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Sammendrag 
De siste tiårene har Kina gjennomgått omfattende sosiale, politiske og økonomiske endringer. 

I et land som tidligere har blitt betraktet som kommunistisk har kjennetegn som 

individualisme, kompetanse og konkurranse vokst frem i rekordtid. I sentrum av denne 

prosessen står barna av den nye urbane middelklassen. Det kan tenkes at nye kjennetegn ved 

det moderne kinesiske samfunn har betydning for hvordan de praktisere oppvekst. Det er 

dette som er bakteppe for denne masteroppgaven. Med et komparativt perspektiv presenterer 

jeg mine opplevelser fra å ha bodd isolert i det kinesiske samfunn som syttenåring.   

 

Oppgaven baserer seg på tre ulike kilder til datamateriale. Primærkilden er min egen dagbok 

fra et utvekslingsår på en kinesisk videregående skole vest i Beijing i skoleåret 2009/2010. 

Problemstillingen er todelt. Den første problemstillingen er: hva kan en norsk 

tenåringsdagbok fortelle om det å være ung i Kina?  Den andre problemstillingen er 

kontekstspesifikk: Hvordan er det å vokse opp i det moderne Kina? Det handler om å jobbe 

frem en metode som kan generere kunnskap om oppvekst i Kina gjennom å utvikle en 

analysemodell hvor en kan gjøre bruk av flere datasett i en samlet analyse.  

 

Som støttemateriale har jeg kvalitative intervjuer utført av min hovedveileder Randi 

Wærdahl. I 2006 var Wærdahl på et 6 måneders langt feltarbeid i Beijing hvor hun intervjuet 

flere kinesiske barn og deres foreldre om barnas hverdagsliv og forventninger om fremtiden. 

Jeg har også tatt i bruk Ungdataundersøkelser. Jeg bruker både den nasjonale rapporten fra 

perioden 2010-2012, samt lokale resultater fra Hammerfest i 2011, min hjemkommune. 

Intervjuene og resultater fra ungdataundersøkelsene skal bidra til å kontekstualisere mine 

erfaringer og skape et bredere og tryggere sammenligningsgrunnlag.  

 

Som syttenåring sammenlignet jeg konstant med livet mitt i Norge. Fremmedheten jeg 

forteller om i dagboken skal brukes som et vitenskapelig grep for å forstå det kinesiske 

samfunn. Med hverdagslivet som utgangspunkt har formålet vært forstå noe som ligger under 

og ut over det hverdagslige. Hverdagslivet preger, men blir også blir preget av 

samfunnsstrukturen. Metoden som utvikles i denne oppgaven er et samarbeid mellom meg og 

veilederen min Randi Wærdahl. Vi har valgt å kalle metoden Komparativ Erfaringsanalyse. 

En komparativ erfaringsanalyse muliggjør bruk av de tre datamaterialene, samtidig som vi tar 

i bruk minnearbeid fra tidligere erfaringer fra opphold i Kina. Vi bruker minnearbeid som 
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innfallsvinkel og et utgangspunkt for metoden og analysemodellen. Vi har under arbeidet 

med metoden hatt flere sesjoner med samtaler om erfaringene våre fra Kina hvor minner 

møtes, og gjennom disse treffer vi på gjenkjennelse og kontrast i våre erfaringer ved det 

kinesiske og det norske. Slik utviklet vi ledetemaer om oppvekst i Kina som ble tatt med 

videre til analysen.  

 

Gjennom å sammenligne disse dataene har vi lært at oppveksten i Kina og i Norge innebærer 

ulike former for kontroll og disiplinering. Kinesiske foreldre tilrettelegger for en barndom 

som skal forberede til voksenlivet. Den norske barndommen er i større grad formet av en 

antakelse om at barndommen skal fylle behovet for sosial omgang og omsorg. Dette utartet 

seg for min del i form av en streng kontroll på hvilke fysiske områder jeg hadde tilgang til og 

en hard regi når det kom til skole. Jeg opplevde å få fratatt en frihet jeg nettopp hadde blitt 

tildelt som tenåring.  

 

Vi lærer også at familie er viktig både i Kina og i Norge, men at familiene i Kina er mer 

avhengige av barna for å vedlikeholde den sosiale mobilitetene. I Norge er barndommen i 

større grad beskyttet på grunn av det omfattende velferdssystemet. Oppveksten i Kina er like 

preget av fortiden som forventinger om fremtiden. I en fusjon mellom det nye og det gamle 

vokser nye sosiale mønstre frem. Jenter og kvinners posisjon har bedret seg som et resultat av 

ettbarnspolitikken og moderne kjønnsrollemønster vokser frem. Generasjonsforpliktelsene får 

også nye impulser når den kinesiske foreldregenerasjonen får midler til å spare til fremtiden. 

 

Gjennom dimensjonen hverdagsliv – samfunn kan forskjeller forklares og komparasjonen 

mellom Norge og Kina er spennende. Det er to svært ulike land med et vidt forskjellig 

historisk og politisk utgangspunkt. Kina spiller en sentral rolle i verdenssamfunnet og 

kunnskap om de nye forholdene er prekære. Jeg håper min dagbok kan være en liten brikke i 

forståelsen av oppvekst i det moderne Kina, men også en tydeliggjøring av personlige 

dokumenter som gjenstand for analyse.  
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Forord 
I denne masteroppgaven har jeg omgjort et personlig dokument til gjenstand for sosiologisk 

analyse. Det har derfor vært spesielt viktig med både faglig og personlig støtte. I dag føles det 

som en personlig seier å ha tatt i bruk dagboken jeg skrev da jeg var 17 år. Det er ikke til å 

legge skjul på at veien dit har vært lang. Det er flere som fortjener oppmerksomhet i 

forbindelse med denne oppgaven.  

 

Først og fremst, takk til min kjære hovedveileder, Randi Wærdahl. Vårt samarbeid har vært et 

eventyr! Din forståelse for mine bekymringer (både faglige og personlige) er grunnmuren til 

denne masteroppgaven. Gjennom vårt samarbeid har jeg lært mye sosiologi, men enda mer 

om meg selv.  

 

Lise Kjølsrød, biveieleder og seminarleder. Dine alltid like ærlige tilbakemeldinger har vært 

verdifulle og din tillit til oppgaven har vært oppløftende. 

 

Verdens beste mamma og pappa! Takk for at dere alltid stoler på meg og gjør det mulig for 

meg å følge mine drømmer. Deres støtte er uunnværlig. En spesiell takk til mamma som er 

min klippe i livet. Du er det fineste menneske jeg vet om.   

 

Verdens beste søsken! Storebror, uten deg vet jeg ikke hvem jeg ville blitt. Å forsøke å gjøre 

deg stolt har tatt meg mange veier i livet. Først til Kina, deretter til Universitetet. I dag håper 

jeg at du synes jeg er kul! There is more to come. Storesøster, i en kaotisk verden er du et fast 

holdepunkt. Hjemme hos deg har jeg ro. 

 

Dette året har jeg også fått mange nye venner. Ingalill, Tone, Kjersti og Ida. Takk for at dere 

ler av vitsene mine. Jeg håper vennskapet varer livet ut! Og til mine gamle venner, jeg elsker 

dere.  

