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Sammendrag 
Et liv kan deles inn i fortid, nåtid og fremtid og nesten alle mennesker har tanker om disse 

fasene i livet. Denne undersøkelsen dreier seg om pakistansk ungdoms håp for og 

bekymringer om fremtiden. Det er gutter og jenter fra det siste året i videregående skole i en 

middels stor by i Pakistan som har skrevet stil om sine håp og bekymringer. Totalt 96 

ungdommer i alderen 15-23 år deltok i undersøkelsen. På grunn av den politiske og 

økonomiske situasjonen er Pakistan et utfordrende land for barn og ungdom å vokse opp i. 

Gjennom tematisk analyse synliggjøres hvilke håp og bekymringer som uttrykkes gjennom 

stilene og det gis en deskriptiv beskrivelse av deres håp og bekymringer. Samtidig viser 

undersøkelsen at de pakistanske ungdommene som deltok i denne undersøkelsen hele tiden er 

opptatt av å finne positive mål for fremtiden: Bekymringer og vanskelige livssituasjon kan på 

en eller annen måte endres mot noe som er bedre. For de fleste er fremtiden – uansett 

vanskelig her og nå situasjon – på en eller annen måte håpefull.  
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Forord 
 

Kjære veiledere; Hilde Eileen Nafstad og Rolv Mikkel Blakar. Jeg ønsker å rette en spesiell 

takk til dere begge. Det har for meg vært en veldig spennende og lærerik opplevelse å ha dere 

som veiledere. Ønsker å takke dere for at dere har vært motiverende, oppmuntrende og 

støttende under hele prosessen i utarbeiding og gjennomføring av denne undersøkelsen. 

Samtidig har dere også gitt meg utfordringer slik at jeg har fått mulighet til å utvikle meg til 

selvstendig tenkning og arbeid. Tusen takk for deres støtte og veiledning. I forbindelse med 

innsamling av datamaterialet vil jeg også takke ungdommene i Pakistan for deres deltagelse 

og engasjement. Ønsker også å takke mine samarbeidspartnere i Pakistan. Jeg vil samtidig her 

kommentere at jeg under arbeidet har hatt materialet på urdu. Jeg har derfor hele tiden tenkt 

på urdu og det har ofte vært en utfordring å skrive på norsk. Til slutt vil jeg også benytte 

anledningen til å takke min familie. Tusen takk til hele familien min for deres støtte og 

oppmuntring under denne prosessen. Spesielt takk til min bror for gode ideer og refleksjoner i 

forbindelse med denne undersøkelsen. Takker også venner, medelever og bekjente. Dere har 

hjulpet meg med å komme i mål med denne oppgaven.  

   

 

  

 

Oslo, 16. Oktober 2013.  

Tahiba Kauser Asif  
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1  Innledning  
Et liv kan deles inn i fortid, nåtid og fremtid og nesten alle mennesker har tanker om disse 

fasene i livet. Denne undersøkelsen dreier seg om fremtiden: Om ungdoms håp og 

bekymringer for fremtiden. Noen har positive tanker og håp og ønsker om en god fremtid. 

Andre tenker mer på bekymringer og vanskeligheter som fremtiden vil kunne bringe. Men 

kanskje felles for de fleste mennesker er at de knytter både håp og bekymringer til fremtiden. 

Innholdet i våre håp og bekymringer kan imidlertid være svært forskjellig avhengig av kultur 

og samfunn. Håp og bekymringer handler på et overordnet nivå om man opplever mening 

med livet eller ikke. For hvis man bare har bekymringer, vil livet kunne oppleves som 

meningsløst for mange.  

Tanker om mening med livet dreier seg følgelig ofte om håp og bekymringer, ikke bare for 

dagen i dag, men også for fremtiden. Den amerikanske psykiateren Yalom (2011) er en av 

dem som er opptatt av dette. Om hvorfor mennesket blir satt til verden og hva vi egentlig 

lever for; om våre håp, men også tvil og bekymringer (Yalom, 2011). Dette spørsmålet var 

også Tolstoj opptatt av. Tolstoj kjempet i stor del av sitt lange liv en kamp mot at han 

opplevde livet som totalt meningsløst, livet var uten håp og verdi. I sin streben etter mening 

med livet stilte han hele tiden dette spørsmålet om verdi eller mening, samme hva han foretok 

seg. I sin opplevelse av mangelen på mening opplevde Tolstoj at selve livsgrunnlaget falt 

bort. Som han beskrev:     

”Jeg følte at den grunnen jeg stod på, smuldret bort under meg, og at jeg ikke hadde 

noe annet ståsted; at det jeg hadde levd for ikke var verdt noe; og at jeg ikke hadde 

noen grunn til å leve... Sannheten var at livet var meningsløst” (Tolstoj sitert i Yalom, 

2011, s 490).   

Humanistene som Rogers (1980), May (1969) og Maslow (1968) reiste også dette temaet om 

mening i psykologien. May (1969) uttrykte menneskets angst og smerte når det skal forholde 

seg til dette temaet om livets mening og meningsløshet:  

To grasp what it means to exist, one needs to grasp the fact that he might not exist, that 

he treads at every moment on the sharp edge of possible annihilation and can never 
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escape the fact that death will arrive at some unknown moment in the future… (May, 

1969, s 106).  

For psykologien må mening utgjøre et viktig tema (Baumeister, 1991). For meningsløshet, 

altså det å ikke finne en mening med livet, kan anses som en trussel mot et godt liv. 

Mennesket kan da dras mot opplevelse av en total meningsløshet, individet kommer til et 

punkt hvor alt kan føles totalt tomt (Yalom, 2011). Et godt liv må derfor være koblet til 

opplevelsen av mening og håp. Baumeister (1991) peker på at et meningsfylt liv dreier seg om 

å oppleve at livet har en hensikt og at en kan vurdere sine aktiviteter her og nå i forhold til 

mulige og fremtidige tilstander. Baumeister (1991) nevner også at mening dreier seg om at 

mennesker trenger å oppleve at de har en form for kontroll over det som skjer. Det gir også 

håp. Mening dreier seg videre om hva som er viktige verdier i livet.   

Slik jeg ser det, dreier mening seg fremfor alt om håp, ønsker og positive mål for fremtiden.  
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2  OM HÅP OG BEKYMRINGER FOR 
FREMTIDEN 

Damon (2008) er en av dem som er opptatt av dette forholdet om at et meningsfullt liv 

handler om håp og positive mål. Eller formulert slik: Realisme av håp, ønsker og positive mål 

vil kunne gi mening til livet (Damon, 2008).  

Damons (2008) ståsted er at mennesket er en organisme som hele tiden konstruerer ulike mål 

og disse ideene vil være med på å styre hvordan vi tenker om fremtiden. Tanker om fremtiden 

styrer samtidig også her og nå (Damon, 2008). Damon (2008) hevder videre at dersom vi ikke 

reflekterer over målene for livet vårt så vil vi ikke finne mening i det vi gjør her og nå. Dette 

peker Damon (2008) på at unge mennesker i dag sliter med. Ungdomslivet i hvert fall i vesten 

styres bare mer og mer av livets tilfeldigheter (Damon, 2008). Mange unge vil for eksempel 

ikke binde seg i roller, som yrkesrollen, ektefelle eller foreldrerollen. De utsetter planlegging 

og å sette seg mål for livet sitt. Dette hevder Damon (2008) kan føre til stor ambivalens hos 

ungdommene når de så endelig må ta et valg om hvordan de skal innrette livet sitt. De strever 

da med å finne ut hvordan de skal gå videre i livet sitt (Damon, 2008). Et meningsfullt liv for 

Damon (2008) må følgelig handle om hva vi egentlig ønsker å nå og å realisere, og det å ha 

konkrete mål for livet og fremtiden er viktig. Det samme ståstedet har også Yalom (2011). 

Begge trekker frem at et meningsfullt liv må dreie seg om å utvikle og å prøve å realisere 

noen positive mål. Samtidig er det slik at vi mennesker også tenker på mulige framtidige 

bekymringer. 

Håp og bekymringer er sannsynligvis også noe de fleste har et forhold til, som utgjør en viktig 

del av livet. Men innholdet i våre håp og bekymringer formes av tid og sted, av 

meningssystemene der vi lever (Gergen, 1985, 1999). For noen kan håp for eksempel dreie 

seg om ønsker i forhold til seg selv, mer individualistiske ønsker og mål. For andre kan håp 

og bekymringer dreie seg om ønsker og tanker i forhold til familie og relasjonelle verdier. 

Innholdet i våre håp og bekymringer kan derfor være svært forskjellig avhengig av tid, sted og 

situasjon (Gergen, 1985, 1999).  

Noen kulturer har for eksempel drømmer og positive verdier knyttet først og fremst til målet 

om å være i fellesskap, med andre mennesker og grupper. Andre kulturer derimot legger vekt 

på at et godt liv først og fremst er knyttet til muligheter for egen vekst og utvikling (Triandis, 
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2001; Hogg & Vaughan, 2005). Med et sosial konstruktivistisk ståsted tenker jeg meg at den 

kultur og det samfunn som mennesket er en del av, er med på å forme og utgjøre de viktige 

konkrete elementer i menneskets drømmer og ideer om fremtiden. På samme måte vil 

bekymringer knyttet til fremtiden være formet av den situasjonen vi er en del av (Gergen 

1985, 1989, 1999).  

Jeg er som nå drøftet på et mer generelt nivå interessert i meningen og meningsløshet i livet. 

Konkret skal jeg studere hvordan unge mennesker idag opplever og ser på fremtiden sin. For 

mening og meningsløshet kan, slik Damon (2008) argumenterer, knyttes sterkt opp både mot 

mangel på håp og positive mål og ideer om fremtiden.  

Denne oppgaven dreier seg da om håp: ungdoms håp, men også deres bekymringer for 

fremtiden. 

 

2.1 Om begrepet ungdom 
Begrepet ungdom gir forskjellige assosiasjoner og dermed ulike definisjoner. En opplagt 

definisjon er at ungdom har med alder å gjøre (Baumann, 2001). Men ungdom kan også være 

samlebetegnelsen både på en periode i livet og på den gruppe individer som kaller seg unge, 

og som har noen felles trekk. Tenåringsbegrepet derimot er knyttet til ungdomstida som en 

sosial modningsfase (Baumann, 2001). Det er heller ingen konsensus i psykologi om hvilket 

aldersspenn det er tale om når vi bruker begrepet ungdom. John Baron Mays lar overgang fra 

hjem til skole, og fra skole til arbeidsliv være selve avgrensningen av ungdomsbegrepet 

(Mays, 1965). I denne undersøkelsen knyttes definisjonen av ungdom seg til alder. Jeg 

studerer ungdom på et bestemt klassetrinn på skoler i Pakistan.   

Konkret er det pakistansk ungdoms håp og bekymringer som studeres og beskrives i denne 

oppgaven. Pakistan er et land som det er utfordrende å vokse opp i, slik jeg ser det. Pakistan 

er også et land som det har kommet mange innvandrere fra til Norge. Jeg tilhører selv både 

den norske og pakistanske kulturen. Mange av pakistanerne som nå er i Norge knytter mange 

av sine ideer om fremtiden sannsynligvis til den erfaring og den kulturelle bagasjen som 

familien også har med seg fra Pakistan. Kunnskap om pakistansk ungdoms opplevelse, håp og 

bekymringer kan det derfor være vesentlig at også norske psykologer har større kunnskap om. 

Det er følgelig interessant og viktig å få vite hvordan pakistansk ungdom tenker om 
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fremtiden. Hvilket håp og bekymringer har ungdom i Pakistan om fremtiden i et land som 

både er turbulent økonomisk og politisk. 

 

2.2 Fremtiden gjennom troen på at endring er 
mulig 

Synet på fremtiden vil kunne påvirkes av en rekke faktorer. En sentral faktor som påvirker 

menneskers syn på fremtiden er i hvilken grad individet selv føler at det kan, har muligheter 

til og er i stand til å gjøre noe med den. For dersom mennesket føler at det kan ha noen 

innvirkning på fremtiden så vil man også oppleve mer håp for fremtiden. ”Self-efficacy” 

begrepet (Bandura, 1986; McKnight, 2011), som dreier seg om individets tro på egne evner til 

å kunne forandre, er derfor et relevant begrep for å forstå menneskets framtidsorientering. 

Maddux (2009) drøfter også hvordan opplevelse av egne evner til å utføre nødvendige 

handlinger kan føre til ambivalens, håp eller bekymringer for dagen i dag og fremtiden, 

avhengig av om en opplever at en har stor eller liten evne til å forandre på forholdene. 

Begrepet ”collective self-efficacy” (McKnight, 2011) fanger opp at individets syn på både den 

nære og den mer langsiktige fremtiden også er avhengig av om vi tror at vi kan jobbe sammen 

for å nå et bestemt mål. For noen mål er mulig å få oppfylt alene, mens andre mål er krevende 

og krever samhold og fellesskap for å kunne nå dem. Det er også en sammenheng mellom det 

å sette seg et mål, vellykkes med å realisere den og tilfredshet med seg selv (Bandura, 1986). 

Det å sette seg et mål og vellykkes med denne vil kunne føre til en økt tilfreds med seg selv.  

