sier det: Det er viktig at vi vet hva som forventes av 

oss! Samtidig som at det har vært fokus på mulighet for å komme tilbake uten skam og tap av ansikt. 

Dette er en utfordring som prosjektet fortsatt arbeider med.  Kanskje hjelp til å komme seg opp om 

morgenen og komme seg på jobb er noe som enkelte av deltakerne vil trenge hjelp til også i 

fremtiden?  
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4.8 Et ordentlig arbeid som gir formalisert kompetanse 

 

Vi har tidligere fortalt om hvordan prosjektet har dratt nytte av at det at arbeidet som er utført på 

huset har vært en ordentlig jobb, som både er til nytte for kommunen, som er synlig og gir 

anerkjennelse i lokalsamfunnet og som gir et resultat i form av en bolig som de selv vil kunne få bruke. 

Arbeidet har gjennom dette gitt en stor grad av opplevelse av meningsfullhet og betydningsfullhet.  

Samtidig har både deltakerne og fagfolka i prosjektet vært opptatt av at deltakelsen i prosjektet gir en 

byggefaglig kompetanse som de ønsker at deltakerne skal kunne få dokumentert. Dette er i skrivende 

stund ikke kommet i orden. Planen er at man skal be om å få vurdert realkompetansen til deltakerne. 

Gjennom en realkompetansevurdering får en vurdert kompetanse i forhold til læreplaner i 

videregående skole. Man kan få godkjent ett eller flere fag, eller du kan få godkjent deler av fag. 

Kompetansebeviset angir hvilke mål i læreplanen for hvert fag som er 

godkjent. Realkompetansevurderingen danner grunnlag for å planlegge videre opplæring/utdanning. 

Man får oversikt over hvilke fag som er godkjent, og hva som trengs mer opplæring i. For de aller fleste 

fører dette til at opplæringsløpet blir avkortet.  

Om du ikke søker opplæring, vil en dokumentasjon av realkompetanse være nyttig i forbindelse med 

jobbsøking, endring av arbeidsoppgaver på jobben, lønnsforhandlinger mm. 

Realkompetansevurdering starter med en gjennomgang av all skriftlig dokumentasjon man har for 

arbeidserfaring, kurs, tillitsverv opplæring osv. I tillegg til dette gjennomføres det samtalebasert 

vurdering, der man får møte fagkonsulenter som kjenner fagområde. I noen tilfeller gjennomføres også 

yrkesprøving, der man kan få vise i praksis hvordan man utøver faget 2 .  

 

                                                             
2 http://www.nfk.no/artikkel.aspx?AId=11094&MId1=820&MId2=943&back=1 
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5. Det må få noe å si  

 

Etter å ha arbeidet sammen i ett år, ønsket prosjektet å dele litt av sine erfaringer med sentrale aktører 

i lokalsamfunnet. De hadde en felles opplevelse av å ha lykkes med noe. De unge trivdes, og ingen av 

dem hadde stått i noe over så lang tid. I forberedelsen arbeidet vi sammen om hva som skulle fortelles 

fra prosjektet: Hva har prosjektet betydd for de som har vært med? Og hva vil det være viktig å fortelle 

andre om?  

De unge hadde et stort engasjement i at andre ikke skulle måtte oppleve det samme som de selv. Og 

alle var opptatt av at de gode erfaringene skulle kunne videreføres, og at det ikke ble slutt når 

prosjektet sluttet.  Man ønsket derfor å bruke temakafeen til å utfordre andre som bor og arbeider i 

kommunen til å tenke over hvordan kommunen kunne bruke de erfaringene prosjektet har gjort. En av 

tingene som det viste seg at de unge deltakerne var veldig opptatt av, var hva kommunen kunne gjøre 

for å unngå at andre ungdommer skulle oppleve det samme som dem: Nemlig opplevelsen av å være 

utenfor allerede på ungdomsskolen. Fagfolka i prosjektet var i utgangspunktet mer opptatt av hvilke 

konsekvenser prosjektet skulle få i form av videreføring av stillinger og arbeidsmåter.  