 

Til hjemmet mitt i Kina, 

我想你们. 
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1 Starten på historien 
Da jeg var 17 år ble jeg forlatt på en flyplass i Kina. Jeg landet i Beijing klokken 6 om 

morgenen etter en reise på vel over et døgn. Forventningsfull gikk jeg ut fra terminalen på 

leting etter byrået som skulle ta vare på meg dette skoleåret. Jeg kunne ikke finne noen, og 

ingen kunne finne meg. Sannsynligvis møtte jeg ikke forventningene kinesere har til 

tenåringer. Jeg var for høy, for stor og for hvit. Etter 90 minutter med bekymring og leting 

fant jeg en dame som hadde navnet mitt skrevet på en plakat. ”Oh, I was looking for a little 

girl” svarte hun da jeg introduserte meg selv.  

 

Dette var mitt første møte med Kina og starten på min opplevelse som ungdom i Beijing i 

skoleåret 2009/2010. Ikke viste jeg den gang at dette var utgangspunktet for noe jeg senere 

skulle studere. I dag, 7 år senere, er jeg sosiologistudent og har fått en distanse fra 17åringen i 

meg og livet jeg levde da. Men interessen for Kina har ikke forsvunnet og i denne 

masteroppgaven skal jeg utforske mine erfaringer fra Kina i et forsøk på å forstå noen av 

betingelsene som kinesiske barn og unge opplever i den nye tiden. Reform og 

åpningspolitikken har endret det kinesiske samfunn i rekordfart. De hyppige og store 

endringene i det kinesiske samfunn er hva som gjør Kina til et interessant og særdeles viktig 

empirisk forskningsfelt, for nye kjennetegn ved det moderne kinesiske samfunn har 

betydning for hvordan de praktiserer oppvekst. Et sitat jeg synes fanger virkeligheten til 

kinesiske barn og unge og som jeg ble grepet av er fra et intervju med moren til Fu på 12 år: 

”(...) he is already in the sixth grade, so he is facing the pressure of going to middle school”.  

 

Sitatet ovenfra er hentet fra den kvalitative forskningen til Randi Wærdahl. Jeg er ikke alene 

om å interesserer meg for Kina. Tidlig i planleggingen av masteroppgaven kom jeg i kontakt 

med Wærdahl, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Wærdahl har 

selv erfaringer fra å bo i Kina fra et 6 måneders langt forskningsopphold i Beijing i 2006. 

Hun som skulle bli min hovedveileder for masteroppgaven har delt sitt datamateriale. Min 

dagbokbok fra utvekslingsoppholdet i Beijing og Wærdahl sine intervjuer av barn og foreldre 

fra middelklassefamilier i Beijing er utgangspunktet for denne masteroppgaven som handler 

om oppvekst i det moderne og urbane Kina.  

 

I denne masteroppgaven tar jeg dermed utfordringen med å omdanne et i utgangspunktet 

privat dokument til en kilde til vitenskapelig kunnskap i et forsøk på å oppnå forståelse for 
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oppvekst i Kina. Denne oppgaven er derfor også en presentasjon av et metodisk samarbeid 

mellom meg og min hovedveileder hvor metoden Komparativ erfaringsanalyse ble utviklet.  
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2 Det nye Kina 
Mao Zedong grunnla Folkerepublikken Kina (Naftali 2016). Etter hans død i 1976 har Kina 

gjennomgått store sosiale, politiske og økonomiske endringer. Deng Xiaoping er mannen 

flest forbinder med moderniseringen. Den første generasjonen som vokste opp under Deng 

Xiaoping's reformer går ofte under betegnelsen Deng-generasjonen (Kristoffersen 2008). 

Denne generasjonen vokste opp under et nytt og annerledes Kina enn sine foreldre. Det var i 

1978 at Deng stod i spissen for reform og åpningspolitikken som åpnet Kina for omverden og 

startet utviklingen fra planøkonomi til en sosialistisk markedsøkonomi (Bøckman 2008, 

Naftali 2016). Det var også under Deng Xiaoping at staten begynte kontrolleringen av 

populasjonsveksten gjennom innføringen av ettbarnspolitikken på slutten av 1970-tallet (Sun 

og Zhao 2006).  

 

I dag promoterer Folkerepublikkens nåværende president, Xi Jinping, The Chinese Dream 

(Wang 2014). The Chinese Dream er ønsket om å revitalisere Kina som Midtens Rike, den 

historiske storheten Kina en gang har vært. Særlig europeiske kolonier og japansk invasjon 

har satt dype spor i kinesisk identitet og stolthet. The Chinese dream handler ikke bare om 

den politisk legitimiteten til Det Kinesiske Kommunistparti, men er også en appell til 

individene, og et løfte om en bedring på standarden på hus, utdannelse, miljø, sosial velferd 

og folkehelse. The Chinese dream er dermed en anerkjennelse av at hvis Kina skal bli stort og 

rikt kreves det oppofrelse fra befolkningens side kombinert med statlig kontroll. 

 

Vesten har lenge håpet at Kina skulle utvikle seg til å bli et demokratisk og åpent samfunn 

(Bøckman 2008). Men tradisjon og historie har vist seg å ha en sterkere kraft enn vi hadde 

antatt, og ønsket om modernisering og deltakelse i det globale samfunn kommer innenifra, fra 

politiske idealer og fra Kinas kulturelle arv. Jeg skal i dette kapittelet ta for meg de sosiale 

endringene i kjølvannet av moderniseringen i Kina. 

 

2.1 Kapitalisme med et kinesisk ansikt  
Kinas overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi har hatt store sosiale konsekvenser 

(Sun 2006). Mange har opplevd å bli løftet ut av et liv i fattigdom, men parallelt i prosessen 

har gapet mellom fattig og rik blitt enormt (Bøckman 2008). Det er dramatiske forskjeller 

mellom levekårene i det urbane og rurale Kina og det er stadig diskusjoner om hvorvidt 
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staten bør prioritere vekst eller sosiale tjenester. På toppen av det hele er klimadebatten. 

Likevel er kinesere flest mest opptatt av hvordan de, med sine familier, kan utnytte og nyte 

sine nye privilegier (Sun 2006, Bøckman 2008). I vesten regnes middelklassen som pådriver 

til demokrati, men i Kina ser det ut til at den nye middelklassens harmonerer med det 

nåværende politiske regimets handlinger og prioriteringer.  

 

Også hverdagslivet har endret seg. Markedsøkonomien ser ut til å ha skjerpet kinesernes 

konkurranseinstinkt. Slik har innføringen av kapitalisme også betydd innføringen av 

meritokratiske prinsipper (Sun 2006). I det som har blitt betraktet som et kommunistisk 

samfunn har verdier som individualisme og kompetanse vokst frem. Meritokratiet kommer til 

syne ved at den kinesiske kjernefamilie bruker betraktelig med tid og midler på å investere i 

human kapital i håp om at fremtidens status og pengebok skal vokse. Veien mot suksess i det 

urbane Kina er hard og kompetitiv, men Kinesere flest anser seg som lykkelige med å leve et 

strevsomt liv i god tro om at hardt arbeid vil gi familien en bedre fremtid (Bøckman 2008). 

Veien mot målet er nesten målet i seg selv, da hardt arbeid ansees for å være en dyd og en del 

av folkets kulturarv (Christie 2008).  

 

Et annet interessant trekk ved nåtidens Kina er at på tross av moderniseringen er fremdeles 

historie og nåtid sterkt innbundet i hverandre (Wang 2014). Kina er blitt et samfunn ”(...) 

where modernity and traditionalism clash and transform each other” (Bøckman 2008:32). 

Slik utenlandske bedrifter, turister, handelsmenn- og kvinner har merket, har gamle filosofier 

fremdeles innflytelse på kinesisk businessliv og hverdagsliv, og setter sitt på preg på sosiale 

relasjoner og hierarkier, normer og verdier (Christie 2008).  