Det vil igjen både føre til et mer håpefullt syn på fremtiden, samtidig som det også vil ha en 

positiv effekt for eksempel på ens psykiske helse. Dette fordi det er en nær sammenheng 

mellom håp og psykisk helse da håp er relatert til lykke, tilfredshet, positive emosjoner og det 

å komme i overens med andre (Snyder, Harris, Anderson, Holleran, Irving, Sigmon & Wu, 

1991). For det å nå mål gir mer selvtilfredshet som igjen fører til større opplevelse av 

selvmestring (Bandura, 1986; Ormrod, 2004).    

Denne måten å nærme seg temaet om folks fremtidsopplevelse med ”self-efficacy” begrepet 

ivaretar også det forhold at mennesket aktivt former sitt liv. Mennesket reagerer ikke bare 

passivt på kontekst (Bandura, 1986). Det skjer hele tiden en interaksjon mellom individets 

subjektive opplevelser og det miljøet de lever i. Dette former igjen deres selv og personlighet 
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(Bandura, 1986). Menneskets syn på fremtiden er følgelig ikke bare styrt av individuelle 

faktorer, men er avhengig også av den situasjonen individet er i. Det er denne kontinuerlige 

interaksjonen mellom individ og miljø som former og skaper oss som mennesker og da også 

våre tanker om fremtiden. Vi trekker ut noe som blir viktig for oss. Våre håp og bekymringer 

for fremtiden utvikles gjennom et slikt komplekst samspill. 

 

2.3 Om fremtiden og kulturens verdier og 
praksiser 

Markus & Kitayama (1991) peker på at alle mennesker står overfor to fundamentale 

oppgaver. Den ene oppgaven dreier seg om å bli del av en større gruppe. Livet dreier seg om 

relasjoner til andre medlemmer og til gruppen. Den andre oppgaven individet står overfor er å 

utvikle egen individualitet. Denne oppgaven involverer hvordan individet må differensiere 

seg selv fra andre og fra den større gruppen (Markus & Kitayama, 1991).  

Kulturer er meget forskjellige med hensyn til hvordan de balanserer mellom og verdsetter 

disse to oppgavene (Markus & Kitayama, 1991; Larsen & Buss, 2005). Markus & Kitayama 

(1991) peker på at vestlige kulturer, som USA og Vest-Europa, verdsetter det individuelle 

mennesket. Dette er i motsetning til mange ikke-vestlige kulturer, slik som Japan og Kina, 

som prioriterer relasjonsmennesket der mening dreier seg om gruppen, om å passe inn og 

utvikle harmoni i relasjoner. 

Triandis (2001) peker videre på at i individualistiske samfunn vil individet tenke og handle 

uavhengig av gruppetilhørighet. Det verdifulle – det som gir mening da – er de personlige 

målene og ikke målene til gruppen. I kollektivistiske samfunn prioriteres derimot de målene 

som er prioriterte av gruppen (Triandis, 2001; Hogg & Vaughan, 2005).  

Det er utført undersøkelser av slike verdiprioriteringer i ulike kulturer. Rhee, Uleman, Lee & 

Roman`s (1995) undersøkelse viste at nord-amerikanerne beskrev seg selv gjennom 

personlige egenskaper som smart, stabil, avhengig og openminded. Ip & Bonds (1995) 

undersøkelse viste at kinesere beskrev seg selv gjennom å bruke sosiale roller: ”jeg er en 

datter” eller ”jeg er Janes venn”. Det er følgelig kulturelle forskjeller i verdier om hvordan 

verden er og burde være, verdier som så blir overført til medlemmer av denne kulturen 
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gjennom foreldre, lærere og andre agenter for sosialisering av barn og unge (Bronfenbrenner, 

1979).  Kulturelle verdier og praksiser former og styrer derfor nødvendigvis også de ideer vi 

formulerer om fremtiden. 

 

2.4 Undersøkelser om ungdoms tanker om 
fremtiden 

Det finnes ikke noen omfattende forskning om ungdoms tanker om fremtiden, men det finnes 

noen undersøkelser fra forskjellige land, delvis komparative. Gillespile & Allport (1955) 

utførte en større krysskulturell studie av ungdoms tanker om fremtiden i ti forskjellige land. 

Resultatene fra denne undersøkelsen viste at for ungdommene i de fleste landene inngikk 

familien deres i dag også i fremtidsbeskrivelsene deres. Men de amerikanske ungdommene i 

denne undersøkelsen gjorde ikke dette i samme utstrekning. De amerikanske ungdommene 

var mer orientert mot sin fremtidsfamilie i motsetning til ungdommene fra de andre landene. 

De amerikanske ungdommene, i større grad enn f.eks. indiske, kinesiske, japanske 

ungdommer svarte også at de var opptatt av egne interesser, hobbyer og seg selv som person 

(Gillespile & Allport, 1955). I denne undersøkelsen fra 1955 rapporterte også de amerikanske 

ungdommene lav interesse for sosiale problemer, som fattigdom, kriminalitet og 

urettferdighet mellom befolkningsgrupper (Gillespile & Allport, 1955). Det var en ”seg selv” 

nok holdning blant de amerikanske ungdommene som stod mer frem. Samtidig viste 

resultatene at de amerikanske ungdommene opplevde bekymring for fremtiden: En måtte 

oppnå suksess i betydningen av rikdom og selvrealisering. Ungdommene var i fremtiden 

forventet å ha penger, høy profesjonell status, mer hobbyer og mestre bedre enn deres foreldre 

(Gillespile & Allport, 1955). Skulle de realisere dette forventningspresset måtte de klare seg 

godt i forhold til utdannelse og studier.  

Jeg er som understreket opptatt av dagens unge i Pakistan og Yusuf (2011) har gjennomført 

en spørreskjemaundersøkelse av pakistansk ungdoms tanker om nåtid, fortid og fremtid og 

drøftet resultatene i forhold til den sosioøkonomiske situasjonen i landet. Undersøkelsen viste 

blant annet at 75 % av ungdommene tenkte at en del av de økonomiske vanskelighetene i 

landet kunne løse seg ved selv å emigrere (Yusuf, 2011). Samtidig var også håpet for et bedre 

Pakistan levende. For hele 75 % av dem tenkte at de neste årene ville bli bedre og de fleste 
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regnet med å få seg en jobb. Ungdommene uttrykte således håp (Yusuf, 2011). Undersøkelsen 

viste videre at religion var viktig for dem. 81 % av de unge uttrykte at de var strengt eller 

moderat religiøse (Yusuf, 2011). I forhold til synet på Pakistans problemer var de særlig 

bekymret for inflasjon og arbeidsledighet og av terrorisme trusselen (Yusuf, 2011). De unge 

svarer at de er nærmest knyttet til sine foreldre. Det å inngå arrangerte ekteskap er videre 

populært. Undersøkelsen viser også at de unge har som mål å ta utdanning og at foreldrene 

også vektlegger viktigheten av at ungdommen skal få utdanning. Yusuf (2011) drøfter disse 

dataene opp mot kvaliteten på dagens utdanning som er bekymringsverdig og at 

arbeidsledighet og undersysselsetting er svært vanlig i Pakistan.  

Baumann (2001) utførte en studie i Norge om det gode liv, om hva ungdom tenker om det å 

ha et godt liv: Hvilke visjoner har de om et fremtidig godt liv? Norge er i motsetning til 

Pakistan et individualistisk verdiorientert samfunn (Nafstad, Blakar, Botchway & 

Rand-Hendriksen, 2009; Nafstad, Blakar, Botchway, Bruer, Filkukova & Rand-Hendriksen, 

2012).  

Baumanns (2001) undersøkelse var en kvalitativ intervju-undersøkelse og utvalget var en 

gruppe ungdommer som ikke hadde funnet seg til rette i det vanlige skoleløpet og som var 

elever i grunnskolen i en større by. Det var bare gutter som deltok og de var i alderen 15-16 

år. Det ble gjennomført et gruppeintervju og seks ungdommer ble intervjuet individuelt. 

Konkret skulle de svare på følgende: ”Hva slags visjoner har du om et godt, fremtidig liv?” 

og ”Hva er et godt liv for deg idag?”. Baumanns (2001) undersøkelse viste at denne 

ungdomsgruppen var opptatt av penger/materielle goder, av verdien av utdanning, jobb, gjøre 

et ærlig arbeid, tjene penger, eie bil og forsørge familien. Flere av ungdommene nevnte også 

at foreldre eller besteforeldre hadde satt til side penger for dem for at de skulle få en god 

fremtid og at de selv ville gjøre det samme for sine barn (Baumann, 2001). Penger blir på 

denne måten et uttrykk for direkte omsorg: De signaliserer den voksne verden; men også 

likeverd og omsorg, omtanke og ansvar (Baumann, 2001). Pengene ble ikke oppfattet som et 

mål i seg selv. Penger har de som verdi, som middel for å skaffe seg det gode liv. Men penger 

var ikke noe mål i seg selv for denne ungdomsgruppen (Baumann, 2001).  

Jeg har gjennomført en kvalitativ undersøkelse av pakistansk ungdom i den videregående 

skole. Ungdommene er blitt bedt om å skrive en stil om sine håp og bekymringer for 

fremtiden. Dette er en induktiv undersøkelse der jeg er opptatt av de tanker og forestillinger 

som ungdommer i Pakistan her og nå har om fremtiden.   
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3  METODE 
 

3.1 Design  
Jeg valgte å la ungdommene skrive en stil om sine håp og forventninger, men også sine 

bekymringer for fremtiden. Det var ungdom fra siste klasse i to videregående skoler i en 

middels stor by som deltok. 

 

3.2 Prosedyre 
Ungdommene fikk i oppgave å skrive en stil om sine håp og bekymringer om fremtiden. Den 

konkrete ordlyden for stiloppgaven var: Hva er dine håp, forventninger, idealer og 

bekymringer for fremtiden? Som det går frem er det et åpent spørsmål som er 

formulert.1Elevene fikk en skoletime til å svare på dette spørsmålet. Læreren og den 

prosjektansvarlige var tilstede i hele timen. Oppgaveteksten ble også delt ut skriftlig til 

elevene sammen med blanke ark til å skrive på. Etter at timen var over ble besvarelsene 

samlet inn av prosjektansvarlig. Elevene hadde på forhånd fått vite at de ikke skulle skrive 

navnet sitt på svararkene, men de skulle oppgi alderen sin, men ikke fødselsdato. Videre fikk 

de beskjed om at besvarelsene ville bli samlet inn av prosjektansvarlig for så å bli sendt til 

Norge. På denne måten garanterte prosjektet full anonymitet.  

 

3.3 Skole og klassesituasjonen som kontekst  
Et viktig spørsmål i planleggingen av denne undersøkelsen var å velge ut hvor og hvordan 

undersøkelsen skulle gjennomføres. Vi planla først å intervjue ungdommene i hjemmemiljøet. 

Slik jeg vurderte den pakistanske kulturen ville nok det å intervjue ungdommene hjemme føre 

til at de kanskje ikke ville være så åpne om sine tanker og opplevelser. For tilstedeværelsen av 

                                                 
1 Jeg benytter samme formulering som Salman Türken benytter i sitt doktorgradsprosjekt der han kartlegger 
håp og bekymring i fremtidsopplevelsen hos ungdom i Tyrkia og Norge. 
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familien i hjemmesituasjonen ville nok kunne påvirke hva og hvordan ungdommene svarte. 

Jeg var derfor opptatt av å finne en kontekst hvor ungdommene kunne svare så fritt som 

mulig, samtidig som de opplevde full anonymitet. Samtidig måtte jeg få kontakt med dem. 

Jeg besluttet til sist å gjennomføre undersøkelsen i en skolesituasjon.  

Å skrive en stil på skolen i stedet for å svare på et intervju hjemme eller på skolen vurderte 

jeg kunne gi mer oppriktig svar i den pakistanske kulturen. For det første, ungdommene var 

nå sikret full anonymitet. De skulle ikke oppgi navn eller andre person-identifiserte 

kjennetegn og for det andre satt de hver for seg og skrev. Ungdommene ville da kunne gi mer 

personlige svar om sine tanker om håp og bekymringer. Å gjennomføre undersøkelsen i en 

skole og klassesituasjon som kontekst tror jeg følgelig kunne bidra til å naturligjøre 

undersøkelsen for ungdommene. Skolen er en del av deres hverdagsliv. 

Jeg kunne som nevnt ha valgt å foreta et intervju hjemme hos ungdommene, men jeg frykter 

at ungdommene da ville svart mer forsiktig. Familien var jo der og intervjuer var også der. På 

skolen i en åpen stiloppgave derimot kunne elevene skrive det de tenkte uten å frykte noen 

form for ”represalier”, hverken av familiene eller intervjuer. Det er også vanlig å skrive en stil 

i en skolesituasjon. Et annet forhold som jeg tenkte også kunne gjøre ungdommene tryggere 

var at elevene innledningsvis fikk vite at undersøkelsen ble gjennomført fra Norge. De kunne 

skrive fritt uten å frykte problemer fra noen som helst. Det var en ekstern prosjektleder og 

lærerne skulle ikke lese gjennom stilene etter at de blir samlet inn. Å gjennomføre 

undersøkelsen på denne måten gav mulighet for en kontekst som kunne inspirere elevene til å 

fortelle fritt om egne håp og bekymringer. De kan svare slik de genuint opplever fremtiden. 

En mulig ulempe kunne være tilstedeværelsen av læreren i klassen. Men han var bare tilstede 

uten å gjøre noe. Stilene ble faktisk også samlet inn av prosjektleder med en gang etterpå. 