Til temakafeen kom andre sentrale fagfolk, politikere, ordfører, rådmann og familie/venner. Vi var til 

sammen seksten personer som deltok.  

Temakafeen startet med en omvisning på huset, hvor deltakerne er vertskap. Deretter er det kaffe og 

vafler i nabolokalet, mens det ble vist bilder og fortalt litt fra arbeidet. Gjestene fikk så ta plass rundt 

kafebord og fikk høre på mens forskeren intervjuet deltakerne om det å delta i prosjektet. 

Spørsmålene som ble stilt var planlagt av gruppa i felleskap på forhånd, og kretser rundt de tingene 

som formidles i dette erfaringsheftet. 

    

Deretter fikk de ulike bordene noen spørsmål til samtale omkring bordene:  

1) Hvorfor er dette prosjektet viktig? 

2) Hva kan vi lære av prosjektet?  

3) Hvordan kan Lødingen bruke erfaringene i møte med andre ungdommer?  

 
 

 

 

 



 

41 

 

 

Hvorfor er dette prosjektet viktig?  

 

- Ungdommer kommer i aktivitet 

- Økt selvtillit, selvoppbygning og sosial 

kompetanse 

- Øke kompetanse i Lødingen 

- Mestring i fag 

- Bli sett – være en del av samfunnet 

- Motivasjon til å skape noe selv 

- Nyttig og viktig for andre ungdommer 

- Erfaringsutveksling 

- ”Gamle/ ustelte” boliger blir ny 

- Utvide horisont 

- Synlig resultat 

 

 

- Hjelp til selvhjelp, både for ungdommen 

og kommunen 

- Nye muligheter – andre mål 

- Mer åpenhet rundt det å ”slite”  

- Rehabilitering og arbeidstrening 

- Skaper et godt omdømme for Lødingen 

- Forbilder 

- Verdiskaping 

- Tilbud til ungdom 

- Aktivitet 

- Respekt 

- Videre utdanning 

 

 

 

 

Tilrettelegging 

 

Ut i normalt arbeidsliv 

 

Ting tar tid 

 

 

Hva kan vi lære av prosjektet?  

- Bruke tid (kommunikasjon) på enkeltmennesket og hverandre 

- Arbeidsplasser i kommunen kan lære hvordan behandle personalet 

- Arbeidsplasser/ kommunen kan lære/ erfare på andre nye prosjekter 

- Er det tilrettelagt kan vi lære det vi vil 

- Nytenkning på ulike arena 

- Ærlighet/ respekt/ strukturer/ grensesetting 

- Sosiale utflukter 

- På andre arena (psykiatri/ rus/ egenmestring) 
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- Bli mer sosial 

- Samarbeide 

- Kunnskap som blir brukt  

- Positivt med å tjene egne penger ved eget arbeid 

- Positivt for å beholde ungdommen i Lødingen 

- God oppfølging 

- Gode resultater 

- Skape selvtillit 

 

Hvordan kan Lødingen bruke erfaringene i møte med andre ungdommer?  

- Bruke deltakerne i en undervisningssituasjon 8-10. Klasse om tema knyttet til mobbing, selvbilde 

og stigmatisering 

- Skape en arena for ungdom som ”faller utenfor” (musikk, idrett, speider) 

- Tidlig forebygging 

- Bruk ungdommen på ”frivillighetssentralen” Tilby deres tjenester til beboere i Lødingen som 

trenger hjelp 

- Supplering teknisk etat 

- Yes we can, we will 

- Samspill med lokalt næringsliv 

- Starte liknende prosjekt 

- Verdiskaping på lang sikt 

 

I etterkant av temakafeen har deltakerne og fagfolka utrykt bekymring for manglende engasjement fra 

kommuneledelsen, og prosjektledelsen uttrykker bekymring for hva som skal skje etter prosjektet er 

slutt: ”Hva etter prosjektet? Hva vil skje med deltakerne og hva som skal skje med lærdommen fra 

prosjektet? Jeg tror deltakerne vil klare det. Men når prosjektet er slutt så skal det ikke bare være en 

nøkkel å levere ut. Hva skal være videre? Det er fallitterklæring å bruke penger på et slikt prosjekt, uten 

å bruke lærdommen, og uten å sikre deltakerne videre. Det kan for eksempel handle om å etablere 

Småjobbsentral og det å bruke den kompetanse som deltakerne har.”  

