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Aktuell ungdomskultur og populærkultur

Hva kjennetegner dagens ungdomskultur og
hvilken rolle spiller populærkulturen?

KFF, 21.10.2014, Ingvild Thu Kro

Ungdomskultur og populærkultur

ungdomskultur populærkultur

Vi er de unge.
Vi eier tiden;
men tiden
eier også oss.”

Henrik Ibsen

Ungdom(skultur)

• Sosiologisk - og biologisk

• Både ideal og problem

Ungdom(skultur)

• Sosiologisk - og biologisk

• Både ideal og problem

• Endring og mestring
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”Mediene som
audio-visuell tapet”

Elise Seip Tønnesen

Del av våre
– og særlig ungdommers –

sosiale og mentale rammevilkår
«Get to know the media, and

you get to know them.»
Teolog Walt Mueller

«[Populærkulturen] har for mange
blitt stedet for refleksjon og
bearbeidelse av virkelighetens store
spørsmål.»

(Axelson og Sigurdson,
religionssosiolog og teolog)

• Livet leves og publiseres i ulike
medier

• Mediene forteller hva de skal
tenke og hvordan de skal tenke

• Populærkultur som
sosialiseringsfaktor (Maya Götz)
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I FOKUS:
5 BLIKKFANG PÅ UNGDOMSKULTUREN Blikkfang 1:

• Utseende og image…

«Det er viktig å se bra ut og å ha bra kropp
og sånn. Har du ikke det, så får du ikke
venner. Da blir du sett ned på, og da går det
ikke bra.»

Jente, 10.kl.

Dagbladet, april 2014

“Tynnspirasjon” på nettet
“Skulle gjerne hatt noen tips om
hvordan skjule vekttap for foreldre!
OG unnskyldninger for å ikke spise!”

(12 år gammel jente på en norsk pro-ana-side)

«Jeg vil bli så tynn at folk hvisker om
det bak ryggen min»

(norsk jente på Instagram)
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Stadig flere menn rammes av
spiseforstyrrelser

”Kropp og utseende er nå tema blant gutter helt
ned i 12 års alder. Det som er med å bidra til

økningen blant gutter er nok at deres idealer er
både slanke og muskuløse”

Jorunn Sundgot- Borgen, prof. og ekspert på spiseforstyrrelser

«Alle er opptatt av likes, det er
skikkelig press. Når du får likes

betyr det at folk ser deg.»

Norske ungdomsskolejenter om Facebook

• «What I see, is what I am»

• «Utvendiggjøring av identiteten
(Sosiolog Anthony Giddens)

• Behovet for å bli sett – og akseptert

Blikkfang 2:

• Materialisme…
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• Status

• «Frykter å ikke tilhøre stammen»
(Tor Wallin Andreassen, markedsføringsprofessor)

• Eiendelene viser hvem du er – skaper identitet

• Bli sett

Blikkfang 3:

• Prestasjoner…

Press og stress
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Press og stress

• «I dag er det få frie arenaer hvor unge kan slappe av
uten å bli vurdert og kritisert.»

(Anne Sælebakke, psykoterapeut)

• «Det tause ungdomsopprøret»
(Hanne Skartveit, VG)

• Kun perfekt er godt nok

Samtidig…

• Engasjerte og bevisste

• Tro på at en kan utgjøre en forskjell

• Utfordringen: balanse!

Blikkfang 4:

• Relasjoner…

• Nære relasjoner i fokus

• Vennene – den «nye familien»

• Passe inn – høre til

Hvem er forbildene?
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«What’s in it for me?»
Blikkfang 5:

• Opplevelser…

I want money,
I want it want it want it
Fast internet,
Stay connected in a jet
Wi-fi, podcast
Blasting out an SMS
Text me and I text you back
Check me on the iChat I'm all
about that http You're a PC
I'm a Mac
I want it…

We are the now
generation,
We are the generation
now,
This is the now
generation,
This is the generation
now,

Opplevelser

• Bekymringsløse, ha det gøy (hedonisme)

• Nytelse, tilfredsstillelse av behov

• Motarbeide kjedsomhet

• Åpenhet for det
religiøse/åndelige/overnaturlige

MEN: Det må dokumenteres…
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«Det er som om opplevelsene
dine ikke teller om du ikke har
et publikum som ser dem.»

Sofia Coppola

«Det handler om å se, å bli
sett eller oversett og om å se
seg selv.»

Siri Meyer

Hvordan møte ungdomskulturen?

• Se dem!

• Møte ungdom der de er

• Kjenne deres livsverden – vite hva som er
viktig for dem

• Kjenne konteksten

Dobbel lytting –
«to the Word and to the World»

John Stott (1921-2011)

… gir hjelp til å forstå Bibelen og
samtiden - med eleven i fokus.