Tilstedeværelsen av læreren kunne også være betryggende for ungdommene. Slik jeg ser det 

var følgelig skolesituasjonen en god situasjon for elevene til å skrive om sine tanker om sine 

håp og bekymringer. En kan imidlertid ikke se bort ifra at selve skolesituasjonen kan styre 

elevenes stiler i bestemte retninger. Sosiologiske og pedagogiske studier har for eksempel vist 

at skolesosialisering nødvendigvis også dreier seg om overføring av verdier, normer og 

idealer, og de idealiserer og verdier som er typiske for den kulturen (Dreeben 1970; Foucault 

1979; Scherr, 2010) skolen er en del av.  
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En innvendig mot å bruke skolesituasjonen som kontekst kan da være at denne konteksten 

påvirket stilbesvarelsene i retning av skolens verdisosialisering. Men skolen er ikke bare et 

sted hvor den dominante kulturen blir spilt ut og overført. Det er også et sted hvor det 

kontinuerlig oppstår scener av daglige konflikter; blant annet om forskjellige verdier, normer 

og kunnskap (Willis, 1977). Det er viktig i vår sammenheng å være klar over at skolen i 

Pakistan er en arena der barn og ungdom hele tiden må forholde seg til ulikheter i verdier og 

idealer. For Pakistan som det vil gå fram, er et land med store verdikonflikter som også 

gjenspeiles i skolesituasjonen.  

Slik jeg oppsummerende vurderer det er imidlertid skole og klassesituasjonen som kontekst 

en situasjon hvor ungdommene kan føle seg frie til å skrive det de vil. Men en kan imidlertid 

ikke se bort ifra at samfunnets dominante verdier i en skolekontekst vil kunne påvirke 

stilbesvarelsene. Men fordelene med skole som kontekst var stor sammenliknet med å 

intervjue i hjemmene til ungdommene.  

 

3.4 Utvalg  
Dette er en kvalitativ undersøkelse som bruker bekvemmelighetsutvalg (Flick, 2006). Valget 

av utvalget gjorde jeg på bakgrunn av bekjentskap og ved å ta kontakt med skoler. Valget ble 

to skoler i Gujrat, for jeg har selv tilknytning til området Gujrat i Pakistan.  

Jeg var interessert i å få med både jenter og gutter. Den ene klassen som deltok bestod av 

gutter og skolen var en privatskole. I privatskoler er det vanlig at for å få inntak må en betale 

et høyt pengebeløp. Det stilles også noen krav til karakterer. Fra denne skolen deltok 22 gutter 

fra den utgående klassen med aldersvariasjon mellom 16-23 år. Den andre skolen var en 

offentlig skole med klart krav om gode karakterer for å komme inn. Fra denne skolen deltok 

74 jenter med aldersvariasjon mellom 15-23 år. Felles for begge skolene var at ungdommer 

fra andre nære byer også kom til begge disse skolene for å studere. Skolene rekrutterer derfor 

fra et større geografisk område. Totalt deltok 96 ungdommer i alderen mellom 15-23 år. 

Hvordan fikk jeg da kontakt og innpass i disse skolene? Jeg hadde slektninger og bekjente i 

byen der de to skolene lå. To av mine bekjente var lærere. Jeg ba den ene læreren velge ut en 

skole og oppsøke skolen for å be om tillatelse. Denne læreren var en mann i alderen 35-40 år. 

Han var utdannet lærer, men jobbet ikke ved den skolen. Vedkommende fikk grundig 
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informasjon om undersøkelsen. Så kontaktet han skolens rektor og ba om tillatelse for å 

gjennomføre undersøkelsen. Skolen valgte selv ut den klassen som skulle delta. Etter å ha 

avtalt et bestemt tidspunkt møtte denne personen den klassen som skolen hadde valgt ut og ba 

ungdommene om å skrive stil oppgaven. I jenteskolen var det jeg selv som etter å ha søkt en 

del etter skoler i Pakistan på internett, fant kontaktinformasjon om skolen og kontaktet den. 

Jeg ringte rektor og fortalte om undersøkelsen og ba om tillatelse til å gjennomføre 

undersøkelsen. Deretter avtalte jeg med en bekjent om gjennomførelsen av selve den konkrete 

undersøkelsen. Min bekjent var også her en lærer, men ikke den samme læreren som var på 

den første skolen. Etter at rektor hadde gitt sin tillatelse til meg tok denne læreren kontakt 

med rektor for å avtale tid for når undersøkelsen skulle skje. Undersøkelsen ble gjennomført 

på samme måte som på den første skolen.  

 

3.5 Tematisk analyse  
Jeg er som presentert i denne undersøkelsen opptatt av ungdoms tanker, ideer og følelser som 

fremtiden. Hva er det de tenker om fremtiden? Samtidig med en mer sosial konstruktivistisk 

ståsted argumenterer jeg for at det i ethvert samfunn lever en kultur som har pågående 

diskurser om hvordan livet skal forstås. Når ungdom skriver om sin fremtid bruker de følgelig 

også samfunnets dominerende og sentrale diskurser. Det konstruktivistiske perspektivet 

ivaretar at individuelle meningssystemer og individuelle opplevelser er sosialt produsert og 

reprodusert (Burr, 1995, 2003). Denne undersøkelsen er følgelig en undersøkelse om 

individer, pakistansk ungdom og deres håp og bekymringer. Samtidig forteller ungdommenes 

stiler noe om det pakistanske samfunnet sett gjennom ungdommenes erfaringer og drømmer 

om fremtiden.  

Som kvalitativ forsker i denne undersøkelsen er jeg opptatt av mønstre og temaer i 

ungdommenes stiler om fremtiden. Jeg valgte derfor tematisk analyse som analysemetode 

(Flick, 2006; Guest, MacQueen & Namey, 2012). Tematisk analyse dreier seg om å 

identifisere og fokusere på temaer i dybdeintervjuer, fokusgrupper, feltobservasjoner, etc. Det 

handler om å beskrive og å forstå hvordan folk tenker, føler og handler i forhold til 

forskningsspørsmålet som er reist (Guest et al, 2012). Formålet i en tematisk analyse er da å 

beskrive perspektivene i et fenomen eller en prosess. Det er også en grunnleggende antagelse i 
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den tematiske analysen om at man i forskjellige sosiale verdener eller grupper kan finne 

forskjellige fordelinger av innholds-materiale, for eksempel mellom gutter og jenter (Flick, 

2006; Guest el at 2012).  

Tematisk analyse er en fleksibel metode (Braun & Clarke, 2006; Guest et al, 2012). Samtidig 

er den tidkrevende og omfattende. Dette var for meg særlig knyttet til den første fasen for jeg 

hadde mange stiler jeg skulle bli kjent med. Den første fasen ble derfor en svært omfattende 

og krevende prosess. Jeg skulle først lese gjennom alle stilene og danne meg et generelt 

inntrykk av dem. Som kvalitativ forskning generelt utgjør stilene en tekst. Tematisk analyse 

dreier seg da om å identifisere og beskrive både de implisitte og de eksplisitte forestillinger og 

ideene i dataene. Tematisk analyse dreier seg følgelig om segmentering (Guest et al, 2012). 

Segmentering er som Guest et al (2012, s. 50) presiserer ”a techinque for bounding text in 

order to assess and document the overall quality of the data and facilitate the exploration of 

thematic elements and their similarity, dissimilarity and relationships”. Som også Guest et al 

(2012, s 51) peker på: ”Very little qualitative analysis is done that does not rely on some form 

of segmentation and abstraction of text at some point in the process”.   

Gibson & Brown (2009) peker videre på at hvordan folk flest snakker og forteller er avhengig 

av kontekst. Jeg måtte hele tiden lese og forstå stilene i lys av den konteksten ungdommen er i 

der og da, i Pakistan. God segmentering innebærer (Guest et al, 2012) derfor analystens evne 

til å segmentere og identifisere temaer i stilene også med utgangspunkt i kontekst.  

Jeg leste derfor stilene igjennom mange ganger og dannet meg et generelt inntrykk. Som 

nevnt er jeg også selv en del av den pakistanske kulturen. I den første fasen var mitt inntrykk 

at ungdommers opplevelser for fremtiden var særlig knyttet til bekymringer, redsel og 

pessimisme. For eksempel var det mange som skrev at de var bekymret for konkrete 

problemer som at elektrisitet forsvant, men også andre dagligdagse problemer. Samtidig, når 

jeg begynte å segmentere teksten og identifisere temaene så jeg at bekymringene gjerne var 

knyttet til temaet om håp om mulig endring for landet, for familien, for seg selv, osv. 

Bekymringene stod ofte raskere og ofte klarere frem i stilene, men etterhvert som jeg ble kjent 

i datamaterialet så jeg hvordan ungdommene samtidig også avgrenset håp til beskrivelser 

og/eller ønsker om endringer. 

Etter å ha utviklet tema- og kategorisystemet leste jeg igjen samtlige stiler og identifiserte og 

markerte de håp og bekymringstemaene som den enkelte stilen inneholdt.  
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3.6 Mitt epistemologiske ståsted 
Som det har gått fram har jeg en sosial konstruktivistisk og fenomenologisk tilnærming 

(Gergen 1985, 1989, 1999; Bronfenbrenner, 1979). Jeg er opptatt av subjektiv opplevelse, 

samtidig må subjektive opplevelser hele tiden relateres til og fortolkes i relasjon til individets 

kontekst og kulturelle tilhørighet (McNamee & Gergen, 1992; Bronfenbrenner & Morris, 

1998). Jeg er selv som nevnt en del av både den pakistanske og den norske kulturen. Jeg har 

også jobbet både med klienter fra forskjellige kulturer og nasjonaliteter i studietiden. Mange 

av dem har emigrert fra Pakistan til Norge. Samfunnet og kulturelle diskurser har slik jeg 

opplever det en sterk definisjonsmakt. Kunnskap om samfunns og kulturdiskurser de deltar i, 

er viktige og nødvendige for behandleren. Både i denne undersøkelsen og i mitt møte med 

klienter har jeg følgelig vært spesielt opptatt av kontekst (Bronfenbrenner, 1979). 

Individualisme og fellesskap verdiene og balansen mellom individuelle og felleskapsverdier, 

er idag viktige for mange. Forholdet mellom hvordan vi hele tiden balanserer disse verdiene 

med utgangspunkt i de aktuelle kulturene vi er en del av, er slik jeg har erfart viktig for 

hvordan vi tenker om fremtiden. Og hvordan vi tenker om fremtiden styrer hvordan vi har det 

idag (Gardiner & Kosmitzki, 2002).  

Vi konstruerer derfor historier og temaer om fremtiden avhengig av den tid, historie og de 

lokale kontekst vi er en del av (Bronfenbrenner, 1979).  

 

3.7 Etikk 
Det etiske perspektivet ble drøftet under hele undersøkelsen. Å bevare anonymiteten til 

elevene var viktig. Deltagerne ble derfor bedt om kun å oppgi alder og kjønn. Navn skulle 

derimot ikke oppgis og heller ikke navn på skole. Innsamlingen av dataen ble foretatt på en 

etisk god måte, slik jeg vurderer det. Hver elev fikk stiloppgaven og blanke ark å skrive på. 

Men det var helt opptil dem om de ville skrive en stil eller ikke. I og med at studentene ikke 

skulle oppgi navn og jeg ikke skulle bruke andre personidentifiserbare opplysninger var det 

ikke nødvendig med godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK).  
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Som drøftet vil fortolkninger være avhengig av tid og sted (Bronfenbrenner, 1979; Gergen 

1985, 1989, 1999). Før jeg tar for meg og presenterer resultatene skal jeg derfor gi en 

beskrivelse av konteksten, det vil si en beskrivelse av Pakistan. 
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4  PAKISTAN: EN HISTORISK 
BESKRIVELSE 

Generell informasjon 

Pakistan er et av verdens største muslimske land og landet grenser mot Iran, Afghanistan, 

Kina og India. Landet er på nummer seks på lista over verdens folkerikeste land og folketallet 

utgjør 2,47 % av verdens befolkning (Langley, 2010, s 12). Landet består av seks store 

etniske grupper som utgjør punjabere, pasjtunene, sindhene, sariaki, baluchi og muhagirer. 

Det offisielle språket i Pakistan er urdu og engelsk blir ofte brukt i forsvaret og blant landets 

myndigheter; mer enn halvparten av innbyggerne i Pakistan snakker punjabi eller siriaki som 

er nær beslektede språk. Andre mer regionale språk er sindhi, pashtu og balochi (Langley, 

2010, s 16). Flertallet av pakistanerne er muslimer (96 %) men det bor også en god del kristne 

og hinduer i Pakistan (Langley, 2010, s 17). Barna begynner vanligvis på skole når de er 5 år 

men analfabetisme er svært utbredt blant befolkningen (Langley, 2010). Blant befolkningen 

regnes familien som et viktig punkt i tilværelset og mange lever i storfamilier bestående av 

både besteforeldre, foreldre og barn (Langley, 2010). Familien sees på som viktig basis for 

den sosiale strukturen og den individuelle identiteten og den inkluderer ofte kjernefamilien, 

nære slektninger, fjerne slektninger, slekts medlemmer, venner og naboer; Lojaliteten til 

familien kommer ofte før andre sosiale relasjoner.  

(http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/pakistan.html).  

