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Mål for den neste timen

• Læringsreise – fornyelse av kunnskap

• Perspektiver – hvem forteller historiene?

• Engasjerende – Og kanskje litt provoserende?

Alt dette, med utgangspunkt som den siste taler…



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





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»

(Baker, 2014, s.3)



Hvor er de voksne?





• «Det beste med å være ungdom i dag er 
at alle er så forskjellige, det finnes få 
regler på at sånn bør være, man kan 
være homo, transe, mørkhudet og 
hvithudet, religiøs eller ikke, og folk liker 
deg uansett.»
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Identitet













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 og stress



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…»



Tilhørighet i et globalt samfunn?



Kroppspress og kosthold Nei Vilde. Potet er 
ikke usunt. Kroppen 
din trenger poteter!



«Kroppspresset i dag. Alle tenker på kroppen, og det 

gjør jo selvfølgelig jeg og, men jeg tenker at hvis 

ikke alle disse fine Paradise-jentene og modellene 

fantes, så hadde det vært mindre kroppspress. Jeg 

føler meg stygg, ekkel og feit.» (Jente, 9. trinn)



«Jeg føler meg også feit, men hvem gjør ikke det i 

disse dager ...» (Jente, 8. trinn)



Hvem skal fortelle ungdommens historie?

• Sitater i Ung i Agder

• Vår forskning - Deres liv, og hvor er deres stemmer?

• Digitale fortellinger som en metode for å bringe frem nye stemmer 

(Jamissen, Hardy, Nordkvelle & Pleasants, 2017)





Mindre filter

• Mer stemme, kreativitet og formidling av 
følelser

• Ved USN gir vi det samme verktøyet til våre 
studenter.
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Fortellere og perspektiver

• «Er typisk dagens ungdom» - Da trenger vi kunnskap fra dem.

• «Jeg har vært ung en gang jeg også…» - Ja men hva har endret seg?

Hva er «Et godt nok samfunn»?
«Svaret synes grovt sett å være samfunnsformer der sosiale, politiske og økonomiske stressorer 
ikke overlaster individets psykologiske ressurser.»

(Madsen, 2018)
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