Prosjektlederen savner noen å spille ball med om hva som skal skje videre: Du må ha noen å spille ball 

med. Det som er problemet og har vært problemet gjennom hele prosjektet. Jeg vet ikke om jeg får 

snakke med min leder.  Det er liten interesse i formannskapet. Man vet ikke hvem man skal forholde seg 

til. Det er ikke mulig å få til en dialog, og få noen til å diskutere: Hvilke muligheter har vi? Hvordan skal 

vi få folk til å skjønne hva som må til?  
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Samtidig har de opplevd engasjement fra ansatte på NAV kontoret som har vært viktig for dem, og Jon 

forteller om en av sosialarbeiderne som har vist interesse og stadig kommet innom og besøkt dem i 

huset: Hun er vel den i NAV systemet som ikke har vært involvert direkte, men som har brydd seg om 

prosjektet. Hun har vært interessert og hun har spurt om hvordan det går med de ungdommene. Det 

synes jeg har vært veldig bra.  

 

5.1 Fem spørsmål til NAV og kommunen 

 

1.Hva med deltakerne? Gjennom å delta i prosjektet har deltakerne utviklet en unik kompetanse, både 

om det å være deltaker i et rehabiliteringsprosjekt og om det å være deltaker og medvirke i et 

fagutviklingsarbeid. Hvordan kan kommunen gjøre bruk av den kompetansen som deltakerne har fått 

gjennom å delta i prosjektet? 

2. Hva med fagfolka? To av de sentrale prosjektmedarbeiderne er ansatt på eksterne midler, og 

kommunen står i fare for at disse slutter ved prosjektslutt. De andre prosjektmedarbeiderne er ansatt i 

kommunen, og har gjennom prosjektet lært noe om nye tilnærmingsmåter i arbeidet. Hvordan skal 

kommunen og NAV nyttiggjøre seg og spre den kompetansen som prosjektmedarbeiderne har utviklet 

gjennom å delta i prosjektet? 

3. Hva med tjenesteytingen? Noen ungdommer trenger noe mer for å komme tilbake til arbeids- og 

samfunnsliv. Prosjektet har gitt kunnskap om hva dette ”mer” kan handle om, og hvordan man kan 

gjøre det. Hva tenker kommunen at prosjekterfaringene skal få å si i forhold til utføring og organisering 

av fremtidige tiltak som NAV og kommunen tilbyr.  

4. Hvordan måler vi resultater? Man har i prosjektet erfart at deltakerne har hatt pauser og kommet 

tilbake. En deltaker har vært med hele tiden.  Andre har sluttet før planlagt tid. Dersom kriteriet på 

suksess knyttes til fullførelse av prosjektdeltakelsen, med evt overgang til skole eller arbeid, kan man 

kanskje si at prosjektet ikke har lykkes fullt ut. Men dersom man går bak tallene, vil en se at de som har 

et opphold i aktivitet, har stått i prosjektet fra ett og et halvt til to og et halvt år, mens de tidligere har 

en historie bak seg hvor de har sluttet på skole, arbeid og tiltak etter noen få måneder. Hvis man 

samtidig ser dette i lys av deres og det flere av ungdommer i noen av de andre prosjektkommunene i 

Ungdom i Svevet forteller om hva de hadde med seg inn i prosjektet, i form av lavt selvbilde og liten tro 

på egen mestring og på egne fremtidsmuligheter, gir dette perspektiver til å forstå hvor mye som det 

for en del av disse unge må til for å styrke dem på veien tilbake til arbeids- og samfunnsliv.  
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Videre kan en se dette i lys av fortellingene fra tiden de hadde i prosjektet. Her kan vi høre de fortelle 

om hvordan de opplever at deltakelsen har bidratt til styrket selvtillit og selvfølelse, hvor de har lært 

konkrete ferdigheter og det å fungere i et sosialt felleskap med andre. Dette kan dette gi grunn for å 

forstå prosjektet som vellykket på den måten at deltakerne har fått positive erfaringer med å mestre 

og lære, med å holde ut og med å fungere i et felleskap med andre, som de tar med seg videre. I tillegg 

har de både gjennom arbeidets konkrete karakter, og ved å delta i fagutviklingsarbeidet, vært med på å 

skape produkter som de uttrykker stolthet knyttet til. Hvilken betydning får dette for hvordan 

kommunen og NAV tenker om mål, målekriterier og tiden som legger til grunn i et rehabiliteringsløp.    