 

Hentet fra Caplex nettleksikon.  

http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/pakistan.html
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Økonomi og levestandard i landet: Økonomien har bedret seg siden staten ble grunnlagt i 

1947 men landet har likevel hatt store økonomiske problemer. Den økonomiske krisen som 

startet i 2008 fikk store konsekvenser for Pakistans økonomi da landet tok opp store lån i 

verdensbanken. Disse lånene var til stor hjelp for å stabilisere den vanskelige økonomien i 

landet (Langley, 2010, s 23). Over halvparten av befolkningen i landet er sysselsatt i 

landbrukssektoren hvor de viktigste produktene er hvete, ris, frukt og grønnsaker (Langley, 

2010, s 20). Mer enn halvparten av inntekten kommer gjennom servicenæringen bestående av 

bankvesenet, forsikring og kjøp og salg av varer og tjenester (Langley, 2010, s 21). 

Tekstilindustrien er også svært viktig da det produserer store mengder klær og skinnvarer som 

for eksempel vesker, sko og sportsutstyr. Det utvinnes også store mengder olje, gass og kull i 

landet (Langley, 2010, s 22). Pakistan selger også varer til forskjellige land hvor USA er den 

største kunden; de tar imot ca 18 % av landets totale varetransport; men også de forente 

arabiske emirater, Afghanistan, Kina og Storbritannia kjøper mange produkter fra Pakistan. I 

de siste årene har landet også inngått frilandsavtaler med både Kina og Andre land i Asia og 

Midtøsten (Langely, 2010, 23). 

 

4.1 Grunnleggelsen av Pakistan 

4.1.1 Ideen om et nytt land 

Pakistan ble erklært som en selvstendig nasjon den 14. august 1947. Det var flere viktige 

personer i Pakistans historie som bidro til ideen om og dannelsen av dette nye landet. I 

henhold til Cohen (2004) var det Sir Syed Ahmed Khan som i 1875 la basisen for det som ble 

Aigarh Muslim Universitet som utdannet lærer og andre profesjonelle som skulle lede den 

pakistanske bevegelsen (Cohen, 2004, s 25). Cohen (2004) skriver på side 29 at fra 1929 

forespurte ”The Indian National Congress” om en uavhengig stat for India, og påfølgende år 

forespurte ”The Muslim League” om at ikke bare India skulle bli uavhengig av Storbritannia 

men at det også skulle bestå av to nasjoner; en for hinduene og en for muslimene. Mohammed 

Ali Jinnah var den sentrale lederen i kampen for å danne en egen muslimsk stat, det som 

senere skulle bli til Pakistan (Langley, 2010, side 24). Han engasjerte seg aktivt i politikken i 

1930, dro til London for å studere jus, men returnerte til India i 1934 for å gjenopplive partiet 

The Muslim League (Cohen, 2004, s 28).  
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4.1.2 To- nasjonsteorien 

Mohammed Ali Jinnah gjorde ”to nasjonsteorien”, ideen om at Indiske muslimer og hinduene 

i de to nasjonene trengte hver sin stat, til en effektiv bevegelse (Cohen, 2004, s 28). Han la 

vekt på at Islam i India tilhørte en separat kultur og krevde en separat stat (Jaffrelot, 2002). 

Denne ideen om et nytt stat ble dermed videreført av Mohammad Iqbal, som var en kjent 

dikter i Pakistan. Som president av partiet The Muslim League ba han om opprettelsen av en 

muslimsk stat (Jaffrelot, 2002, s 13). Jaffrelot (2002) skriver videre på side 13 at det var en 

muslimsk student ved Cambridge som het Chaudri Rahmat Ali, som tre år senere i januar 

1933 videreførte ideen og foreslo at denne staten skulle bli kalt for Pakistan. I mars 1940 

annonserte The Muslim League at de støttet opprettelsen av to uavhengige stater (Jaffrelot, 

2002). Selve navnet ”Pakistan” ble for første gang introdusert av Chaudri Rahmat Ali i 1930; 

han var en indisk muslim som bodde i Cambridge i England; navnet kom først i bruk etter 

1945 (Cohen, 2004, s 26). Tariq Ali (2008) skriver at i tiden før landet ble selvstendig var det 

store demonstrasjoner og opptøyer i kampen om å få en egen nasjon; i det som tidligere ble 

kalt Hindustan. I henhold til Wikipedia ble mellom 500000 og en million drept under disse 

kampene (http://no.wikipedia.org/wiki/Indo-pakistanske_kriger_og_konflikter). 

 

4.2 Pakistan etter grunnleggelsen 

4.2.1 Forhold i historien som har påvirket landet 

Situasjonen i Pakistan i dag er mye påvirket av de ulike hendelsene som har skjedd i Pakistans 

historie. Befolkningen i Pakistan har ofte relatert den dårlige økonomiske og militære 

situasjonen i Pakistan til forhold som korrupsjon, dårlig utdanning og svake politiske verdier 

(Cohen, 2004). Hendelsen den 11. september har også påvirket landet mye mer enn andre 

land. I henhold til Cohen (2004) ble det et press fra Amerika på Pakistan, som fungerte på 

grunn av at landet allerede trengte internasjonal støtte for å overleve, og fordi vesten kunne 

krasje Pakistans økonomi dersom regjeringen ikke samarbeidet med dem (Cohen, 2004, s 91).  

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Indo-pakistanske_kriger_og_konflikter
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4.2.2 Befolkningsveksten blir en utfordring 

 Pakistans demografiske fremtid påvirker Pakistans økonomi, sosiale strukturer og identitet på 

flere måter (Cohen, 2004, s 231). Femti år tidligere økte den pakistanske populasjonen med 

2,9 % per år som var et av det høyeste tallet per år; og man regner også med at presset på 

Pakistans høye populasjon vil fortsette å øke (Cohen, 2004, s 232). Dette kan medføre 

problemer i kombinasjon med mangel på utdanning og arbeidsledighet (Cohen, 2004, s 233). 

Jaffrelot (2002) skriver også at det demografiske presset på Pakistan har økt gjennom årene 

og det viser seg i blant annet en dårlig økonomi og økende arbeidsledighet.  

4.2.3 Flere reiser til utlandet 

Da Pakistan ble selvstendig i 1947 var landet svært fattig. Det var vanskelig for folk å få seg 

arbeid og mange levde i stor fattigdom (Langley, 2010, s 14). Langley skriver videre på side 

14 at i løpet av de neste 50 årene valgte mange pakistanere å emigrere til andre land i håp om 

å få et bedre liv. I dag er det derfor store pakistanske minoriteter i for eksempel Storbritannia, 

USA og andre vestlige land. De pakistanerne som har flyktet til vesten bidrar sterkt til 

økonomien i sitt gamle hjemland; mange av dem sender regelmessig penger til familiene sine 

hjemme i Pakistan. Dette bidrar til økt levestandard for mange mennesker i Pakistan; noen 

utvandrere har også blitt svært velstående forretningsfolk og de investerer i industriprosjekter 

og annen virksomhet i Pakistan. (Langley, 2010, s 14).   

4.2.4 Betydningen av utdanning 

Weiss (1999, s 137) skriver om utdanning som en uunnværlig ingrediens som er særledes 

viktig for utviklingen av fundamentale rettigheter for hver person. Ifølge forfatteren vi folk 

som får en solid utdanning og en god helse være i bedre stand til å forstå problemene selv og 

samtidig være i stand til å bruke deres kunnskap i andre situasjoner som arbeid, helse og 

deltagelse i demokratiet.   

En utdannet ung generasjon kan lede landet i retning av demokratisering og liberalisering 

(Cohen, 2004, s 235). Pakistans første pedagogiske konferanse i 1947 anbefalte en bedring i 

kvaliteten, men samtidig prioriterte staten industriell og økonomisk infrastruktur, jernbane, 

veier, energi og forsvar, mens utdanning fikk lavest prioritet (Cohen, 2004, s 236). Cohen 

(2004) refererer også i sin bok til den pakistanske økonomen Shahid Javed Burki (2001) som 
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legger vekt på at Pakistan trenger å få trent den yngre generasjonen slik at de blir produktive, 

for at de igjen skal kunne bidra til økonomisk vekst i landet og mindre fattigdom. Burki 

(2001) mener at det er viktig at de unge får en spesialisert utdanning slik at de passer inn i 

service og industrielle sektorer, spesielt i tekniske, service og industrielle sektorer hvor det er 

et gap.  

4.2.5 Nåværende utfordringer 

En lang periode med voldshandlinger har i stor grad hindret utviklingen av Pakistans 

økonomi; likevel er det flere eksperter som mener at landet har mulighet til å komme ut av 

denne situasjonen og noen hevder at Pakistan vil få en av de sterkeste økonomiene i verden i 

løpet av dette århundret (Langley, 2010, s 7). Langley (2010) skriver at vold og konflikter har 

svekket regjeringen, og myndighetene har ikke maktet å oppnå full kontroll i visse områder av 

landet. Dette har igjen ført til store uoverensstemmelser med nabolandene; likevel har 

Pakistan greid å opprettholde gode internasjonale forbindelser til mektige støttespillere som 

for eksempel USA og Kina (Langley, 2010). Noen av forholdene som truer Pakistan er blant 

annet det at fabrikkene spyr ut giftige stoffer både til elvene og lufta, og været blir stadig mer 

forgiftet av kjemikalier fra landbruket; mange steder kan ikke folk drikke vannet fordi det er 

så forurenset (Langley, 2010). Økende nivå av infeksjoner, sykdommer, underernæring og 

dårlig drikkevann er også noen trusler til helsen blant befolkningen i Pakistan (Weiss, 1999, s 

139). Selv om forholdene i Pakistan nå er noe blandete så finnes det likevel noe håp blant 

befolkningen. Ifølge Cohen (2004) tror den pakistanske befolkningen at en revolusjon vil 

komme til å endre situasjonen deres. Denne beskrivelsen av Pakistan sammen med min egen 

tilhørighet til den pakistanske kulturen har dannet et viktig bakteppe for meg når jeg har 

gjennomført denne kvalitative undersøkelsen. 
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5  RESULTATER 
 

5.1 Om utvikling av kodebok 
Tematisk analyse dreier seg som nå drøftet om å identifisere, avgrense og beskrive temaer i 

materialet: Om å beskrive hvordan folk tenker, føler og handler i forhold til det 

forskningsspørsmålet som er reist (Guest et al, 2012). Samtidig må en være opptatt av 

hvordan vi snakker her- da det å skrive stiler – er avhengig av dominerende meningssystemer 

og strukturelle forhold i samfunnet (Gibson & Brown, 2009). Tematisk analyse dreier seg da 

om å segmentere teksten og identifisere og avgrense menings fylte temaer. Min oppgave er 

derfor nå å identifisere temaer om håp og bekymringer og grenser mellom dem. Dette krevet 

koder helst med velutviklete definisjoner.  

Måter et kvalitativt datasett kan analyseres er mange. Hvilke temaer om mitt forsknings 

problem om håp og bekymringer er det som– stilene – dette skriftlige materialet gir 

informasjon om, er nå min problemstilling. Det er klart at mine forestillinger om håp og 

bekymringer er formet både av mine egne erfaringer og av fagets kunnskap. Jeg begynner 

med noen ”briller” som jeg bruker for å fortolke stilene. Når jeg går inn i lesingen av stilene 

blir ”brillene” nye. For som Ragin & Amoroso (2011, s 57) uttrykker det: ”… ideas help 

social researchers make sense of evidence, and researchers use evidence to extend, revise and 

test ideas”.  

Følgelig, selv om jeg har en induktiv tilnærming har jeg med meg deler av fagets kunnskap. 

Mine horisonter og ideer ble presentert innledningsvis. Samtidig var jeg opptatt av ideer som 

var nye og ukjente. Jeg var opptatt av spesielle lokale kategorier osv. som kom fram i stilene. 

Tematisk analyse dreier seg ikke om å telle ord eller fraser. Tematisk analyse dreier seg som 

presentert om å beskrive de implisitte og eksplisitte ideene i dataene, det vil si temaer. Koder 

utvikles da for å identifisere og segmentere temaer. Koder som Guest et al (2012, s 10) 

spesifiserer:”... codes are then typically developed to represent the identified themes”.  

Etter å ha lest gjennom stilene mange ganger var jeg opptatt av for hver stil å identifisere og 

segmentere kategorier av håp og bekymringer. Etterhvert ville jeg så også kunne redusere  
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datamengden som fremkom i stilene. Det er viktig å understreke at utvikling av koder og data 

reduksjon henger nøye sammen. Som Miles & Huberman (1994) presiserer: 

Data reduction is not something separate from analysis. It is part of analysis. The 

researcher’s decisions- which data chunks to code and which to pull out, which 

evolving story to tell- are all analytic choices. Data reduction is a form of analysis that 

sharpens sorts, focuses, discards, and organizes data in such a way that “final” 

conclusions can be drawn and verified (Miles & Huberman, 1994, s 11).  

Jeg skal nå legge fram utdrag fra noen av stilene for å vise hvordan jeg identifiserte og 

segmenterte temaer, hva de er og ikke er, og hvordan jeg for hver av stilene også hele tiden 

utarbeidet en kommentar til mine fortolkninger. 

 

Jente 1  

Tekstsitat2 Kodekategori  
”Forholdene i landet har blitt dårligere og 
dårligere; og det er ungdommene som er 
landets håp; men selv i disse forholdene drar 
ungdommene til utlandet; i stedet for å bedre 
landets forhold så drar de fra landet” 

Pessimisme/bekymringer knyttet til landets 
forhold  
Pessimisme/bekymringer knyttet til 
ungdommenes holdninger (ved at de drar fra 
landet)  

 

Min kommentar 

Sitatet gjenspeiler en grunnleggende bekymring om fremtiden knyttet til denne situasjonen 

om at noen gir opp landet sitt. Dette definerer jeg som pessimisme og dataene synligjør to 

typer av pessimisme. Den ene typen pessimisme er knyttet til selve landets forhold. Den andre 

typen av pessimisme er knyttet til ungdommens holdninger; ungdommene svikter landet. Jeg 

ser denne stilen om håp og bekymringer i konteksten av situasjonen som drøftet om Pakistans 

dårlige økonomi og dårlige jobbmuligheter. 

