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Mål for de neste 40 minuttene

• Læringsreise

• Overblikk

• Utgangspunkt

• Engasjement! 



Forforståelse i møte med ungdom

«Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, 
fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når 
de egentlig burde arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer 
sine lærere»

- Sokrates ca. 400 f. Kr



Forforståelse - Hermeneutikk





Hvor skal vi hente kunnskap fra da?





«Increasingly, individuals
with less-the-average
education see themselves as 
failures – less than fully
actualized persons – and 
assume that only more 
educational attainment will
make them successful»

- David P. Baker



Tilhørighet i et globalt samfunn?



Tilhørighet i et lokalt samfunn?

• Lokalmiljøet som sosial arena

• Råne, henge på kjøpesenter mm.

• «Myke ferdigheter på fritiden»

• «Parallelle liv» (Frønes, 2011)

• Fritidsaktiviteter og tilhørighet?

• Skjermtid

• Skulk



Hvor er de voksne?





Identitet













Hvordan står det til med dere?



Sosialisering - er den borte eller annerledes?

• Henger ikke på 
kjøpesenteret lengre

• Avtaler å møtes til 
aktivitet. Trening. 
Shopping. Fest.

• Forholde seg til det 
nasjonale og det 
globale hver dag.

• Nye utfordringer:

• Grupper og admins + …





Prestasjon



Prestasjon
Neida. Jeg mener å skrive det 

to ganger, for da bruker jeg 
gjentagelse som litterært 

virkemiddel!



«Fikk du 4 minus? Ja du er sikkert 
bra til mye anna…»



Flere dropouts?

• Samfunnets krav til 
kompetanse

• Individfokus

• Konsekvensene av frafall

• Mindre arbeidstimer, 
trygd, fengsel, psykiske 
vansker



Gåten «Generasjon perfekt»

Tone Sofie Aglen



Kroppspress Nei Vilde. Potet er ikke 
usunt. Kroppen din 

trenger poteter!





Hvem skal fortelle ungdommens historie?





Hvor kommer det til å ende?

• «Er typisk dagens ungdom»

• «Jeg har vært ung en gang jeg også.»

• «En ungdomsgenerasjon som er sin egen fiende?»
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