6. Hva med kommunens forebyggende arbeid? Prosjektet viser at det er mye som kan gjøres for å 

hjelpe barn og unge på et tidligere tidspunkt, kan kanskje gi unge et bedre liv og forebygge behovet for 

hjelp. Hvordan vil kommunen bruke erfaringene fra prosjektet til å se barn og unge som har det 

vanskelig på et tidligere tidspunkt og komme tidligere inn, slik at andre ungdommer som vokser opp i 

Lødingen ikke skal måtte oppleve de samme som deltakerne i prosjektet?  
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6. Om prosjektet og bakgrunnen for det 

 

 

6.1 Oppbygning av mennesker og hus 

 

Lødingen kommune ligger vakkert til nord for Ofotfjorden, helt nord i Nordland. Det er en forholdsvis 

liten kommune med 2314 innbyggere, hvor nær 1900 av innbyggerne bor i kommunesenteret. 

Kommunen fremstår som et trafikknutepunkt, som er fergested langs E6, hvor du kan kjøre vestover til 

Narvik, nordover til Harstad, eller østover til Vesterålen eller Lofoten. 

Kommunen har de siste årene har vært preget av å være en omstillingskommune, som søker å finne 

nye arbeidsplasser etter at Forsvaret og Telenor har lagt ned virksomheten i kommunen. Folketallet 

har gått ned med over 30 % de siste 30 årene.  Kommunen har, sammenliknet med andre kommuner, 

underskudd på befolkning under 45 år. Kommunen har flest sysselsatte innen offentlige helse- og 

sosialtjenester. Varehandel og hotell og restaurantvirksomhet er de største bransjene innen privat 

sektor i Lødingen, med varehandel som den største enkeltbransje. 

Kommunen har en videregående skole, som de pga nedgang i elevtallet frykter skal bli nedlagt. 

Kommunens unge må reise ut for å få utdanning utover de linjetilbudene som er der.   

Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen registrerte en økning blant ungdom og unge voksne med 

problemer i forhold til rus og psykisk helse. De opplevde at en del av brukerne hadde utfordringer 

knyttet til det å mestre i boforhold og økonomistyring. De registrerte at flere av de unge bodde enten 

hjemme hos sine foreldre eller under dårlige boforhold. Sosialtjenesten registrerte en særlig økning i 

gruppen 16-25 år som sluttet i skole/arbeid.  

Kommunen har fått til eie og disponering forsvarsboliger da Forsvaret la ned i Lødingen for noen år 

tilbake. Disse boligene har behov for betydelig restaurering/oppussing. I hver boenhet er det fire 

leiligheter og en av disse boenhetene fikk kommunen mulighet til å disponere til den aktuelle 

målgruppen. Prosjektet har de kalt ”Oppbygging av mennesker og hus”   

Hovedmålsetningen i prosjektet er å skaffe til veie egnet bolig gjennom å gi den enkelte deltaker, 

mulighet til å skape sin egen bolig samt få innpass på boligmarkede, og ved å gi arbeidstrening og en 

meningsfull hverdag. Målgruppen var unge voksne fra 18 år og oppover som har særlige utfordringer i 

forhold til psykiske lidelser, rus, dårlig mestring i boforhold og andre vanskeligstilte.  
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Planen var at deltakerne skulle restaurere fire boenheter. En viktig motivasjonsfaktor var tenkt at de 

ved å få delta i utforming av boligen skulle får tilbud om å leie /evt kjøpe til en ”gunstigere” pris.  

Samtidig er det tenkt kompetanseutvikling innenfor relevante håndverksfag med faglig veiledning.   