 

2.2 Fremveksten av den kinesiske middelklassen  
Begrepet om en kinesisk middelklasse er kontroversielt. Spørsmålene er blant annet knyttet 

til definisjoner, karakteristikker og politiske implikasjoner (for diskusjon se Li 2010). Selv 

om det er uenighet om hvorvidt begrepet er fruktbart i en kinesisk kontekst, vitner 

fremveksten av begrepet om økende sosial mobilitet og endringer i den sosiale lagdelingen i 

Kina. Viktigst av alt er at middelklassen er et symbol på muligheten til å oppnå The Chinese 

Dream. 
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Middelklassen vokste frem i takt med den økonomiske fremgangen etter implementeringen 

av reform og åpningspolitikken i 1978. Mange tjente seg rike gjennom små bedrifter, 

bygningsarbeid og generelt av å ta del i internasjonal handel (Lin og Sun 2010). Under Mao´s 

tid hindret planøkonomi muligheten for økonomisk differensiering (Zhou og Qin 2010). I et 

slikt samfunn var makt og politisk lojalitet kapital. I dag er det materielle forbruket og 

utdanning vikte former for kapital og et statussymbol for middelklassen. Vi kan snakke om 

en ny sosial skillelinje. Flere og flere kinesere har fått penger til å delta i globaliseringen og 

internasjonal kulturell utveksling og en kosmopolitiske livsstil. Med sin rikdom og lykke er 

middelklassen en gallionsfigur. De representerer et håp for underklassen og en legitimitet til 

lederskapapet (Li 2010).  

 

Sosial lagdeling er ikke bare basert på økonomisk kapital og middelklassens verdier strekker 

seg ut over kjøpekraft. I kjølvannet av kulturrevolusjonen (1966-1976) ble inntakseksamen til 

høyere utdanning stengt (Lin og Sun 2010). Ved gjenåpningen i 1977 har ekspansjonen av 

høyere utdanning vært ekstrem. Lin og Sun viser til at fra 1977 til 1999 tok 60 millioner 

inntakseksamen. Av disse var det bare 1 million som fikk studieplass. I dag er tilbudet utvidet 

og alle sosiale lag har en mulighet til utdannelse. Utdannelse regnes som nøkkelen til sosial 

mobilitet, og er blitt et krav for å få godt betalte jobber eller stillinger med status. Dette er 

veien å gå for å opprettholde den sosiale statusen mange opparbeidet seg under reform og 

åpningspolitikken. Men søkerne er mange og plassene er få, og kvaliteten på høyskoler og 

universiteter varierer.  

 

Særlig viktig for å få en forståelse for den kinesiske middelklassen er innførelsen av privat 

eiendom. Årene mellom 1958 og 1977 var preget av en boligsektor som var tungt regulert av 

kinesiske myndigheter (Man 2010). Hukou er et slags offisielt system for bostedskontroll og 

et familieregister som myndighetene også på den tiden brukte til å kontrollere og distribuere 

boliger til befolkningen etter hvilken danwei (arbeidsenhet) de var knyttet til. Arbeidsenheten 

ble gitt etter arbeidets status og arbeiders erfaring, og bolig gitt etter arbeidsenhetens 

økonomiske forhold samt betingelser på arbeidsplassen. Det private eiendomsmarkedet var 

tilnærmet ikke-eksisterende. Således ble kvalitet på bolig bestemt av arbeidet og ikke inntekt, 

slik som det er i dagens eiendomsmarked.   

 

I det moderne, urbane Kina er hukou-systemet i oppløsning og individet er underlagt markeds 

prinsipper i søken etter et sted å bo (Man 2010). Spesielt viktig blir dermed boligen som 
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manifesterer status og det å ha lykkes i et kompetitivt, moderne samfunn. Privat eiendom er 

blitt en sentral del av det sosiale liv i Kina fordi boligen ikke lengere er fordelt etter 

arbeidsenhet, men må jobbes for. Det å eie en bolig gir en slags identitet og et fellesskap i 

felles interesser, referanserammer og ”smak” (Tomba 2010). Felles preferansesystemer 

signaliserer klasse også i Kina. Disse korresponderer nok ikke til de samme 

preferansesystemene som Pierre Bourdieu (2002) viser til i Frankrike, men den symbolske 

effekten og effekten av nødvendighet og valg er nok lik. Men selv om mange tjente seg rike 

på å kjøpe boliger, blir mange holdt utenfor og slike problemstilling er i økende grad blitt et 

sosialt problem i Kina (Man 2010). Særlig de unge og tilflyttede strever med å komme inn på 

boligmarkedet.  

 

I det nye Kina har nye kulturelle statussymboler vokst frem. Økonomisk fremgang og 

ekspansjonen av høyere utdanning har skapt grobunn for fremveksten av den kinesiske 

middelklassen. Denne delen av befolkningen har kjøpekraft og kunnskap til å ta del i det 

globale samfunn. Mange opplever at levestandarden har forbedret, men nye utfordringer har 

vokst frem i kjølvannet av de sosiale endringene. Endringer betyr også nye utfordringer, for 

alt det gamle var ikke bare dårlig. Hva er konsekvensene av sosial endring, og hvordan 

påvirker dette den kinesiske oppveksten? 

 

2.3 De små keiserne 
Innføringen av ettbarnspolitikk på slutten av 1970-tallet ble ansett som et nødvendig grep for 

gjennomføringen av Det Kinesiske kommunistpartiets ambisjoner om økonomisk vekst 

(Kristoffersen 2008). På tross av reguleringen har Kina den største barnepopulasjonen i 

verden og per 2010 var 21 prosent av Kinas populasjon under 18 år (Naftali 2016). Selv om 

det var viktig å kontrollere den voksende populasjonen har reguleringen konsekvenser for de 

familiene som har barn som vokser opp uten søsken.   

 

Det snakkes ofte om alenebarna som ”de små keiserne”. Dette er barna som vokser opp i 

4:2:1 familiene (Naftali 2016). Å vokse opp alene med fire besteforeldre og to foreldre uten 

konkurranse om oppmerksomheten har ført til at kinesiske barn har rykte på seg om å være 

bortskjemte og selvsentrerte (Lin og Sun 2010, Naftali 2016). Et syn på disse barna som 

oppmerksomhetssyke gir et lite nyansert bilde av utfordringene samfunnet har som følge av 

ettbarnspolitikken. Den brå overgangen til små familier kombinert med lav pensjonsalder har 
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ført til at det i fremtiden vil bli et stort gap mellom statens skatteinntekter og størrelsen på 

den aldrende generasjonen (Kristoffersen 2008, Naftali 2016). Det er en realitet at mange 

som har levd hele sitt liv under Mao hverken har pensjon eller sparepenger og staten vil ikke 

ha de nødvendige ressursene som kreves til å ta vare på den aldrende befolkningen. Det 

forventes derfor i mange familier at det er barna som skal ta vare på foreldrene sine når de 

blir gamle. Måten familiene organiseres på i det urbane Kina legger dermed et stort 

økonomisk press på den oppvoksende generasjonen.  

 

En dimensjon er de sosiale endringene, en annen er den kinesiske kulturen. Foreldrene betaler 

for barnas utdannelse og de bruker betydelig tid og krefter på å gi de den nødvendige 

kunnskapen de trenger (Wærdahl 2010). Barna kan derfor føle at de er skyldig foreldrene sine 

å betale tilbake for denne oppofrelsen (Kristoffersen 2008). Dette kan ikke ses på som en ren 

transaksjon av ressurser, men er også et syn på at barna skal kjenne sin rolle i familien, det 

handler om å respektere sine foreldre (Kristoffersen 2008). Barna må leve opp til 

forventningen om å gjøre det bra på skolen for en dag å kunne ta vare på familien sin.  

