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ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST 

Hva vi lurte på 

 
 

• Mestring og tilfredshet med livet: 

Hvordan hadde ungdom det under 

koronanedstengingen? Hva forklarer unges 

ulike erfaringer? 

 

• Medborgerskap og deltagelse: 

Hvordan fortolket og erfarte ungdom 

smitteverntiltakene? Hvilket rom hadde de for 

kritisk medborgerskap? 
 



Ungdom i endring: en longitudinell kvalitativ studie  

• Kjernemateriale: 81 ungdommer fra fire svært ulike kommuner  

• Utvidelser: Foreldreintervjuer, flere ungdomsinformanter 

• Ungdommene følges gjennom ungdomstida: 2018, 2020, 2021 (+2023, 
2025...) 



• 8.-klassingers «selv-prosjekter»: Selvpresentasjon (trygghet og 
selvsikkerhet) og framtidsorienteringer (ambisjoner, mobilitet) 

• Selv-prosjekter knyttet til klasse og relasjonelle ressurser i familien 

• Nedenfra-opp-strategi 



ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT 

INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST 

Lokalt forankrede – 2018, 8. trinn 

• Integrerte, lokalt forankrede liv, gode relasjoner til 
jevnaldrende, positivt livssyn 

• Kjønnstradisjonelle framtidsorienteringer, ikke ambisiøse 

• Mange ungdommer på bygda og med arbeiderklassebakgrunn 
(men ikke alle) 

• Gode relasjoner i familien 

 



De selvsikre optimistene – 2018, 8. trinn 

• Selvsikre, aktive, flinke, sosiale – hektiske liv 

• Ambisiøse og mobile framtidsorienteringer – vil redde verden 

• Primært middle-/overklasse, noen arbeiderklasse – flest jenter  

• Støttende, kjærlige familier 

 



• josh-nuttall-xl2piFfdzyA-unsplash.jpg 

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST 

• Usikre, triste eller knappe, trøblete relasjoner 
til skole, jevnaldrende og familie 

• Kjønna mønster: Isolerte gutter, jenter i konflikt 
eller drama  

• Få eller usannsynlige ambisjoner – eller ville 
vekk 

• Alle lavere arbeiderklasse  

• Familien kjennetegnet av brudd eller konflikt, 
lite støtte 

De sårbare – 2018, 8. trinn 



ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST 
 

• Framsto selvsikre og kompetente 

• Ett fokus: satsing på idrett eller skole, mindre 
fokus på venner eller andre aktiviteter 

• Én mulig framtid: Elitekarrierer 

• Materielt ressurssterke familier – støtter 
elitesatsing  

Satserne: Smale stier – 2018, 8. trinn 



 

Sosiale ulikheter følger stort sett 
tradisjonelle klasseforskjeller... 

 

... Men ikke helt. Relasjonelle 
ressurser i familien viktig – noe 
studier av sosial ulikhet ofte ikke 
har med. 

Første lærdom 



Men så: korona!  

Hvordan utviklet disse fire typene seg under denne 
ekstraordinære perioden? 

 

 



ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT 

INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST 

Lokalt forankrede 
 – 2018, 8. trinn 

• Integrerte, lokalt forankrede liv, gode relasjoner til jevnaldrende, positivt livssyn 

• Kjønnstradisjonelle framtidsorienteringer, ikke ambisiøse 

• Mange ungdommer på bygda og med arbeiderklassebakgrunn (men ikke alle) 

• Gode relasjoner i familien 

 

Under lockdown 2020 (14-15 år): 

Trygge nettverk 

Enda mer kjønna aktivitet 

Å ha det bra her og nå 

Kontinuitet, lite brudd eller strev 

 



De selvsikre optimistene 
2018, 8. trinn 

• Selvsikre, aktive, flinke, sosiale – hektiske liv 

• Ambisiøse og mobile framtidsorienteringer – vil redde verden 

• Primært middle-/overklasse, noen arbeiderklasse – flest jenter  

• Støttende, kjærlige familier 

 
Under lockdown 2020: 
• Tydelig endring i tempo – grep muligheten til å 

roe ned 
• Overraskende også for dem selv 
• Fokus på skole – ingen FOMO 
• Privilegier og langsiktige mål – hadde råd til å 

omfavne roen – og muligheten til å finne den 
hjemme 
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ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST 