Prosjektet var tenkt som forebyggende ved at brukerne aktiviseres og får ansvar for egen fremtid. 

Deltakerne skulle få hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet får samtidig arbeidstrening og 

mulighet til å bygge opp nye nettverk. Kommunen hadde med seg en del spørsmål som de ønsket å 

utforske gjennom prosjektet:  

- Vil tiltaket kunne være med på å styrke denne gruppen og deres evne til å bo,? Vil det at de får 

et eierforhold til leiligheten, styrke ansvarsfølelse for egen bolig, gjøre at de tar bedre vare på 

den og tar i mot hjelp i forhold til boveiledning?  

- Vil dette kunne være med på å påvirke andre områder i deres liv, og gi dem den hjelpen de 

trenger for å kunne klare å være i en hverdag som for mange kan være vanskelig?  

- Vil det for den enkelte deltaker være med på å styrke selvtillit, mestring, toleranse og 

identitet?  

- Vil prosjektet bidra til at deltakerne får en økt kompetanse på de enkelte områder de deltar 

under (snekring/maling og lignende) 

- Vi prosjektet bidra til at deltakerne kommer ut i tiltak/arbeid i ettertid 

- Vil prosjektet bidra til at deltakerne får behandling og hjelp i forhold til økonomistyring 

(gjeldsordning) og lignende  

- Vil prosjektet gi deltakerne en plattform for å fortsette det gode arbeide som er påbegynt og ta 

ansvar for egen fremtid? 

For å realisere disse planene har kommunen ansatt prosjektleder, arbeidsleder, tilrettelegger og 

miljøarbeider. Prosjektet startet opp i 2009og avsluttes våren 2011 

 

Økonomi: Prosjektet har et samlet budsjett for tre år er kr 9.168.000,- ,med følgende fordeling: 

Rehabiltering  av boligen    kr 2.310.000,- 
Drift av prosjektet    kr    186.000,-  
Lønn 3,5 stillinger     kr 4.032.000,-  
Lønn 4 deltakere    kr 2.640.000,- 
SUM      Kr 9.168.000,- 
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For å finansiere disse planene søkte kommunen om prosjektmidler fra Helse- og rehabilitering, 

Fylkesmannen og Husbanken til å finansiere stillinger, samt lån og tilskudd fra Husbanken til 

rehabiliteringsarbeidet. Kommunen og NAV har i tillegg gått inn med egenandel til deler av stillingene 

og avlønning av deltakere.  

Boligsosialt arbeid: Kommunene plikter å stille med boliger til de vanskeligstilte i samfunnet. 

Prosjektet bygger blant annet på den boligsosiale handlingsplanen som Lødingen Kommune har 

vedtatt. Kartlegginger har vist at kommunen har behov for å kunne tilby boliger for unge i 

etableringsfasen. Blant annet er det flere unge voksne som bor hjemme hos sine foreldre eller i 

midlertidige boliger, som ikke ansees som egnede boliger. Ingen bor på gata, men kommunen anser 

ikke tilbudet som tilfredsstillende, også med tanke på det å kunne være en attraktiv kommune bosette 

seg for kommunens unge.  

Miljøarbeidertjenester for alle: Gjennom et eget delprosjekt ”Miljøarbeidertjeneste for alle”, har 

kommunen ansatt en miljøarbeider, som ut fra den enkelte deltakers egne forutsetninger skulle bidra 

til at han/ hun mestrer dagliglivets utfordringer på en bra måte. Målet med denne tjenesten, er å bidra 

til å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Herunder bedre mestring i 

boforhold og med det øke livskvaliteten hos den enkelte. Miljøarbeideren skal jobbe opp mot 

hjemmet/nærmiljøet og med utgangspunkt i en samarbeidsplan med den enkelte bruker.  Videre skal 

miljøarbeideren være en tilrettelegger som bistår og støtte bruker i arbeidet av en individuell plan. 

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid er beskrevet som viktige føringer for arbeidet.  