 

På den ene siden nyter barna oppmerksomhet fra flere omsorgspersoner, samtidig som der er 

store forventinger til barna. Dette kom tydelig fram i en studie fra 1998 som viste at hele 

97,1% av foreldrene i det urbane Kina forventer at barna skal ha minst to års 

høyskoleutdanning og 70,5% forventer at barna minst bør fullføre en mastergrad (Sun 2006). 

Det er dette som menes med oppdragelsen av ”quality child” (Naftali 2016:75). 

Meritokratiske prinsipper er svært gjeldende og derfor er det blitt sedvane å sende barna på 

ekstraundervisning på kveldstid og i helgene. Familiene har fått mer penger til å investere i 

fremtiden; det er i det hele tatt blitt større forventninger til livet generelt (Wærdahl 2010). 

Men forbedringen av levestandarden har sin pris. Store krav til barna skaper stort press og 

spiser av fritiden hvor barn kan slappe av og drive med hobbyer for å utvikle sosial 

kompetanse (Chen 2006).  

 

Wærdahl og Haldar (2012) viser hvordan uike kulturer har forskjellige antakelser om hva en 

god oppdragelse innebærer. I et presset samfunn som Kina har foreldrerollen fått økt 

betydning og foreldrenes oppgave er å oppfordre til aktiviteter som gir barna egenskaper som 

er viktige i det nye konkurranseutsatte Kina. Det handler vel så mye om tillæring av 

kulturelle verdier og normer som akademiske ferdigheter. Foreldrestilen i Kina er 

instruksorientert og kinesiske foreldre oppmuntrer og maner til hardt arbeid. Kinesiske 



	8	

foreldre overfører dermed sin forståelse av hvordan man oppnår suksess videre til sine barn. 

Prøving og feiling, tid med jevnaldrende og det å utvikle egenskaper (for eksempel gjennom 

idrett) som ikke nødvendigvis fører til fordeler på arbeidsmarkedet får der mindre plass i den 

kinesiske oppveksten. Dette har videre betydning for hvor barna oppholder seg og hva de 

gjør. Antakelsen om en god oppvekst legger føringer på hvilke tider, steder og relasjoner som 

prioriteres.  

 

2.4 Problemstilling 
Deng Xiaoping´s innflytelse åpnet Kina for omverden, endret kursen mot en markedsorientert 

økonomi og bremset populasjonsveksten betraktelig. Frem vokste ikke bare en kinesisk 

middelklasse, men også meritokratiske prinsipper og kampen om ressursene. Resultatet er et 

nytt Kina som har vokst frem på rekordtid.  

 

Målet med denne masteroppgaven er å etablere noen begreper som kan generere forståelse av 

hvordan det er å vokse opp i Kina. Jeg vil forsøke å gjøre dette med en kombinasjon av 

foreliggende data hvor jeg blant annet bruker de erfaringer og minner jeg har fra et 

utvekslingsopphold i Kina. Problemstillingen er todelt, hvor den første delen dreier seg om å 

gjøre data av dagbok. Den første problemstillingen er hva kan en norsk tenåringsdagbok 

fortelle om det å være ung i Kina? Kan private dagbøker fungere som feltnotater? Hvordan 

bruke forliggende materiale? Kan en sammenligning med hvordan det er å vokse opp i Norge 

fortelle oss noe om å vokse opp i Kina? Denne delen er altså metodologisk. I samarbeid med 

min hovedveileder har vi utviklet en metode for å ”pakke ut” foreliggende materiale om 

oppvekst i Kina.  

 

I sentrum av de sosiale endringene står barna i den nye middelklassen i det urbane Kina. Det 

er disse barna, deres familier og nye oppvekstbetingelser som ligge til grunn for de spørsmål 

som reises gjennom denne oppgaven. Den andre delen av problemstillingen er substansiell, 

og rettet mot den sosiale konteksten dagboken er skrevet i og hvor intervjuene er foretatt. 

Spørsmålene som stilles til materialet handler om hvordan det er å vokse opp i det moderne 

Kina. Det kan tenkes at når verden omkring oss endrer seg, endres også vår antakelse om hva 

som er en god oppvekst og barnets rolle i familien. Har de nye betingelsene i Kina betydning 

for hvordan de praktiserer familieliv? Forventningene som stilles til barna må jo også være 

nye i en ny tid. Er det nye aktiviteter, nye steder å være og nye ting å lære seg? Hva skal barn 
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være og hva skal de bli? Hva trer frem som den ”riktige” måten å gjøre ting på? Og til slutt - 

hva gjør egentlig kinesiske barn i sitt hverdagsliv? Dette skal jeg utforske.  

 

2.4.1 Begreper om oppvekst og oppgavens sosiologiske relevans 
Barn refereres ikke til som en konkret alder i denne oppgaven, men heller som de som passer 

inn i kategorien oppvekst som en formende fase i livet. ”Hvorvidt en femtenåring er barn 

eller voksen, kommer ikke bare an på ham eller henne, men på hvordan omgivelsene 

fortolker eller forstår en femtenåring” (Frønes 2011:11). Det eksisterer et skille mellom 

biologisk og sosial alder. Sosial alder er for eksempel hvor man plasseres i en institusjon eller 

tatt i betraktning til evner og kunnskaper. Slike hensyn er en del av et samfunns normer, 

kultur og meningsdanning. Datamaterialet jeg bruker omhandler barn fra 10 til 12 år, og meg 

selv som en 17 år gammel tenåring. Det er et gap mellom oss i skolesystemet, men vi tilhører 

likevel en formende fase av livet.  

 

Det er også metodologiske og etiske betraktninger som bør tas hensyn til når det gjelder 

defineringen av barn som alder. Qvortrup (1994) og hans kolleger understreker betydningen 

av å unngå beskrive barn på bakgrunn av deres alder, på lik linje som vi bør unngå å beskrive 

mennesker på bakgrunn av nasjonalitet og kjønn. Under parolen ”Childhood matters” 

argumenterer Qvortrup og hans medarbeidere for at barn er mer enn uferdige voksne under 

opplæring og de bør betraktes som aktive aktører i samfunnet.  

 

Ivar Frønes hevder også at ”Barndom er et av de sosiale fenomenene som best illustrerer 

kompleksiteten i sosiale og kulturelle fenomener” (2011:12/13). Forklaringen bak dette 

utsagnet er oppfatningen av at barndom spiller på de antakelser vi har om verden, livet og 

mennesker som sådan. Å se på familielivets praksiser kan gi en rik innsikt i samtiden. Måten 

vi oppdrar våre barn symboliserer kultur, historie og antakelse om fremtiden. 

 

Innledningsvis lærte vi om endringene i Kina de siste 30 årene. Middelklassens fremvekst, 

kapitalismens inntog og populasjonens størrelse har gitt Kina en sentral rolle i 

verdenssamfunnet. Det er prekært for verdenssamfunnet i den globale tidsalder å vite noe om 

hva som foregår i Kina, for landet har innflytelse ut over egne landegrenser. Jeg håper at 

denne oppgaven kan være en liten brikke i forståelsen av det kinesiske samunn.  
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2.4.2 Hva er data?  
Sosiologi er et verktøyskapende fag. Kjernen av sosiologisk metode anser jeg som å finne de 

verktøy du trenger for å bruke det datamaterialet du har tilgjengelig og/eller kan hente inn. 