 

 

                                                 
2 Stilene ble skrevet på urdu. Det er jeg som har oversatt sitatene fra stilene til norsk. 
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Jente 2 

Tekstsitat  Kodekategori  
”Vi håper på en bedre fremtid for Pakistan og 
har tro på at Allah (gud) i kommende tid vil 
gi vellykkethet til Pakistan- at det vil bli ro 
og fred i Pakistan- men forutsatt at politikere 
i landet vil la dette bli mulig og når politikere 
slutter med korrupsjon” 

Håp om en god fremtid for Pakistan 
Pessimisme som uttrykkes som kritikk mot 
korrupsjon  

 

Min kommentar 

Her er det et ønske om at det skal gå bedre. Det er også et håp om at Allah (gud) kan hjelpe. 

Religionen er følgelig en del av håpet om en bedre fremtid. Samtidig uttrykkes bekymringer. 

Pessimisme knyttet til korrupsjon. Innholdet i pessimismen kan knyttes til den omfattende 

korrupsjonen i landet som ble beskrevet i den historisk orienterte presentasjonen av Pakistan. 

 

Jente 3 

Tekstsitat  Kodekategori  
”Innbyggerne må endre på seg selv- fordi 
politikerne vil påvirkes av hvordan 
innbyggerne selv er- dersom innbyggerne er 
gode så- av frykt for innbyggerne vil 
politikerne også bli gode”  

Folk må endre seg og bli bedre for at landet 
skal bli bra 
Bekymringer knyttet til forholdene i landet  

 

Min kommentar  

Her uttrykkes viktigheten av å ta eget ansvar. Håp er avhengig av for denne personen å ta 

individuelt ansvar og evne til endring. Det er endring av menneskene selv som står frem. Håp 

og bekymringer knyttes opp mot oppgaven om selv å gjøre noe. Banduras (1986) og 

McKnights (2011) efficacy -begrep blir her synliggjort. 

 

Jente 5  

Tekstsitat  Kodekategori  
”Når vi hører om bombeangrep eller drap så 
tenker vi først på om familien har det bra”  

Bekymring knyttet til forholdene i landet  
Bekymring knyttet til familien  
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Min kommentar  

Dette er fremtidsbeskrivelse om bekymringer. Innholdet i bekymringene er preget av dagens 

voldssituasjon i Pakistan. Samtidig viser innholdet av bekymringene en klar tilhørighet til en 

kollektiv kultur: Det er familien, ikke en selv det dreier seg om. Stilen synligjør hvordan 

verdiene er verdier i en kollektiv kultur (Triandis, 2001).  

 

Jente 7  

Tekstsitat  Kodekategori  
”Vi må bedre utdanningssystemet vårt slik at 
kommende generasjoner kan få bedre 
muligheter- slik andre land har”   

Håp knyttet til utdanningssystemet for å 
bedre landets situasjon 

 

Min kommentar 

Mye av håpet knyttet til fremtiden dreier seg om utdanningssystemet. Dette har vært og er et 

sentralt tema i den offentlige palestinske debatten (Burki, 2001). Den offentlige debatten har 

hele tiden vært opptatt av at utdanning er nødvendig for å bedre levekår og økonomi. 

 

Jente 13 

Tekstsitat  Kodekategori 
”Vi må få slutt på at kvinnene ikke kan 
jobbe. Mange av kvinnene er utdannete og 
jobber. Likevel er det mange kvinner som har 
mange hindringer i deres liv. Dersom de 
hindringene fjernes vil en kunne få en bedre 
fremtid” 

Håp om en bedre fremtid for kvinner dersom 
større grad av likestilling 

 

Min kommentar 

Er ikke fornøyd med dagens situasjon som hindrer kvinnene med utdanning i å jobbe. Det 

uttrykkes håp om positiv endring. Håp er knyttet til endringer i samfunnet/og eller med en 

selv. Håp knyttes kanskje til både ”collective” og ”individual self-efficacy” (Bandura, 1986; 

McKnight, 2011). 
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Jente 22  

Tekstsitat Kodekategori  
”Dersom det hadde vært for meg så hadde 
jeg først og fremst jobbet for de menneskene 
som har barn som vil studere, men som ikke 
har mulighet til det på grunn av finansielle 
vanskeligheter. Dersom vi ønsker at landet 
skal bli vellykket så må vi sørge for at 
utdanning blir vanlig i landet- 
forhåpentligvis”  

Vil jobbe for å skaffe de fattige utdannelse. 
Håpet ligger i bedre utdanning, og dermed 
større sosial rettferdighet, slik at flere får 
mulighet for utdanning. Et individuelt mål 
om å arbeide for større sosial rettferdighet.  

 

Min kommentar  

Sitatet illustrerer både et håp og villighet til å arbeide for et bedre liv for flere og at utdanning 

er veien å gå. Men det uttrykkes også bekymringer knyttet til dårlige utdanningsmuligheter i 

landet i dag. Sitatet synliggjør ikke pessimisme, men håp om større sosial rettferdighet 

dersom det tas et kollektivt ansvar. 

 

Jente 27 

Tekstsitat  Kodekategori  

”Vedrørende fremtiden må vi huske på at 
dersom Amerika ved å være en stor stat 
legger stor press på andre land- så vil mest 
sannsynlig vår fremtid kunne bli preget av 
store bekymringer”  

Bekymring over andre lands (Amerikas) 
styring av Pakistan  

 

Min kommentar 

Det uttrykkes en grunnleggende bekymringscene knyttet til Amerikas påvirkning på Pakistan 

og for landets fremtid. Jeg velger derfor å kode dette som bekymring faktisk spesifikt i 

forhold til Amerikas påvirkning på Pakistan. Forholdet mellom Pakistan og Amerika har 

lenge vært turbulent. Dette gjenspeiles også ved ytterligere spissing etter 11. september 2001.  
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Jente 31 

Tekstsitat Kodekategori 
”På bakgrunn av forholdene i landet er det 
vanskelig for studentene i landet å ha noe 
som helst tanke knyttet til fremtiden” 

Pessimisme knyttet til at landets nåværende 
situasjon gjør det umulig for ungdommen å 
ha tanker og visjoner om fremtiden 

 

Min kommentar  

Så stor pessimisme knyttet til landets situasjon her og nå at det ikke er mulig å formulere 

ideer eller visjoner om en fremtid. 

 

Jente 33 

Tekstsitat Kodekategori 
”Jeg tror at grunnen til de fleste problemene i 
landet vårt skyldes at rettferdighet og 
ærlighet er det slutt på i vårt land og i stedet 
er vi mer grådige og egoistiske. Hvert 
menneske tenker bare på seg selv”  

En god fremtid avhenger av at man er lojal til 
andre og nasjonen 
Bekymringer om at individet har blitt 
egoistisk. Bekymring knyttet til at folk tenker 
mest på seg selv  

 

Min kommentar  

Her legges ansvaret for landets situasjon og fremtid særlig på enkeltmennesket. Fremtiden vil 

kunne være positiv om ikke folk bare tenker på seg selv.  

 

Jente 43 

Tekstsitat Kodekategori 

”Slik som livet farer forbi, slik vil folk kunne 

risikere å komme bort fra hverandre” 

Bekymret for at relasjoner opphører  

 

 

 



27 
 

Min kommentar  

Her uttrykkes bekymringer for en fremtid med økt individualisering som en trussel mot 

fellesskapet. Indirekte i bekymringen dreies håpet mot at fellesskap og samhørighet må 

ivaretas.  

 

Jente 50 

Tekstsitat Kodekategori 
”Jeg tror at fremtiden vil bli veldig lys men 
vi er da avhengig av strøm. Det kan hende at 
i kommende fremtid kan strøm problemet 
løse seg og fremtiden blir lys på ordentlig. 
Min bønn til alle er at livet er for kort, ikke 
sløs den bort på tull- ingen vet om fremtiden 
finnes, så bruk tiden vi har fått på en 
ordentlig måte”  

Et håp om å bruke livet til å leve og ikke 
sløse det bort  
En god fremtid er avhengig av konkrete 
forbedringer i samfunnet 
Bekymring om en har en fremtid eller ikke. 

 

Min kommentar 

Stilen uttrykker håp, særlig knyttet til mulige bedringer i samfunnet. Men samtidig uttrykkes 

sterk bekymring: ”Ingen vet om fremtiden finnes.” En kan ikke ta for gitt at fremtiden finnes.  

 

Jente 52 

Tekstsitat Kodekategori 

”Alle mennesker har noen forventninger. Jeg 
tror at mennesket ønsker sitt beste og i 
forholdene som er i landet i dag så er det i 
hvert fall ikke mulig. Ikke finnes det strøm, 
ikke vann og frykt for kriminalitet finnes 
overalt. Dette har en negativ påvirkning på 
alle barn og ungdom. På grunn av alle 
vanskeligheter i landet har folk utviklet 
psykiske lidelser og folk utvikler stress”  

Bekymring for et hverdagsliv med store 
praktiske utfordringer  
Bekymring for folks psykiske helse 
Håp knyttet til menneskets iboende natur. 
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Min kommentar  

Her uttrykkes stor bekymring for hvordan forholdene i landet påvirker mennesket både sosialt 

og psykisk. Sitatet viser også at problemene er så store at det kan virke som at ungdommen 

har gitt litt opp: Landets nåværende situasjon her og nå former et pessimistisk syn på 

fremtiden. Makroforhold: Igjen ser jeg hvordan disse ungdommene er forankret i en 

kollektivistisk kultur (Triandis, 2001). Det uttrykkes bekymring for andre, ikke først og 

fremst seg selv.  

 

Jente 56  

Tekstsitat Kodekategori 
”Det er vanskelig å forestille seg noe om den 
kommende tid. Men likevel beholder vi 
håpet. Kanskje på grunn av vår religion som 
lærer oss å beholde håpet. Der vi slipper 
håpet, der vil vårt forhold med gud opphøre”  

Fremtiden er uklar og usikker. 
Gjennom religionen vil det alltid være håp. 

 

Min kommentar 

Fremtiden er vanskelig å vite noe om, men håpet består. For religionen lærer og pålegger 

individet å ha et håp. Pessimisme blir her uttrykt som noe negativ. Håpet bør opprettholdes. 

Uten håpet mister mennesket sin relasjon til gud. 

 

Jente 62  

Tekstsitat Kodekategori 
”Ved å tilegne oss moderne måter har vi 
glemt våre religiøse klær. I fremtiden er det 
en bekymring at det ikke vil være noen 
forskjell mellom vår klesstil og vestlig 
klesstil. Dersom ungdommene i stedet for å 
bruke mye tid på internett heller bruker tid på 
fremtiden så er det bedre. Dette vil føre til en 
bedre fremtid både for menneskene og for 
landet”  

Bekymring knyttet til at man mister sin 
kultur og overtar den vestlige 
Det er samtidig et håp om at dagens ungdom 
kan sørge for en bedre fremtid. 
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Min kommentar 

Kulturens verdier former håp og bekymringer for fremtiden. Bekymringen dreier seg om å 

miste sin kultur. 

 

Jente 69 

Tekstsitat Kodekategori 
”Det var en tid hvor barn respekterte eldre. 
Men nå virker det som at det er voksne som 
skal respektere barna. Det virker som at 
Pakistan ved å følge etter Amerika kommer 
til å sende de eldre til eldrehjemmet og at 
møtet med foreldrene da vil bli på mor eller 
farsdag”  

Bekymring for at den pakistanske kulturen 
blir borte 

 

Min kommentar  

Bekymring om å miste sin kultur. Trusselen er å bli som Amerika. 

 

Gutt 73  

Tekstsitat Kodekategori  
”Vi trenger et godt liv og et godt 
utdanningssystem. I vårt land er det for tiden 
mye elektrisitet og gass problemer. Dette 
gjør at landet vårt ligger langt bak, men alle 
disse forholdene skyldes vår dårlige 
myndigheter. Dersom vi ved å vise samhold 
skjønner og aksepterer våre oppgaver så kan 
fremtiden bli bedre, hvis ikke vil fremtiden 
bli dårligere og dårligere”  

Myndighetene ansvarlig-gjøres for 
forholdene i landet  
Praktiske bekymringer for gass og elektrisitet 
Håp om at felleskap kan endre fremtiden i 
positiv retning  

 

Min kommentar 

Bekymringene er knyttet til myndighetenes manglende funksjonering. Håpet dreier seg om 

samhold. Det er det relasjonelle som er håpet.  
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Gutt 77  

Tekstsitat  Kodekategori  
”Mine håp for fremtiden er at jeg vil utdanne 
meg og bli et godt menneske slik at jeg kan 
gjøre landets navn populær, også at jeg kan 
gjøre noe for mitt land og noe for mine 
foreldre som har lidd mye for meg. Jeg må 
oppfylle mine og deres forventninger. Jeg 
mistet en av de viktigste skattene i mitt liv- 
nemlig min far, men min mor lever”  

Ønske om å gjøre noe for sine foreldre  
Mål om å ta del i et kollektivt ansvar: Ønske 
om utdanning for å kunne gjøre noe for sitt 
land og sine foreldre  

 

Min kommentar 

En god fremtid er avhengig av å ta del i et kollektivt ansvar. Fremtiden dreier seg ikke om 

individualitet, men å gjøre noe for sitt land og for foreldrene som betyr alt. Målet er noe ut 

over seg selv: Å ivareta familie og land.  