• 2018, 8. trinn 

• Usikre, triste eller knappe, trøblete relasjoner til skole, jevnaldrende 
og familie 

• Kjønna mønster: Isolerte gutter, jenter i konflikt eller drama  

• Få eller usannsynlige ambisjoner – ville vekk 

• Alle lavere arbeiderklasse  

• Familien kjennetegna av brudd eller konflikt, lite støtte 

De sårbare  

• Under lockdown 2020: 

• Jenter: selvforbedringsprosjekter og sosialt 

drama eller usikkerhet 

• Gutter: mer gaming  

• Fraværende foreldre, mobilserte ikke 

• Ikke tydelig endring, men understreket 

sårbarhet og kortsiktighet 



ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST 
 

• Framsto selvsikre og kompetente 

• Ett fokus: satsing på idrett eller skole, mindre fokus på venner eller 
andre aktiviteter 

• Én mulig framtid: Elitekarrierer 

• Materielt ressurssterke familier – støtter elitesatsing  

Satserne: Smale stier – 2018, 8. trinn 

Under lockdown 2020: 

• Fortsatt  kun ett fokus: lockdown 

avbrøt ikke intensiteten i interessen 

deres  

• Allerede «flinke gutter/jenter» – gikk 

ikke glipp av så mye som de ikke 

allerede ofret 

• Lockdown understreket 

selvoptimalisering – selv i krise 
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- Ikke tilfeldig hvordan ulike 
ungdom håndterte 
nedstengingen 

- Kontinuitet, små endringer 

- Justeringer i selvprosjekter, 
en intensivering snarere 
enn radikal endring 

- To priviligerte typer tjente 
på krisen og posisjonerte 
seg – men risiko knytta til 
hver 

- Arbeiderklassetyper svært 
delt: trivsel vs strev 

Andre lærdom: 

Under korona 
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Unges medborgerskap og mobilisering under lockdown 

• Alle fikk med seg nyheter – men ikke alle var like engasjerte 

• Foreldrene hadde viktig rolle 

• Ungdom mellom myndig og umyndig 

• Regjeringen stengte skolene - foreldrene håndhevet sosiale 
restriksjoner 
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  Aktiv  Passiv 

Tillit 1 Bevisst deltagelse  2 Tilpasning 

Dissens 3 Motstand  4 Resignasjon 

Skjult mobilisering 
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Lærdommer fra 

et sosialt 

eksperiment 
 

 

1. Mestring i krisetid 

betinges av individuelle 

evner, men også 

ressursene i familie og 

nettverk 

2. Prestasjonssamfunnet er 

navet i unges 

mestringstro 

3. Digitale plattformer er 

fattig trøst for sosialt 

samvær 

4. Familie alfa & omega i 

krisetid 



ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST 

Referanser: 

Eriksen, I. M. & Davan, L. B. (2020). Tap og 
tillit: Ungdoms livstilfredshet og 
samfunnsdeltagelse under pandemien. 
NOVA Rapport 13/20 

Eriksen, I. M., Stefansen, K. & Ødegård, G. 
2021. Fire typer ungdomsliv: Ressurser, 
relasjoner og stedets betydning. In: 
ØDEGÅRD, G. & PEDERSEN, W. (eds.) 
Ungdommen. Oslo: Cappelen Damm 
Akademisk. 

Eriksen, I. M., Stefansen, K. & Smette, I. 
kommende. Inequalities in the making: 
Young people’s classed life trajectories over 
time and through the Covid-19 crisis.  

 

Fotografier fra: 

Jente med mobil i mørket: Ungdata 

Keep your distance by Underway Studies 
on Unsplash 

Youths on bridge by Devin Avery on 
Unsplash 

Isolated in room by Josh Nuttall on 
Unsplash 

Black lives matter protest by Teemu 
Paananen on Unsplash 

Balcony Concerts by Catherine Cordasco on 
Unsplash 

TAKK! 