Men vi må også huske at forskning handler om begrensninger blant annet når det gjelder 

tilgang, tid og penger til å få tak i et egnet datamaterialet. Det ble tidlig klart for meg at det 

ikke var aktuelt å reise til Kina for å foreta en ny datainnsamling. Men jeg hadde en del 

kunnskap fra før av, og heldigvis ville Randi Wærdahl generøst dele sine intervjuer fra et 

feltarbeid i 2006 med meg.  

 

Utfordringen flyttet seg fra å være tilgang på datamateriale til å bli selve analysemodellen. 

Oppgaven består derfor også i å utvikle en analysemodell hvor en kan gjøre bruk av flere 

datasett i en samlet analyse. I tillegg til å bruke foreliggende data, har jeg også tatt 

utfordringen med å omdanne egne erfaringer til data. Det handler om å jobbe frem en metode 

som kan generere kunnskap om oppvekst i Kina. Jeg ønsker å følge Pål Repstad´s ideal om å 

ha en pragmatisk holdning til metode samtidig som jeg respekterer at metode kan ha en viktig 

konsekvens for resultatet (Repstad 2007). Dette vil jeg utdype i metodekapittelet.  

 



	 11	

3 Tre datasett og utviklingen av en ny 
analysemodell 

I arbeidet med å ”oppdage” tema for min masteroppgave møtte jeg sosiologen Randi 

Wærdahl, som senere ble hovedveilederen for masteroppgaven min. Til felles hadde vi 

erfaringer fra å bo i Beijing, Kina. Randi var i 2006 på et 6 måneders langt feltarbeid, og jeg 

var i 2009 i Kina i omtrent ett år som elev på en videregående skole. Randi hadde under sitt 

feltarbeid samlet inn store mengder kvalitative og kvantitative data om barn og oppvekst i 

Kina. Selv hadde jeg detaljerte beskrivelser i en dagbok om hvordan jeg som 17 åring 

opplevde å tilbringe ett år i et veldig annerledes land. Hva kunne vi gjøre med dette? Hvordan 

kunne vi generere kunnskap om oppvekst i Kina med hvert vårt datamateriale? Den første 

løsningen var at dette måtte gjøres kollektivt, og deretter at det måtte gjøres komparativt.  

 

Sammenligning  kan være et redskap for å se ting som ellers ikke er så lett å få øye på. En 

fremmed posisjon og å se to kulturer i lys av hverandre kan gi unike oppdagelser (se f.eks. 

Wærdahl 2009, Wærdahl og Haldar 2012). Oppgaven består dermed av tre ulike kilder og 

dette kapitlet handler det om hvordan jeg og veilederen min oppdaget en ny metode som 

kunne brukes som verktøy slik at våre datamaterialer kunne brukes samlet i denne oppgaven 

til å fortelle noe om å vokse opp i det moderne Kina. Jeg presenterer først oppgavens 

datamateriale hver for seg, deretter redegjør jeg for den metoden vi har skapt for å 

systematisere og analysere dette materialet.  

 

Kapittelet bærer preg av en legitimeringsprosess. Jeg har vært gjennom flere faser for å 

godkjenne mitt eget arbeid for meg selv. Særlig dagboken har vært gjenstand for 

validitetsgransking. Denne søken etter legitimering gjenspeiles i dette kapittelet.  

 

3.1 De tre datasettene 
Hovedmaterialet er en dagbok jeg selv har skrevet om å være 17 år på utveksling i Kina. 

Dagboken er nære førstehåndopplevelser av en annen kultur. Likevel ble det viktig å trekke 

inn andre materialer. Både for å nøytralisere mine oppfatninger og for å kunne skape 

sammenligningsgrunnlag. Som Cato Wadel skriver er det riktig at ”Observasjoner fra kun en 

arena en person opptrer på, er heller ikke tilfredsstillende fordi selv om observasjonene er på 

nærmeste nivå, så er det ikke tatt hensyn til at observasjoner fra andre arenaer vil kunne 
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modifisere det en «ser»”(Wadel 1991:187). I tillegg til dagboken bruker jeg derfor også 

Wærdahls intervjuer. Intervjuene er innholdsrike og unike beskrivelser fra familier i Beijing 

om deres hverdagsliv og barnets aktiviteter, ambisjoner, skoleprestasjon og fritid. Den norske 

ekvivalenten er Ungdata-undersøkelser fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 

og aldring (NOVA). Intervjuene og Ungdata skal bidra til å kontekstualisere mine erfaringer 

som er beskrevet i dagboken og skape et bredere og tryggere sammenligningsgrunnlag. 

 

3.1.1 Dagboka 
Å være nordisk 17-åring i Kina skulle vise seg å gi mange sterke og uforståelige inntrykk. 

Både gode og dårlige opplevelser ble skrevet ned i en dagbok. Dersom målet med kvalitativ 

forskning er å få ”Aktørenes egen virkelighetsoppfatning, deres motiver, deres tenkemåte – i 

all sin nyanserikdom, og så lojalt og autentisk gjengitt som forskeren bare kan få det til” 

(Repstad 2007:19), mener jeg dagboken i aller høyeste grad lykkes i det. Dagboken fungerte 

som et daglig, nesten terapeutisk ritual. Jeg skrev ned alt som falt meg inn. Ofte står det 

skrevet ulike fortellinger om hvordan mine forventninger til livet mitt i Kina bryter med 

kinesiske lærere og vertsforeldre sine forventninger til meg. Å ikke leve opp til forventninger 

skaper en følelse av å være fremmed og annerledes. I dag ønsker jeg å bruke det, som en 

gang var et slags terapeutisk medium for meg, som en mulighet til å forstå noe utenfor meg 

selv.  

 

Jeg er i dag 25 år og har fått en distanse til mine opplevelser, og etter snart 5 år på 

universitetet har jeg opparbeidet meg et teoretisk og metodisk bakteppe som kan hjelpe meg 

til å ta fatt i mine egne opplevelser som datamateriale i min masteroppgave.  Fremmedheten 

jeg forteller om i dagboken skal brukes som et vitenskapelig grep for å forstå det kinesiske 

samfunn. Den fremmede posisjonen gir meg en unik tilgang til deres kultur, normer og 

væremåter, nettopp fordi de for meg fremstår som fremmed. Hver gang jeg ikke har blitt 

forstått, eller jeg ikke har forstått, oppstår det en mulighet for å oppdage noe som konstituerer 

kultur og mening for dem (Wærdahl 2009).  

 

For å få en bedre forståelse av innholdet i dagboken, kan det være nyttig å vite litt om 

hverdagen min i Kina før jeg tar fatt på analysen. I 2009 hadde jeg som rastløs tenåring lyst 

til å flytte til Kina for å lære om kinesisk språk og kultur. I den anledning tok jeg kontakt med 

en organisasjon som tilrettela for utveksling for videregående elever og jeg ordnet meg raskt 
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en plass i deres utvekslingsprogram. I tiden før reisen brukte jeg mye tid på å forberede meg 

ved å lære meg kinesisk språk og historie. Dette har jeg senere forstått var veldig viktig, da 

byrået ikke hadde annen erfaring med å sende elever til Kina enn en gutt som var i Kina året 

før. Jeg var derfor en slags prøvekanin, føltes det ofte som. 