 

Gutt 79 

Tekstsitat Kodekategori 
”Pessimisme er også en del av livet. Men 
mennesket må være sterk og ha tro på gud. 
Det som skjer er til beste for individet. 
Dersom vi samler oss som muslimer så vil alt 
kunne løse seg”  

Fremtiden er knyttet til religion, dersom den 
er sterk, vil fremtiden bli bra  
Må beholde håpet  

 

Min kommentar 

Generell pessimisme utgjør en del av livet. Det er religionen og gud som er håpet; til det beste 

for individet og for alle. Endring og samhold hører sammen.  

 

Gutt 91  

Tekstsitat Kodekategori 
”Jeg vil si at jeg har positive håp og 
forventninger. Vi har ikke mangel på noe i 
landet vårt. Det er kun myndighetene som må 
bli bra og dersom innbyggerne samarbeider 

Trenger bare god styring i landet vårt; håper 
på at landet dermed vil bli veldig vellykket 
Religion og guds vilje  
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så vil man etter guds vilje få en bra fremtid 
og Pakistan vil bli et bra land”  
 

Min kommentar 

Optimisme og håp knyttet til felles mestring og at fremtiden er i guds hånd. 

Jeg gikk gjennom alle stilene på samme måte som jeg nå har gitt en rekke eksempler på. Som 

det har gått frem har jeg identifisert mange temaer om fremtiden. Nurmi (1991) konkluderte 

med at ungdoms framtidsorienteringer involverer tre prosesser: motivasjon, mål og 

evalueringer. Mine data viser også at motivasjon, mål og evalueringer inngår i ungdommenes 

beskrivelser. Jeg kunne også ha redusert framtidstankene til noen få generelle og overordnede 

temaer. Videre viser datanalysen at hvordan ungdommene tenker om fremtiden ofte er knyttet 

til sosioøkonomiske forhold, både i fortid og i nåtid. For å redusere dataene kunne jeg også ha 

klassifisert og kategorisert stilene etter om de for eksempel mener det er mulig å få en god 

fremtid eller ikke i Pakistan. Om det er bekymringer eller håp som dominerer kunne ha vært 

et annet overordnet tema. Jeg ønsket imidlertid å gi en rik beskrivelse over de håp- og 

bekymringsforestillingene som ungdommene i dette materialet uttrykte. Jeg holder fast ved 

håp og bekymringer som mine overordnede klassifikasjonskategorier. Men jeg har i 

motsetning til for eksempel Nurmi (1991) valgt å synliggjøre variasjonsbredden innenfor 

hvert av de to fenomenene.  

 

5.2 Presentasjon av de identifiserte temaene 
Innledningsvis, før jeg tar for meg de to hovedtemaene håp og bekymring for fremtiden med 

den variasjonsbredden jeg ble stående ved: Jeg identifiserte også et tema som kan fortolkes 

som en erkjennelse av at subjektiv fremtid er utenkelig. 

 

Umulig å spå/vite om fremtiden  

Det er total uvisshet om fremtiden: «ikke mulig å spå om fremtiden”(jente 1); ”vanskelig å si 

hva som vil skje i fremtiden da man ikke kan spå”(jente24). 
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5.2.1 Håptemaene 

 

Håp for fremtiden samtidig med pessimisme 

Som jeg har nevnt, mitt første inntrykk når jeg leste gjennom stilene var at de uttrykte mye 

bekymring. Segmenteringen av teksten viste imidlertid at bekymringene ofte følges opp av 

håp beskrivelser: ”håp for gode endringer i fremtiden, men samtidig pessimisme i form av at 

folk ikke tar ansvar og at folk tenker først på seg selv før landet sitt” (jente 3). Det er knyttet 

håp til fremtiden; men det kombineres raskt med en slags pessimisme: ”mye pessimisme 

knyttet til dagens forhold og situasjon, men likevel håp for at ting i fremtiden skal endre seg” 

(jente 56); ”ønsker at det skal skje endringer i landet, slutt på kriminalitet, men det er lite som 

tyder på at det vil skje”(gutt 96). Dette er en type håp: Håp, men kombinert med pessimisme.  

 

Umulig å spå/vite om fremtiden men man må ha håp/forventninger 

Fremtiden er både uvisshet og håp: ”kan ikke vite noe om fremtiden, men kan ha håp og 

forventninger”(gutt 87) og ”kan aldri vite noe om fremtiden, men likevel ha positiv 

håp”(jente 55). 

 

Verden/livet er basert på håp 

Verden generelt dreier seg om håp; uten håp intet liv: ”verden er basert på håp, å ha gode 

håp for fremtiden” (jente 15), ”verden er basert på håp og man må ikke miste håpet” (jente 

52) og ”verden er basert på håp” (gutt 80).  

 

Beholde håpet 

Håpet må ikke tapes, da blir fremtiden borte: ”likevel viktig å beholde håpet” (jente 24), ”kan 

ikke miste håpet” (jente 66), ”hvis man har håp for noe bra så vil også fremtiden bli bra, må 

ikke gi opp våre håp” (gutt 89).  
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Håp/forventninger/gode tanker spesifikt vedrørende fremtiden  

Gode tanker vedrørende fremtiden, bekymringer legges bort: ”masse håp og forventninger for 

fremtiden og må ha tro og håp for en bedre fremtid” (jente 11), ”håp for fremtiden & håper 

på en fin fremtid” (jente 63) og ”håper på at det vil komme en tid hvor alt vil bli bedre” (jente 

47).  

 

Håp/gode tanker knyttet til landet Pakistans situasjon og/eller dets fremtid  

Dette temaet er knyttet til det kollektive, til landet: ”ønske om å se landet sitt vellykket” (jente 

31), ”kjærlighet for landet sitt”(jente45) og ”alle er glad i landet sitt, masse kjærlighet for 

landet sitt” (gutt 81). 

 

Håp som ønske om positive endringer i landet i fremtiden 

"håp om fred i fremtiden & håp om at trafikkforhold vil bli bedre i landet” (jente 4), ”ønske 

om at Pakistans utdanningssystem blir bedre en dag” (jente 7) og ”ønske om at strømbrudd 

problemet skal bli løst i fremtiden/ at varene skal bli mindre kostbare & ønske om at folk må 

få jobb slik at man hindrer at folk drar til utlandet” (jente 10). Og videre: ”håp/ønsker om 

fremtiden er at det skal være fred og kjærlighet, at alle skal bli selvstendige, at 

arbeidsledighet skal bli løst og at dyre varer og korrupsjon utryddes og at det blir 

rettferdighet for alle og at alle land må passe på hverandre” (jente 19), ”tenker at det vil 

komme en stor endring i verden og tenker og håper på en bra fremtid for landet & tenker at 

Pakistan vil bli mer vellykket enn andre land med tiden” (jente 65). Ungdommene uttrykker et 

håp/ønske om endring; samtidig som det uttrykkes bekymring for at det er noe som 

ungdommen ikke er fornøyd med: ”alle bør få sin rett til å snakke, lære og si sannheten” (gutt 

72), ”ønske om at noen skal redde landet & alle må ha ekte kjærlighet for sitt land for å kunne 

endre landet” (gutt 88). Kritikk og bekymringer rettes også mot individet som tenker bare på 

seg selv istedenfor å tenke på landet: ”kritikk av at folk bare tenker på seg selv i stedet for sitt 

land & vi må jobbe for vårt land & kritikk av myndighetene som ikke hjelper folk som 

studerer slik det er i europeiske land” (jente 71).  
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Håp uttrykt som hva folk må gjøre personlig/relatert til seg selv og sin atferd/tanker  

 ”må ha tro på våre egne evner og tro på endring” (jente 14) og ”håp om at man bruker livet 

til å leve og ikke sløse bort”(jente 50). Det ligger håp i det individuelle ansvaret for å skape 

positive endringer: ”innbyggerne av Pakistan må våkne opp for at det skal skje en endring i 

landet” (gutt 74), ”må sette pris på tiden og folk må endre seg” (gutt 77), ”bare de som jobber 

hardt vil vellykkes & man må ha ønske om å jobbe hardt og være optimistisk & de som blir 

vellykket har en indre motivasjon til å lykkes og det trenger ikke nødvendigvis å være en rik 

person” (gutt 88) og ”ønske om å endre Pakistan- men mennesket må selv endre seg for å få 

til dette” (jente 45).  

 

Håp uttrykt som hva folk må gjøre på bakgrunn av sin religion/etnisitet (som muslim): 

Hvordan leve som muslim for å ivareta landet 

”må hele tiden huske på den muslimske tankegangen” (jente 31), ”må bli ordentlige muslimer 

for at det skal kunne skje endringer”(gutt 80) og ”muslimsk holdning til fremtiden i form av 

optimisme”(jente 1).  Denne håp kategorien ivaretar hva ungdommene mener om hva de må 

gjøre på bakgrunn av sin religiøsitet for å oppnå en positiv fremtid. 

 

Håp som norm for hva folk må gjøre for sitt land 

”vi må være samlet med god samhold for å vise styrke for landet vårt” (jente 27), ”en god 

fremtid avhenger ikke bare av en person men alle må bidra til dette” (jente 66),”viktig å få til 

et godt forhold med slektninger, venner, hjem, skole, foreldre og barn; for å få til 

endringer/løse problemet i samfunnet” (gutt73).  

 

Håp som tanker om hva ungdommene bør gjøre for å ivareta fellesskapet 

”ønske om å gjøre noe godt for landet sitt og håper på støtte fra de nærmeste” (jente 17) 

og ”ønske om å gjøre noe for sitt land” (jente 70). Denne kategorien dreier seg om ønske om 

å gjøre noe godt for landet. 
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Ungdommenes ønsker i forhold til egen individuell karriere  

”Ønske om å bli lege for å kunne hjelpe innbyggerne i landet” (jente 7), ”ønske om å bli lege 

for å gjøre noe for de fattige og landet sitt og åpne sykehus for å gi behandling til de 

fattige”(jente 17) og ”ønske om å bli politi slik at jeg kan rette på forholdene i landet & ønske 

om å bli en ærlig politi” (gutt 83). Forskning om ungdommens framtidsorientering er nesten 

uavhengig av kultur relatert til utdanning på den ene siden og selv-utvikling på den andre 

(Nurmi, 1991; Seginer, 2003). Materialet mitt synliggjorde også slike håp temaer. Valget av 

yrke er her ofte knyttet til hva som vil være godt for felleskapet– hvordan fellesskapet, i 

motsetning bare til ungdommen selv – vil ha nytte av yrket de velger. 

 

Ønsker om å oppfylle foreldrenes forventninger  

Dette temaet ivaretar kollektive ønsker som det er viktig for ungdommene å følge 

opp. ”foreldrene har mange forventninger til sine barn som er viktig å innfri” (jente 

12), ”ønske om å gjøre noe og jobbe for sine foreldre og sitt land/legger vekt på at foreldrene 

er veldig viktige og det er viktig å gjøre noe for dem”(gutt 77) og ”må innfri foreldrenes 

forventninger ved å jobbe hardt” (gutt 94).  

 

Gud/religion gir håp om bedring 

”religionen gir oss støtte til å sloss for alle vanskeligheter” (jente 19), ”tenker at det vil 

komme en dag hvor alt blir bra, optimisme, må jobbe for både oss selv men også andre; 

håper at gud vil hjelpe oss hele tiden med dette” (jente 51), ”selv om det er masse 

vanskeligheter osv. så er det viktig ifølge vår religion at vi beholder håpet” (jente 56) og ”må 

følge guds prinsipper om at de som vil bli vellykket i landet må følge gud og dens tro” (gutt 

85), ”vi må leve etter Islams regler og jobbe for å ha en bra fremtid” (gutt 87). Dette er håp 

som formidles av og gjennom religionen. 
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5.2.2 Bekymringstemaene 

 

Bekymringer om forhold i landet 

”bekymring for bombeangrep, drap, økende forurensning & bekymring over om strømmen 

går” (jente 5) og ”bekymring knyttet til økende korrupsjon i landet & dårlige og fattige 

forhold i landet & bekymring for dyre ting & bekymringer for arbeidsledighet og 

korrupsjon”(jente 38).  Bekymringstemaet er forholdene i landet som virker dramatiske og 

preger ungdommen, og hindrer ungdommens drømmer om et godt liv i fremtiden. ”bekymret 

for økt korrupsjon & bekymret over økt bombeangrep & fattigdom som fører til selvmord hos 

folk” (gutt 88). Sitatet gir et innblikk i dramatiske forhold; bekymringen dreier seg både om 

forholdene i landet, men også om andres liv. ”bekymring knyttet til forholdene i landet, 

samtidig vanskelig å gjøre noe med dem selv om jeg har ønske om å gjøre noe for landet 

mitt.”(gutt 80). Dette bekymringstemaet må holdes opp mot håp som ønske om positive 

endringer i landet. 

 

Bekymring om landets utvikling/fremtid 

”dagens ungdom som reiser til utlandet i stedet for å bruke sine ressurser i hjemlandet; som 

er skadelig for landet”(jente 1), ”skuffelse over at Pakistan egentlig ikke er fritt land som de 

hadde drømt om” (jente 70). Dette temaet ivaretar også det forholdet at landets og individets 

fremtid henger tett sammen. ”min fremtid er knyttet til forholdene i landet, slik forholdene i 

landet blir, slik blir min fremtid” (gutt 96) og ”pessimisme knyttet til at landets nåværende 

situasjon gjør det vanskelig for ungdommen å tenke noe bra om sin fremtid” (jente 31).  