6.2 Ungdom i Svevet 

Lødingens prosjekt har vært med i det nasjonale prosjektet Ungdom i svevet ett av femten kommunale 

prosjekter som løpt i perioden 2007 -2010, og vært lokalisert til Nordland. Det har hatt som hovedmål 

å kartlegge, prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter, metoder 

og samarbeidsformer overfor ungdom i sviktsonen. Dette kan være ungdom som har droppet ut, eller 

er på drift bort fra skole, jobb, ordinære fritidstilbud, lokalmiljø, familie og venner. 

De ni deltakende kommunene har prøvd ut ulike tilnærmingsmåter og tiltak overfor målgruppen. 

Tiltakene spenner vidt og omhandler blant annet om fritid, skole, oppsøkende og motiverende arbeid, 

lokalsamfunnsarbeid, aktivitetsrettede tiltak, foreldrearbeid, miljøarbeid, ulike former for individrettet 

– og gruppebasert oppfølgingsarbeid. Forskere fra Høgskolen i Bodø følger, evaluerer og gir 

kunnskapsstøtte til de lokale prosjektene.   
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Delmål knyttet til målgruppen 

- Ungdommene skal oppleve at de blir gitt mulighet for å utvikle sitt eget potensiale, og mestre ut 

fra egne forutsetninger.  

- Ungdommene skal oppleve å møte en helhetlig og samordnet tjeneste som tenker langsiktig 

- Ungdommene som avviser hjelp, skal oppleve å ikke bli gitt opp 

- Ungdommene skal oppleve å bli møtt med individuelt tilpasset hjelp, og realistiske ambisjoner 

 Delmål knyttet til lokal fagutvikling 

- Etablere og prøve ut bruk av både offentlige og private kontaktpersoner som koordinerende og 

nettverksstøttende tiltak  

- Videreutvikle og etablere et fleksibelt og tilgjengelig tilbud, utover ordinær arbeidstid, basert på 

ungdommenes behov 

- Videreutvikle og etablere samarbeidstiltak og samarbeidsformer på tvers av etablerte etatsgrenser, 

og finne ut hva som kjennetegner hensiktsmessige måter å organisere arbeidet på 

- Styrke kommunens forutsetninger til å møte målgruppen, gjennom å utvikle og styrke 

kompetansen og utvikle kvalitetssystemer    

- Bidra til kunnskapsutviklingen på området, og bidra til å utvikle modeller for formidling og 

forankring av kunnskap i kommune 

-  

Delmål knyttet til nasjonal kunnskapsutvikling  

- Identifisere hva som hemmer og fremmer gode løsninger i arbeidet med målgruppa, ved å 

kombinere/sammenholde egne erfaringer med tidligere/ eksisterende forskning.  Det skal legges 

vekt på å løfte lokale erfaringer til (enkel) overførbar kunnskap. Dette kan for eksempel være 

tilnærmingsmåter, organisatoriske løsninger, metoder og personlige ferdigheter/ egenskaper. 

- Videreutvikle og gjennomføre et forskningsstøttet fagutviklingsarbeid i en samhandling mellom 

brukere, praktikere, utdanning og forskning 

- Beskrive prosessene i prosjektet gjennom å gjennomføre en følgeevaluering 

- Evaluere hvordan ungdommene og deres familier opplever de iverksatte tiltak 

Fylkesmannen leder prosjektet og har hatt administrativt og organisatorisk ansvar, mens Høgskolen i 

Bodø har hatt ansvar for forsknings- og fagutviklingsarbeidet.  
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6.3 Om å samarbeide i et forsknings- og utviklingsarbeid 

 

I Lødingen har samarbeidet mellom forsker og prosjektet, skjedd gjennom prosjektmøter i en 

fokusgruppe hvor deltakerne og fire av fagfolka i prosjektet har møtt forskeren til sammen 10 ganger 

over to år.  

Det er mange måter å utføre forskning. Det ene er å forske på og det andre er å forske med. Det vi har 

prøvd å gjøre, er at vi forske sammen. Vi har tatt utgangspunkt i hverdagen til deltakerne i prosjektet, 

og snakket om hva de gjør, og hvordan de løser oppgavene og hvordan de har samarbeidet omkring 

dette i prosjektet. Og om hvordan firkløveren kan forbedre arbeidet sitt. Vi har i hovedsak hatt en 

løsningsfokusert tilnærming, hvor vi har vært på jakt etter det som er bra, for å gjøre mer av dette. 