 

Jeg fikk plass på en skole vest i Beijing og bodde på internat på skolen hver mandag til 

torsdag. Der delte jeg rom med ei amerikansk jente, Susan, som pendlet noe mellom 

internatet og foreldrenes hjem. Hun gikk på samme institutt som meg, men i en annen 

avdeling på skolen. I helgene fikk jeg bo sammen med en kinesisk familie som ikke bodde så 

langt unna skolen jeg gikk på. Denne familien hadde også en datter som gikk på samme skole 

som meg. Skolen hadde 6000 elever, hvor ”International Department” tilbød undervisning på 

engelsk til kinesiske elever som ønsket å studere i utlandet. I denne avdelingen gikk også jeg 

i klasse. Min klasse bestod i starten kun av meg. Senere kom det to koreanske elever som 

også var i Kina for å lære seg mandarin. Det var flere klasser som hadde hovedfokus på 

mandarin opplæring. Totalt var vi omkring 20-30 elever i vår avdeling på International 

Department. Alle elevene var fra Sør-Korea, med unntak av meg og Dimitra som også var fra 

Europa, men som bodde i Beijing med foreldrene sine. Dimitra hadde bodd i Beijing en stund 

og ble tidlig i oppholdet mitt flyttet til det kinesiske instituttet. I løpet av året kom det rundt 

fem elever med ulike nasjonaliteter på kortere språkopphold. Som regel bare i et par uker. 

 

Susan og Dimitra var vel egentlig mine eneste venner på skolen. Jeg kjente flere av elevene 

fra Sør-Korea, men med disse to jentene kunne jeg dele historie og erfaring med fordi vi var 

nærmere kulturelt sett. Susan, Dimitra og jeg var noe sammen på skolen, med det var sjeldent 

at de to hadde anledning til å finne på ting. Vi hadde ganske forskjellige timeplaner og det 

var ikke rom for vennskap i skoletiden. Som nevnt tidligere flyttet Dimitra til den kinesiske 

avdelingen og etter en periode flyttet Susan ut av internatet. Jeg opplevde aleneheten som tøff 

og sørget over at venninne mine ble borte. Friminuttene brukte jeg derfor ellers bare til å lese 

bøker eller å snike meg ut for å røyke med en koreansk gutt jeg ble litt kjent med. Han var 

ikke så flink på skolen og ble derfor ansett som litt ”outsider”, slik som meg. 

 

Klokken 06:40 ringte klokken på internatet. Ringeklokken bestod av høy korpsmusikk som 

foregikk i fem minutter. Hver morgen måtte vi rydde rommet vårt, vaske gulv og re opp 

sengene. Vi hadde frem til klokken 07:30 på å komme oss ut av internatet før internatets 

”house mama” låste dørene. Alle elevene måtte bruke skoleuniform og det var ikke tillatt 
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med sminke, neglepynt eller øredobber og smykker og lignende. Håret skulle settes opp i 

strikk. Det var ikke tillatt å oppbevare bærbare datamaskiner på internatet.  

 

Under spaserturen fra internatet til klasserommet var det ofte at jeg havnet midt i 

flaggheisingen. Da marsjerte et utvalg studenter med flagget og heiste det opp. De spilte 

korpsmusikk og alle måtte stå i ro under denne lille, daglige seremonien. En vanlig skoledag 

startet klokken 08:00, bortsett fra mandager hvor vi startet 07:20 med ”international 

department meeting”. Vi startet alltid dagen med 15 minutter ”morning reading”. Deretter 

hadde vi to skoletimer. Undervisningen vår foregikk kun på kinesisk, med unntak av 

matematikkundervisningen som jeg og Dimitra fikk ha på engelsk. I tillegg til 

kinesiskundervisning (skriftlig, muntlig og lytting) fikk jeg etterhvert som jeg ble bedre i 

språket ha historie og  geografi. Alle elevene hadde gym og musikk, samt 

engelskundervisning med en amerikansk lærer.  

 

Fra klokken 10:00 til 10:30 hadde vi ”morning exercise”. Da stod jeg og flere hundre andre 

elever på fotballbanen på rekker og gjorde bevegelser synkront til musikk. Deretter var det tre 

skoletimer før lunsj i kantina fra klokken 12 til 13. Kantina var diger og alle elevene kjøpte 

lunsjen sin der. Jeg var ikke spesielt glad i maten i kantina. Det var bråkete og jeg kjente 

nesten ingen, så jeg, Susan og Dimitra, skiftet noen ganger fra skoleuniform og snek oss ut av 

campus forkledd som amerikanske lærere.  

 

Undervisningen sluttet klokken 16:30, med unntak av fredag hvor vi sluttet klokken 15 med 

”international department meeting” før vi kunne dra hjem. Klokken 17 til 18 var det middag i 

kantina før vi måtte på ”evening study” klokken 18:30. Under kveldsstudiet måtte elevene 

som bodde på internatet samles i biblioteket for å gjøre lekser til klokken 20:40. Deretter 

hadde vi fritid til klokken 21:30. Da stengtes internatet og lyset måtte slukkes klokken 22, 

med unntak av de som ikke ble ferdige med leksene på kveldsstudiet. De hadde ekstra 

studietid fra 22:00 til 23:00.  Dersom vi ble tatt med lyset på mer enn fire dager i uken fikk vi 

ikke gå ut på søndager. Dette var den ene dagen i uka hvor vi hadde fire timer hvor vi fritt 

kunne finne på ting utenfor campus. Men jeg dro som sagt til vertsfamilien i helgene. 

 

I helgene var jeg ofte sammen med studenter som gikk på språkkurs gjennom byrået som var 

ansvarlig for reisen min til Kina. Disse studentene gikk på kurs i sentrum av Beijing og var 

en del eldre enn meg. Det var flere nasjonaliteter på språkskolen, også et par norske som var i 



	 15	

Kina i et par måneder. De fleste var på kortere opphold som varierte mellom 2 uker og 4 

måneder. Andre ble lengre. Det var i hovedsak disse jeg anså som vennene mine i Kina og 

dagboken handler mye om relasjonen med dem og ulike strategier for å få tillatelse til å treffe 

dem. Eventuelt hvordan jeg kunne manipulere skole og vertsfamilie slik at jeg fikk det som 

jeg ville. Mandag til torsdag var jeg innesperret på internatet og helgene var regulert av 

vertsfamilien. Jeg har likevel valgt å holde disse vennene utenfor denne oppgaven. Både av 

etiske årsaker, men også fordi vårt forhold ikke er relevant for oppgaven. Disse relasjonene er 

kun verdifull for oppgavens del som en slags sammenligning mellom livet på internatet og 

livet i et internasjonalt og fritt miljø. Det gir en til dimensjon til oppholdet mitt i Kina.  

 

Ingen var klar over hva jeg hadde i vente i Kina før jeg dro. Det var ingen som kunne 

forberede meg på den ekstreme virkeligheten. Jeg levde et til dels isolert liv. Jeg var mange 

dager i uken stengt inne på internatet, eller risikerte å bli stengt ute. Kinesiske elever er vant 

med internatlivet og skolens ubegripelige disiplin. Men det er viktig å huske på at de var på 

internat sammen med andre kinesere. Noen som var lik dem selv og som de kunne snakke 

med. Jeg var alene, fanget i en disiplin som opplevdes som absurd for en norsk ungdom. Den 

kjærligheten jeg var vant med hjemme ble byttet ut med en annen type omsorg som jeg 

opplevde som straff. Det var retningslinjer som skulle verne om meg, ikke klemmer og 

samtale. Jeg måtte lære meg reglene fort og jeg måtte lære meg strategier til å få  hverdagen i 

Kina til å gå opp. Jeg måtte mobilisere alt jeg hadde for å komme meg gjennom dette året 

med vettet i behold. Jeg hadde ingen veiledning, og man kan senere diskutere hvor vellykket 

forsøkene mine var.  