 

Bekymringer knyttet til folks holdninger om religionen 

Det uttrykkes bekymring om å glemme sin religion: ”vi har glemt vår religion”(jente 

53). ”bekymringer om dårlig oppførsel hos ungdom hvor de glemmer sin religion & 

bekymring om dårlig oppførsel hos gutter, dårlig oppførsel og holdning til de eldre i form av 

at de kanskje må ende i gamlehjem hvis det går så ille” (jente 5). ”bekymringer knyttet til at vi 

har beveget oss bort fra religionen” (jente 10). Det er en frykt om at folk glemmer sin  
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religion- og dermed knyttet bekymring til dette. Det å bevege seg bort fra religionen blir 

derfor sett på som en slags trussel mot både en god fremtid for seg selv men også for en god 

fremtid for landet. 

 

Bekymringer om dårlige mellommenneskelige relasjoner 

”bekymringer knyttet til at vi ikke respekterer eldre & at vi ikke passer på våre naboer og at 

vi må ha dette i vårt liv; unity, faith & discipline” (jente 7), ”dumt at folk tenker mest på seg 

selv” (jente 33) og ”bekymret over at folk på grunn av fattigdom blir nødt til å ta selvmord og 

drepe barna sine og bekymret over at folk har blitt mye egoistiske og endret seg og tenker 

mest på seg selv” (gutt 88). 

 

Medias negative rolle 

Et tema som går igjen hos mange av ungdommene er medias negative rolle i å bevare 

kulturen. ”media spiller stor rolle” (jente 8), ”media må ta ansvar ved å vise flere religiøse 

program”(jente 10) og ”bekymring i forhold til medias negative påvirkning ved bruk av 

vestlige kanaler” (jente 26).  

 

Bekymringer i forhold til Amerika 

Til sist. Som det gikk fram av presentasjonen av Pakistan er det meget anstrengt forhold 

mellom Amerika og Pakistan. Ungdommene uttrykker da også bekymringer knyttet til 

Amerika og amerikansk dominans. ”bekymringer for om vi må ende opp med å bli slaver for 

Amerika”(jente 5), ”må frigjøre oss fra Amerika” (jente 9) og ”ønsker jobb og fred i landet og 

ønsker ikke å være underkastet Amerika”(gutt 80).  
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5.3 Om ungdoms fremtidshåp og 
fremtidsbekymringer i Pakistan 

I denne undersøkelsen har jeg vært opptatt av håp og bekymringer. Hvilke håp og 

bekymringer om fremtiden formidles i stilene til ungdom i Pakistan, et land som er turbulent 

både økonomisk og politisk? Jeg ønsket å gå i dybden av dette spørsmålet og jeg har utført en 

deskriptiv analyse av håp og bekymring slik de kommer til uttrykk i dette utvalget av 

pakistansk ungdom. Som understreket i metodekapitlet, etter å ha utviklet tema- og 

kategorisystemet leste jeg igjen samtlige stiler og identifiserte og markerte de håp og 

bekymringstemaene som den enkelte stilen inneholdt.  

I ungdommenes stiler ser vi at de ofte nevner og relaterer seg til de vanskelige ytre forholdene 

i landet. Stilene dreier seg samtidig om hva ungdommene selv bør og kan bidra med for å 

gjøre noe for landet sitt. For selv om forholdene i landet oppleves som dystre, har likevel 

ungdommene tro på at endring er mulig og at de selv kan gjøre noe med dette. Dette forholdet 

er det også Bandura (1986), som tidligere drøftet, peker på som viktig: I hvilken grad 

individet føler at det kan, har muligheter til og er i stand til å gjøre noe med fremtiden er 

avgjørende for om det utvikler håp. I dette utvalget er det tydelig at ungdommene er villige til 

og prøver å bidra selv om de lever under svært utfordrende forhold. Undersøkelsen viser at 

mange av dem utvikler hva vi med Damons (2008) uttrykk kan kalle realistiske forestillinger 

om fremtiden. 

Undersøkelsen viser imidlertid at det på tross av de vanskelige forholdene i Pakistan 

eksisterer fremtidshåp blant ungdommene. Religionen (Islam) er en av faktorene som holdes 

fram; religionen både gir håp og pålegger individet å ha håp. Ungdommene trekker ofte fram 

håp som samhold. De ber om at folk samler seg, blir et fellesskap og jobber sammen for å 

gjøre noe for andre og for landet. De er opptatt av å synliggjøre nødvendigheten av det 

McKnight (2011) beskriver som kollektiv self-efficacy: Troen på at vi kan jobbe sammen 

effektivt for å nå et bestemt mål. Hva en gruppe mennesker sammen kan gjøre for å påvirke 

fremtiden på en god måte. Det er dette som McKnight (2011) definerer som ”kollektiv håp”; 

altså ”nivå av målrettet tenkning av en stor gruppe folk”.  

Vi ser av temaene at mange av ungdommene har mange bekymringer knyttet til forholdene i 

landet. Indirekte kommer det derfor hele tiden fram et bilde av et samfunn det er krevende å 
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vokse opp i. Ungdommene viser til korrupsjon, bombehendelser og manglende infrastruktur. 

Allikevel er det håp og vilje til å brette opp ermene og bidra som står fram i stilene.  

Ungdommene er som vist opptatt av felleskapet, relasjoner og andre. Det å stå sammen utgjør 

håp. Men det er også noen få som vektlegger seg selv; individuelle verdier og egne ønsker. 

Likevel ser de på disse verdiene som delmål for å nå større mål i fremtiden. For eksempel 

nevner noen å oppnå god karriere, bli lege, osv. Men samtidig skriver flere av dem at det 

ønsker de for å hjelpe andre og de fattige. De vil gjøre noe for de andre. Håpet er knyttet til 

det relasjonelle og å gjøre noe for andre. Selvrealisering og oppfylle egne interesser er det 

derimot ikke så mye fokus på. Kanskje skyldes det også at forholdene i landet ikke gjør det 

mulig for dem å tenke så mye på seg selv. 

Ungdommenes håp- og bekymringsbeskrivelser kan tilbakeføres til den kollektivistiske kultur 

verdirammen. Det er gruppen ikke individet som det dreier seg om (Hogg & Vaughan, 2005).  

 

5.4 En kvantitativ tilnærming som supplement 
for å synliggjøre og drøfte undersøkelsens 
troverdighet  

Dette er en kvalitativ undersøkelse av et skriftlig materiale: Stiler. Totalt er materiale på 96 

stiler. Guest et al. (2012) peker på at noen ganger kan også kvantitative analyser supplere den 

kvalitative analysen og synliggjøre og underbygge troverdigheten eller validiteten til den 

kvalitative undersøkelsen. Nå til sist skal jeg derfor gi en kvantitativ oversikt over fordelingen 

av de 96 stilene over noen av de forskjellige håp- og bekymringskategoriene som er utviklet3.  

 

                                                 
3I vedlegg 1 presenteres hele den kvantitative informasjonen: Der angis det hvor mange og 

hvor stor prosent av det totale utvalget som har gitt uttrykk for de enkelte håp- og 

bekymringskategorier, og det angis ved nummer hvilke av ungdommene som har gitt uttrykk 

for de enkelte håp- og bekymringskategorier. I tillegg til oversikt over utvalget totalt, gis det 

separate oversikter i antall og prosent for gutter og jenter. 
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5.4.1 Temaet håp for fremtiden: Noen fordelinger av håp 
kategorier 

4 % av ungdommene skriver at det er umulig å spå/vite om fremtiden, men at man må ha 

håp/forventninger; noe som for eksempel gjenspeiles i sitater som: ”vanskelig å spå om 

fremtiden men kan ha masse forventninger” (jente30) og ”kan ikke vite noe om fremtiden, men 

kan ha håp og forventninger” (gutt 87). 

Hele 46 % av ungdommene skriver om ”håp/forventninger/gode tanker om 

fremtiden”, ”masse håp og forventninger til fremtiden” (gutt 83).  

10 % av ungdommene skriver at verden/livet er basert på håp. Eksempel: ”hvis man har håp 

for noe bra så vil også fremtiden blir bra, må ikke gi opp våre håp”(gutt 89).  

Håp og endring hører som drøftet sammen. Av vedlegg 1 går det fram at hele 80 % av 

ungdommene skriver om temaet ”ønske/håp om endringer i landet i fremtiden”. Som 

understreket har Pakistan store politiske, økonomiske og infrastruktur utfordringer. Hva er det 

alle ungdommene ønsker seg og håper på av endringer? Som tidligere synliggjort er det: ”håp 

om at folk vil føle seg trygge i sitt land en gang i fremtiden og håp om at forurensningen kan 

bli bra en dag & håp om at det skal bli gratis å få behandling en dag” (jente 

5), ”forventninger om at det vil komme en tid hvor alle vil få sine rettigheter”, (jente 

15), ”ønsker at korrupsjonen går vekk” (jente 22), ”håper at Pakistan vil vellykkes & håper at 

alt vil ordne seg i fremtiden & strømbruddproblemet vil ordne seg og de utdannede vil få jobb 

& håper at det vil bli bedre studiemuligheter i fremtiden” (jente 48), ”håper at korrupsjon vil 

utryddes & at ungdommene/studentene vil få sine rettigheter; nye skoler og høyskoler vil 

dannes & håper at folk vil risikere sitt liv for landet sitt”,(jente 61), ”tanker om at det vil 

komme en leder en gang som vil endre landets fremtid” (jente 70), ”optimisme knyttet til at 

det i fremtiden vil bli masse endringer og ny teknologi som vil kunne gjøre landet vellykket og 

optimisme knyttet til at fattigdom vil bedres i fremtiden og folk vil få bedre utdannelse og 

kriminalitet vil hindres og det vil være rettferdighet og folk vil bli mer religiøse i fremtiden & 

korrupsjon vil hindres & det vil bli behandling for enhver sykdom og optimistiske tanker om 

fremtiden” (jente 29), ”alle bør få sin rett til å snakke, lære og si sannheten” (jente 72) 

og ”ønske om at noen skal redde landet & alle må ha ekte kjærlighet for sitt land for å kunne 

redde landet” (gutt 88). Det går frem av datamaterialet at ungdommene ikke direkte kritiserer 

landet, men heller former kritikken som håp om en bedre fremtid.  
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25 % av ungdommene skriver om at folk må endre seg, endre seg selv og sin atferd/tanker for 

å få til endring. I stilene vektlegges som vist individets ansvar for å gjøre slike endringer. ”for 

å få landet sitt vellykket må vi endre vår tankegang- må hindre løgn for å bli vellykket” (jente 

21), ”må gjøre hardt arbeid for å vellykkes & viktig å jobbe med seg selv for å få et vellykket 

land” (jente 36), ”vi må jobbe med oss selv og egeninnsats for å bedre forholdene i landet 

vårt” (jente 56), ”innbyggerne av Pakistan må våkne opp for at det skal skje en endring” 

(jente 74), ”viktig at alle prøver å få endringer i seg selv” (gutt 78), ”bare de som jobber 

hardt vil vellykkes & må ha ønske om å jobbe hardt og være optimistisk & de som blir 

vellykket har en indre motivasjon til å lykkes og det trenger ikke nødvendigvis ikke være en rik 

person” (gutt 88). Dataene viser at ungdommene går langt i å hevde sitt eget ansvar for å 

gjøre endringer hos seg selv for at landet skal bli bedre- altså plasseres ansvaret ofte hos de 

enkelte.  

26 % av ungdommene skriver også om temaet ”hva folk må gjøre/jobbe med for sitt 

land”. ”innbyggernes ansvar for å bedre situasjonen” (jente 2), ”en god fremtid avhenger ikke 

bare av en person men alle må bidra til dette ” (jente 66), ”viktig å få til et godt forhold med 

slektninger, venner, hjem, skole, foreldre og barn, for å få til endringer/løse problemer i 

samfunnet” (jente 73) og ”viktig å gjøre noe selv for at landet skal endres” (gutt 76). Endelig 

er det en som skriver at ”noe optimisme knyttet til at folk vil forstå en gang, da er samhold for 

eget land veldig viktig” (jente 3).  

Hele 29 % av ungdommene skriver om det håp som gis gjennom gud/religion. ”må ha tro på 

vår religion for å vellykkes” (jente 19), ”religionen gir oss støtte til å sloss for alle 

vanskeligheter” (jente 19), ”tenker at det vil komme en dag hvor alt blir bra, optimisme, må 

jobbe for både oss selv, men også andre; håper at gud vil hjelpe oss hele tiden med dette” 

(jente 51), ”selv om det er masse vanskeligheter osv. er det viktig ifølge vår religion at vi 

beholder håpet” (jente 56), ”vi må leve etter Islams regler og jobbe for en bra fremtid” (gutt 

87). For 29 % av ungdommene er religionen med på å skape håp, eventuelt så pålegger 

religionen ungdommene å ha håp.  