Deltakerne i prosjektet har vært en del ute i omverdenen og i media og fortalt om hva de gjør. Det å få 

fortalt om erfaringer og løfte frem fortellinger på en forståelig måte er en viktig del av forskning.  

Forskerens jobb er å hjelpe ytterlige på det å løfte frem hva det handler om. Dette ved å være 

nysgjerrig og stille spørsmål, hjelpe til med å skrive ned erfaringer, og se på det som prosjektet erfarer i 

lys av andres erfaringer og annen forskning. Forskeren har også vært en kritisk venn som kan stille 

noen spørsmål utenfra, og en diskusjonspartner når prosjektet har lett etter enda bedre måter å gjøre 

ting på.  

Denne arbeidsformen kan kalles for deltakerbasert aksjonsforskning. Dette er en form for forskning 

som i tillegg til å vinne kunnskap, har som mål å bidra til å forbedre praksis. Ansatte, brukere og forsker 

inngår i et forskende partnerskap, hvor alle har status som deltakere i det felles forskningsprosjektet, 

og hvor de sammen blir enige om temavalg, gjennomføring, datatolkning og formidling. I et slikt 

forskende partnerskap er alle deltakere som inngår i et team, hvor forskerne ikke skal forske på 

praktikerne, men de skal være likeverdige utøvere sammen med dem (Sjøvoll 2008). Det tilstrebes 

aktiv deltakelse fra alle parter, men hvor graden av deltakelse kan variere. Forskere og praktikere vil 

her fremstå som avhengige av hverandre. Rollene i prosjektet vil være forskjellig, men gjensidig 

forståelse av hverandres roller er viktig (Tiller 1999). Det intervenerende opplegget har et tosidig 

siktemål, nemlig kunnskapsproduksjon sammen med praksisendring, hvor det skapes et bytteforhold 

mellom de som er i praksis og de som forsker. Her er forskeren aktiv deltaker i de praktiske 

aktivitetene og praktikerne og brukerne er på sin side aktive deltakere i forskningsdelen.” (Sjøvoll 

2008:26) 

Nora omtaler møtene i fokusgruppa som prosjektmøter og forteller om hva vi har gjort når vi har 

møttes: Vi har prata og diskutert jobben: Om det å komme seg opp og hva vi har gjort. Hva vi må gjøre 
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for andre og hvordan det er på arbeidsplassen? Hva vi må gjøre for å gjøre det bedre på 

arbeidsplassen? Det er nå stort sett det som det har gått på. 

NAV saksbehandleren sier om forskerens rolle: Hennes jobb det er å få forsket på det vi gjør. Finne ut 

hvordan dette prosjektet fungerer. Er det en grei måte å jobbe på og nå ut til ungdom på? Er det en grei 

måte å finne tiltak som fungerer og som deltakerne synes fungerer, eller må vi endre på noe. Så mye av 

det er å forske på det som fungerer, og hva fungerer ikke, og hvorfor det ikke fungerer? 

Frank forteller om hvordan det oppleves å være deltaker i prosjektet: I starten irriterte vi oss over små 

ting, over alt som ikke var på plass, vi trodde alt skulle ligge til rette da vi startet, jeg irriterte meg over 

det en periode. Men når jeg har sett litt over det, lest på nettet om prosjektet om alle disse tingene, og 

pratet litt. Og fått litt oversikt så har jeg fått forståelsen av at vi er prøvekaniner i det her, og det er et 

prosjekt som skal bygges opp til å kunne hjelpe fremover andre, og som kan bli noe i kommunen.  Når 

jeg godtar det, så ser jeg det at det ikke noe problem å ha det sånn, for da blir det så mye lettere å 

finne løsninger, istedenfor å finne de løsningene som allerede ligger der. Det gir mye mer mening i 

forhold til det å stå i prosjektet videre. Du vet at du kan være med å forme det.  
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