 

Det er ikke til å skjule at oppholdet var svært strevsomt for meg tross mine og andres forsøk 

på å gjøre det bedre. Selv om overlevelsesmetodene mine ikke alltid bestod av anerkjente 

midler, må man se det i lys av konteksten. Jeg var en ”vanlig” jente fra Hammerfest som 

selvfølgelig måtte spille på det jeg hadde og det jeg kjente. Samtidig var jeg ganske uvanlig 

fordi jeg hadde hatt tendenser til å gjøre ting som var vært noe prematurt for min alder. Jeg 

sjokkerte nok av og til også ungdommer på mine egen alder hjemme. Men slik vokste jeg opp 

fortere enn de andre. Jeg ble utsatt for ”voksne” problemstillinger tidligere enn de fleste.  

 

Hadde jeg vært en ”normal” tenåring ville jeg nok bare dratt hjem. Men jeg hadde strategier 

for å overleve. Jeg kunne flere triks hjemmefra. Derfor vil jeg si at jeg er stolt av meg selv. 

Etter å ha lest dagboken igjen har jeg fått en nyvunnen respekt for meg selv som 17 åring. Jeg 
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var sterk, standhaftig, men også smart, snill og empatisk. Jeg visste når jeg skulle bryte 

reglene. Jeg visste når jeg måtte skulke og dra til sentrum for å være med studenter som var 

eldre enn meg. Studenter som hadde den friheten jeg var vant til og så sårt trengte. Men jeg 

skjønte også at de voksne rundt meg måtte få lov til å kritisere, vi måtte diskutere og jeg 

måtte også høre etter.  

 

3.1.2 Intervjuene 
Randi Wærdahls datamateriale fra 2006 består av 8 semistrukturerte intervjusett med 

kinesiske barn, deres foreldre og en tolk. Intervjuene handlet i stor grad om barnas 

hverdagsliv, og de snakket mye om for eksempel skolen, fritidsaktiviteter, familie og venner. 

Hvordan bruker barna tiden sin? Hva liker de å gjøre? Hvordan kommer de seg på skolen? 

Hvor lang er reiseveien til skolen? Har de noen gode venner i klassen? Hvor mye tid bruker 

de på lekser? Hva gjør de i helgene og feriene? Hvordan tror de det blir å begynne på 

ungdomsskolen? Hva tenker foreldrene om barnas fremtid? Og så videre. I sin opprinnelse 

ble intervjuene filmet, men disse har senere blitt transkribert til tekst. Jeg skal bruke 

intervjuene i tekstformat. Da intervjuene er anonymisert før jeg fikk dem er det ikke krav for 

godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

 

Av de 8 barna går seks i 6. klasse, én i fjerdeklasse og én i femteklasse. De er med andre ord 

mellom 10 og 12 år gamle, hvor to av informantene er jenter og resten er gutter. I følge 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) er grunnskolen i det kinesiske 

skolesystemet 9 år (NOKUT 2017). Barna begynner på Primary School (barneskolen) i en 

alder av 6 år.  Primary School varer fra 1. klasse til 6. klasse. Deretter begynner de på Junior 

Middle School (ungdomsskolen) som varer fra 6. klasse til 9. klasse. Senior Middle School 

(videregående skole) er også på 3 år. Opptakskravet til college og universitet er endelig 

vitnemål fra videregående skole, i tillegg til National College/University Entrance 

Examination (Gao Kao). Ut i fra intervjuene virker det som at overgangen fra barneskolen til 

ungdomsskolen er en viktig del av barnas skolegang i Kina, og intervjuene handler derfor 

mye om forberedelsene til ungdomsskolen.  

 

Intervjuene er gjort hjemme hos familiene, som til tross for at barna tilhører samme 

skoledistrikt sentralt i Beijing, bor spredt utover hele millionbyen. Alle barna kommer fra 
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velstående hjem med foreldre med utdanning eller jobber som regnes som gode, og kan i bred 

forstand regnes som en del av middelklassen.  

 

Wærdahls feltarbeid ble gjort i forbindelse med hennes post.doc ved Universitetet i Oslo, og 

er et ledd i et studie av endringer i oppvekst og familieliv i det urbane Kina. Hennes blikk var 

rettet mot hverdagslivet og hverdagslivets organisering, men forskningsspørsmålet var i stor 

grad knyttet til hvordan nye framtidsmuligheter påvirket sosialiseringsbetingelsene og 

hverdagslivet.  

 

Det er gode grunner for at jeg valgte å bruke Wærdahl´s materiale. For det første er jeg 

ekstremt heldig som har fått tilgang til et intervjumateriale i dette omfanget foretatt av en 

erfaren forsker. Intervjuene ble samlet inn i forbindelse med et grundig og langt feltarbeid i 

og intervjuene er i sin opprinnelse flere timer lange. De transkriberte tekstene jeg har fått er 

noe kortere enn videoenes opprinnelige form, da ikke relevant innhold ble fjernet av erfarne 

forskere. Dette anser jeg som uproblematisk da det jeg har, ikke bare er oversiktlig, men også 

er tilstrekkelig i omfang. For det andre ville det vært i overkant tidskrevende og 

ressurskrevende hvis jeg selv skulle reist til Kina for å samle inn et materiale som dagboken 

kunne sammenlignes med. Løsningen med de tre datamaterialene har føltes riktig.  

 

3.1.3 Komparativt perspektiv - Ungdata  
Etter å ha gått på videregående skole i Beijing har jeg opparbeidet meg kompetanse i kinesisk 

språk og kultur. Likevel fremstår Kina for meg som fremmed. Å være fremmed som forsker 

er knyttet til både fordeler og ulemper og kan betegnes som såkalte forskningseffekter 

(Wærdahl 2009). Min referanseramme påvirker mine antakelser om oppvekst i Kina. For å 

dra nytte av slike forskningseffekter vil jeg trekke komparative refleksjoner mellom Kina og 

Norge i analysen. Randi Wærdahl hadde følgende betraktninger om å være forsker i en annen 

kultur:  

 

"Ved bevisst å gjøre seg selv til fremmed, eller ved å prøve å identifisere det som er likt og 

det som er ulikt mellom seg selv og de man studerer, kan man tvinge fram nye perspektiver 

og bruke dette som en ressurs som gjør det trivielle men betydningsfulle i hverdagslivet 

tydeligere" (Wærdahl 2009:247).    
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Som syttenåring i Kina sammenlignet jeg konstant mine erfaringer med livet mitt i Norge. 

Jeg kan med sikkerhet si at ingenting ble tatt for gitt! Min forståelse den gang, og i dag, er på 

bakgrunn av å være norsk. Derfor skal jeg i tillegg til mine egne fortellinger om hverdagen i 

Kina sammenligne med ungdomsundersøkelser fra Norge. Ungdata er en spørreundersøkelse 

som tilbys til alle landes kommuner for å kartlegge ulike områder av ungdommens liv. 

Undersøkelsen dekker temaer som for eksempel nære relasjoner, skole, fritidsaktiviteter, 

helse, trivsel og risikoatferd. Kommunene som tar i bruk undersøkelsen velger selv noen av 

spørsmålene, men alle kommunene må inkludere grunnmodulen, som gir basis for en 

beskrivelse av situasjonen til ungdom på landsbasis. Jeg tar med meg utvalgte områder av 

undersøkelsen som samsvarer med problemstillingen. Ungdata har ingen stor plass i denne 

oppgaven, men jeg støtter meg på denne undersøkelsen for  å oppnå et tryggere 

sammenligningsgrunnlag. 

 

Jeg forholder meg til det nasjonale resultatet fra perioden 2010-2012 (NOVA 2013). 