Gjennomgående er det få eller ingen forskjeller mellom jenter og gutter med hensyn til hvilke 

håp kategorier de uttrykker. Men det er en markert forskjell: mens bare 7 % av jentene skriver 

om temaet ”oppfylle foreldrenes forventninger”, så skriver hele 27 % av guttene om dette 

temaet. Innenfor den pakistanske kulturen er det da også mannen/gutten i familien som har 

rollen som den som skal oppfylle forventningene til foreldrene. ”ønske om å gjøre noe og 
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jobbe for sine foreldre og sitt land” (gutt 77), ”innfri foreldrenes forventninger ved å studere 

og jobbe- glede foreldrene og hjelpe dem”(gutt 84) og ”ønske om å oppfylle foreldrenes 

ønsker og håp” (gutt 96).  

5.4.2 Temaet bekymringer for fremtiden: Noen fordelinger av 
bekymringskategorier  

Hele 28 % av ungdommene har skrevet om spesifikke bekymringer knyttet til landets 

fremtid. ”dagens ungdom som reiser til utlandet i stedet for å bruke sine ressurser i 

hjemlandet som er skadelig for landet” (jente 1), ”bekymring for om det kan bli noe angrep på 

Pakistan” (jente 17), ”bekymret over at andre land kan ta over landet vårt” (jente 

74), ”bekymring knyttet til at mange drar til utlandet etter å ha studert noe som gjør at nye 

ressurser og tenkning ikke blir så brukt i hjemlandet” (gutt 77), ”bekymring knyttet til 

Pakistans fremtid” (gutt 82), ”bekymring knyttet til at dagens ungdom reiser til utlandet i 

stedet for å bruke sine ressurser i hjemlandet” (jente 1), ”bekymring knyttet til at det ikke 

virker som at landets forhold vil bli bedre på grunn av landets ledere” (gutt 80), ”fremtiden 

virker ikke lys” (gutt 80).  

Min forståelsesramme har som understreket hele tiden vært å betrakte Pakistan som en 

krevende kontekst for barn og ungdom å vokse opp i. Hele 53 % av ungdommene skriver da 

også om bekymringer knyttet til ulike forhold i landet. La oss se på den omfattende 

beskrivelsen ungdommene har gitt: ”bekymring om korrupsjon” (jente 2), ”bekymring for 

bombeangrep, drap, økende forurensning & bekymring over at strømmen går” (jente 

5), ”bekymring om fattigdom i landet & bekymring for at de fattige ikke har mulighet til å ta 

utdannelse og bekymring knyttet til voldtekt av kvinner” (jente 17), ”bekymring knyttet til 

økende korrupsjon i landet & dårlige og fattige forhold i landet & bekymring for dyre ting i 

landet & bekymring for arbeidsledighet, dyre ting og korrupsjon” (jente 38), ”bekymring 

vedrørende elektrisitet, vann og folks psykiske helse på grunn av dette” (jente 52), ”bekymring 

knyttet til folk som dør på grunn av bombeangrep” (jente 69), ”bekymret for økt korrupsjon & 

bekymret over økt bombeangrep & fattigdom som fører til selvmord hos folk” (gutt 

88), ”bekymring knyttet til at Pakistans innbyggere ikke har mulighet til å studere” (gutt 

82), ”bekymring knyttet til ledernes bruk av makt hvor de tar alt i sine lommer og de fattige 

må lide & ingen jobb er mulig uten korrupsjon” (gutt 95). Sitatene viser omfattende 

bekymringer hos ungdommene i forhold til landets situasjon. Sitatene viser også en del 
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pessimisme hos ungdommene knyttet til den vanskelige sosioøkonomiske situasjonen. Som vi 

ser er det alvorlige ting som ungdommene tar opp i disse sitatene. Ungdommens bekymringer 

avspeiler ofte den reelle situasjonen i Pakistan (se beskrivelsen av Pakistan side 16-20). 

Også for bekymringstemaene er det overordnede mønsteret likt for gutter og jenter. Men det 

er to unntak: Det er utelukkende jenter (19 %) som bekymrer seg for medias rolle. Og det er 

utelukkende jenter (12 %) som bekymrer seg for at religionen (Islam) svekkes. Bekymringer 

over at religionen svekkes kommer frem i formuleringer som: ”bekymringer knyttet til at vi 

har beveget oss bort fra religionen” (jente 10), ”største bekymring for fremtiden er om vi blir 

som vestlige folk, håper derfor at gud kan rette oss mer mot gud” (jente 57), ”pessimisme 

knyttet til at folk har begynt å glemme sin religion” (jente 45). 

Oppsummerende: Den kvantitative analysen støtter opp under den segmenteringen av teksten 

som jeg gjorde. Analysen viser at de fleste av kategoriene er relevante for mange i utvalget (se 

vedlegg 1). Som drøftet i metodedelen var jeg opptatt av å bruke en kontekst for innsamling 

av data som skulle gi ungdommene trygghet til å skrive fritt hva de tenkte. Det kan 

selvfølgelig være at skolesituasjonen har påvirket utformingen av stilene på en bestemt måte. 

Jeg tror imidlertid at slik timen rundt ungdommene ble tilrettelagt opplevde de stor grad av 

frihet til å formulere egne tanker om fremtiden. 
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6  Konklusjon 
Innledningsvis knyttet jeg mening og et godt liv sammen med håp. Uten håp ingen mening 

med livet. Jeg henviste også til Baumeister (1991) som peker på at et meningsfylt liv dreier 

seg om å oppleve at livet har en hensikt og at en kan vurdere sine aktiviteter her og nå i 

forhold til mulige og fremtidige tilstander. Denne undersøkelsen har synliggjort håp- og 

bekymringsmønstre hos ungdom i Pakistan. Samtidig har undersøkelsen vist at de pakistanske 

ungdommene som deltok i denne undersøkelsen hele tiden er opptatt av å finne positive mål 

for fremtiden: Bekymringer og vanskelige livssituasjon kan på en eller annen måte endres mot 

noe som er bedre. For de fleste er fremtiden – uansett vanskelig her og nå situasjon – på en 

eller annen måte håpefull. 
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7  Vedlegg 
 

 

 

 

I vedlegg 1 presenteres hele den kvantitative informasjonen: Der angis det hvor mange og 

hvor stor prosent av det totale utvalget som har gitt uttrykk for de enkelte håp- og 

bekymringskategorier, og det angis ved nummer hvilke av ungdommene som har gitt uttrykk 

for de enkelte håp- og bekymringskategorier. I tillegg til oversikt over utvalget totalt, gis det 

separate oversikter i antall og prosent for gutter og jenter.    
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Vedlegg 1   

TEMA HÅP  Jenter 
(skole 1) 

Gutter 
(skole 2)  

% av alle  % av 
jentene  

% av 
guttene   

Håp knyttet til fremtiden       
Umulig å spå/vite om 
fremtiden men må ha 
håp/forventninger 

1,24,31 (3 
stk) 

90 (1 stk)  4 4 5 %  

Verden/livet er basert på 
håp  

12, 15, 20, 
24, 38, 52, 
45 (7stk)   

67, 79, 80, 
(3 stk) 

10 %  9 %  14 %  

Beholde håpet/ikke miste 
håpet 

24, 33, 39, 
48, 66 (5 
stk) 

80, 85, 89 
(3 stk) 

8 %  7 %  14 %  

Håp/forventninger/gode 
tanker spesifikt vedrørende 
fremtiden 

1, 2, 4, 9, 
11, 19, 20, 
22, 23, 31, 
32, 34, 38, 
39, 40, 41, 
48, 54, 55, 
56, 57, 58, 
60, 63, 72, 
73, 74, 22, 
35, 44, 48, 
58, 21, 47, 
54 (35 stk) 

78, 81, 83, 
89, 92, 94, 
96, 77, 92    
(9 stk) 

46 %  47 %  41 %  

Håp/gode tanker (knyttet 
til selve landet Pakistan og 
dets fremtid)  

31, 30, 46, 
16, 45, 24, 
35, 59, 53, 
47,8 (11 
stk) 

81 (1 stk) 13 %  15 %  5 %  

Ønske/håp om endringer i 
landet i fremtiden 

     

Ønske om endringer i 
landet 

4, 5, 7, 8, 
10, 11, 13, 
15, 19, 20, 
22, 39, 48, 
50, 60, 61, 
62, 65, 68, 
70, 72, 73, 
74, 58, 57, 
59, 60, 74, 
54, 32, 29, 
9, 35,  
42, 20, 42, 
72, 3, 7, 8, 
12, 12, 13, 

83, 78, 87, 
93, 94, 76, 
88, 81, 84, 
85, 86, 91, 
93, 94, 95, 
96, 80 (17 
stk) 

80 %  81 %  77 %  
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15, 16, 20, 
23, 24, 27, 
41, 49, 50, 
60, 68, 69, 
71, 72, 73, 
74, 47 (60 
stk) 

Ønske om endringer 
utenfor landet i fremtiden 

6 (1 stk)  1 %  1 %   

Ønske om endringer 
relatert til folk/ seg selv 

     

Hva folk må gjøre 
personlig/relatert til seg 
selv og sin atferd/tanker 

14, 19, 21, 
26, 34, 36, 
50, 56, 67, 
72, 73, 74, 
37, 39, 45, 
55, 3, 32, 7 
(19 stk) 

77, 78, 88, 
93, 94 (5 
stk) 

25 %  26 %  23 %  

Hva folk må gjøre på 
bakgrunn av sin 
religion/etnisitet/hvordan 
leve som muslim  

2, 10, 30, 
31, 33, 47, 
63, 40, 62, 
1 (10 stk) 

80, 86, 90 
(3 stk) 

14 %  14 %  14 %  

Hva folk må gjøre/jobbe 
med for sitt land 

2, 1, 12, 
27, 37, 38, 
52, 56, 66, 
73, 74, 46, 
49, 59, 60, 
8, 7, 13, 
22, 3 (20 
stk) 

76, 82, 84, 
85, 93 (5 
stk) 

26 %  27 %  23 %  

Hva folk må gjøre i 
forhold til barna sine 

54 (1 stk)  1 %  1 %   

Håp og religion      
Forholdet mellom håp og 
gud/religion 

5, 14, 17, 
18, 19, 24, 
25, 46, 47, 
51, 56, 63, 
67, 16, 26 
39, 61, 66, 
4, 2, 52, 58 
(22 stk) 

79, 81, 85, 
86, 87, 84 
(6 stk) 

29 %  30 %  27 %  

Håp og pessimisme      
Håp for fremtiden/samtidig 
med pessimisme 

3, 11, 20, 
50, 56, 66, 
70, 71 (8 
stk) 
 

75, 81, 96 
(3 stk) 

11 %  11 %  14 %  

Anskaff. av materielle ting      
Få ting  96 (1 stk) 1 %   5 %  
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Hva 
ungdommene/stilskriverne 
må gjøre 

     

Forventninger til seg 
selv/egeninnsats 

19, 17, 28, 
41, 43, 60, 
62, 67, 70, 
26 (10 stk) 

75, 76, 79 
(3 stk) 

14 %  14 %  14 %  

Egne ønsker om fremtiden 
i forhold til karriere/yrke 

1, 7, 9, 14, 
17, 25, 28, 
52, 55, 13, 
28 (11 stk) 

75, 81, 83, 
96, 80 (5 
stk) 

17 %  15 %  23 %  

Oppfylle foreldrenes 
forventninger 

1, 12, 22, 
25, 28 (5 
stk) 

77, 84, 92, 
96, 94, 76 
(6 stk) 

11 %  7 %   27 %  

Takker foreldrene  75, 92 (2 
stk) 

2 %   9 %  

Oppfylle egne og 
foreldrenes forventninger 

37 (1 stk)  1 %  1 %   

Gjøre noe for de fattige 22 (1 stk)  1 %  1 %   
Bli et godt menneske 23 (1 stk)  1 %  1 %   
TEMA 
BEKYMRINGER 

     

Bekymringer om forhold i 
landet 

     

Spesifikke bekymringer 
knyttet til/om landet og 
dets utvikling/fremtid 

1, 2,12, 15, 
16,17, 27, 
28, 29, 31, 
36, 39, 40, 
45, 46, 52, 
62, 63, 65, 
69, 70, 74 
(22 stk) 

77, 80, 82, 
87, 96 (5 
stk) 

28 %  30 %  23 %  

Bekymringer om ulike 
forhold i landet 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10, 
11, 12, 14, 
16, 17, 21, 
22, 23, 24, 
25, 35, 39, 
40, 41, 43, 
47, 49, 50, 
53, 54, 56, 
58, 59, 62, 
65, 66, 68, 
69, 73, 74 
(38 stk) 

75, 76, 77, 
80, 82, 83, 
86, 88, 91, 
92, 93, 95, 
96 (13 stk) 

53 %  51 %  59 %  

Bekymringer knyttet til 
folks holdninger 

     

Bekymringer knyttet til 
folks holdninger generelt  

7, 26, 33, 
39, 42, 43, 

88 (1 stk) 11 %  14 %  5 %  
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46, 64, 69, 
46 (10 stk) 

Bekymringer knyttet til 
folks holdninger 
vedrørende religion 
(Islam) 

5, 10, 3, 
20, 57, 40, 
45, 53, 57 
(9 stk) 

 9 %  12 %   

Bekymring knyttet til 
andre land 

     

Bekymringer i forhold til 
Amerika 

5, 6, 9, 11, 
18, 27, 64, 
67, 13 (9 
stk) 

80 (1 stk) 10 %  12 %  5 %  

Andre bekymringer      
Medias rolle/betydning 3, 8, 10, 

13, 22, 24, 
26, 34, 35, 
39, 40, 43, 
44, 54 (14 
stk) 

 15 %  19 %   

Hva de er redd for  80, 92 (2 
stk) 

2 %   9 %  
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