Rapporten gir en oversikt over livet til 40.000 ungdommer i alderen 13-16 år, altså elever 

som går i 8.-10. trinn på ungdomsskolen, fra 101 kommuner. Denne tidsperioden samsvarer 

noe med datamaterialet fra Kina og kan gi et innblikk i hva norsk ungdom gjorde i Norge på 

omtrent samme tid som Wærdahls feltarbeid i 2006 og mitt opphold i 2009/2010.  

 

For å få en bedre forståelse av min fortolkningsbakgrunn, min komparative resonanskasse, 

skal jeg også presentere noen av resultatene fra Hammerfest, kommunen hvor jeg selv har 

vokst opp. Ungdataundersøkelsen fra Hammerfest ble utført i 2011 og jeg forholder meg 

både til undersøkelsene fra ungdomskolen (NOVA 2011a) og fra videregående skole (NOVA 

2011b). Tallene fra undersøkelsen i Hammerfest er publisert sammen med en kategori som 

heter ”Norge”, som er basert på 58 kommunale undersøkelser gjennomført i perioden 2010-

2011, som fungerer som en slags referanse for tallene fra Hammerfest. 

 

Norsk ungdom har stort sett et godt forhold til foreldrene sine (NOVA 2013). Fra den 

nasjonale undersøkelsen er det hele 80 prosent som oppgir at de er litt fornøyd eller svært 

fornøyd med foreldrene sine. De stoler på mor og far og føler at dette er gjensidig. De fleste 

mener foreldrene vet hva de driver med på fritiden og hvem de er sammen med. 62 prosent 

fra den nasjonale rapporten oppgir at de spiser middag hver dag. 35 prosent spiser middag 2 

til 5 dager i uka. De fleste oppgir at måltidene sammen med familien er koselige og 

hyggelige. Ungdataundersøkelsen viser til at rapportering av matvaner er viktige både med 
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tanke på familietid, men også med tanke på at ungdommer som spiser regelmessig har bedre 

konsentrasjon til skolearbeid og færre atferdsproblemer. Familiens økonomi er knyttet til 

hvor regelmessig ungdommen spiser.  

 

Men det moderne familielivet er sammensatt. Ikke alle barn i Norge bor sammen med begge 

sine foreldre, og andelen er lavere blant ungdom enn barn. Av 17-åringer er det 68 prosent 

som bor med både mor og far.  

 

De som er mest fornøyd med foreldrene sine er de som kommer fra familier med god råd. 

Med økende alder ser det ut til at ungdommen blir litt mindre fornøyde. Dette samsvarer godt 

med situasjonen i Hammerfest, hvor både ungdomsskoleelever og elever på videregående 

skole scorer tilnærmet det nasjonale resultatet både når det kommer til hvor forøyd de er med 

foreldrene sine og hvordan de anser familieøkonomien (NOVA 2011a/2011b). Av 

ungsomskoleelvene er det en andel på 77 som har svart at familien stort sett har god råd eller  

at de har god råd hele tiden, mot en andel på 69 på videregående skole. På tross av dette er 

det noen færre som er fornøyde med foreldrene på ungdomsskolen enn det er på 

videregående. Det er snakk om en andel på 73 på ungdomsskolen og 79 på videregående 

skole som har svart at de er svært fornøyde eller litt fornøyde med foreldrene sine. 

 

Venner ser ut til å være viktig for ungdommen i Norge. De fleste oppgir at de har minst én 

god venn som de er fortrolig med (NOVA 2013). Det nasjonale resultatet viser at hele ni av 

10 svarer ”ja, helt sikkert” eller ”ja det tror jeg” på spørsmålet om ”Har du minst én nær venn 

som du kan stole fullstendig på og som du kan betro seg til om alt mulig?” (NOVA 2013:12). 

Ungdata-underøskelsene fra Hammerfest viser også et lignende resultat. Av 

ungdomsskoleelevene er det en andel på 91 som svarer ja på spørsmålet ovenfor, mot 88 på 

videregående skole (NOVA 2011a/2011b). 

 

Det nasjonale resultatet viser at norsk ungdom ofte er sammen større i vennegjenger, grupper 

eller sammen med én eller to faste venner (NOVA 2013). Aktivitetene foregår ofte i 

hjemmet, men også alene tilbringer ungdommen mye tid hjemme. Store hus og 

internettbaserte aktiviteter gjør hjemmet til et artig sted å være. Der kan de underholde seg 

med filmer og spill, samtidig som sosiale medier gjør det enkelt å holde kontakten med 

venner. Hele 50 prosent oppgir i den nasjonale rapporten at de har vært hjemme hele kvelden 

2 til 5 ganger sist uke. I den nasjonale rapporten er det også oppgitt at én av tre bruker mer 
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enn tre timer på PC daglig. I Hammerfest er andelen ungdomsskoleelever som bruker to timer 

eller mer på dataspill på 38, andelen på landsbasis er 24 (NOVA 2011a). Når det gjelder 

elevene på videregående skole ligner resultatet mer på det gjennomsnittlige i Norge med en 

andel på 21 (NOVA 2011b). 

 

Ungdommer i Hammerfest bruker mer tid på dataspill og er i mindre grad med i 

fritidsorganisasjoner (NOVA 2011a/2011b). Det nasjonale resultatet viser at utenfor hjemmet 

driver mange med organiserte fritidsaktiviteter i regi av fritidsklubber, ungdomshus og 

kulturskoler (NOVA 2013). Over 60 prosent av de unge i den nasjonale rapporten oppgir at 

de har vært med i organisasjoner siste måned, hvor den mest populære aktiviteten er 

idrettslag. Omtrent 60 prosent har vært med i idrettslag minst en gang den siste måneden og 

nesten 40 prosent oppgir at de har vært med i fritidsklubber eller ungdomshus. Det er med 

andre ord vanlig å være med på organiserte fritidsaktiviteter, men ungdom bruker også noe av 

fritiden sin ute med venner. Utenfor hjemmet er ungdommen ute med venner for å shoppe, gå 

på kafé, trene eller lignende.  

 

I Hammerfest er ungdomsskoleelevene i mindre grad med i fritidsorganisasjoner (Nova 

2011a). I referansegruppen Norge oppgir en andel på 68 at de har vært med på totalt fem eller 

flere aktiviteter sist måned i fritidsorganisasjoner, mot en andel på 58 i Hammerfest. 

Ungdomsskoleelevene er til gjengjeld oftere ute på kveldene eller rusler rundt i butikker for å 

handle, og som sagt spiller de en del dataspill. Men de leser også bøker og har ekstrajobber. 

Når det gjelder elevene på videregående er en andel på 39 aktive og har vært med på totalt 

fem eller flere aktiviteter sist måned i fritidsorganisasjoner, mot 51 i Norge generelt. 

Ungdommen på videregående skole skiller ikke spesielt ut når det gjelder andre aktiviteter, 

men også de oppgir at de er noe med på å rusler rundt for å handle eller se i butikker. Av 

ungdomsskoleelevene er det en andel på 47 som har vært og sett i butikker minst to ganger 

sist uke, mot en andel på 49 på videregående skole. Det kan virke som at dette er en vanlig 

aktivitet i Hammerfest, samt å være ute på kveldene med venner.  

 

På nasjonalt nivå er ungdom fornøyd med lokalmiljøet, dog er trivsel i nærmiljøet knyttet til 

familiens økonomiske ressurser og en andel på 72 oppgir at familien har god råd  og samtidig 

sier at de er svært fornøyd eller litt fornøyd med lokalmiljøet, mot en andel på 44 av de med 

dårlig råd oppgir at de er svært fornøyd eller litt fornøyd med lokalmiljøet (NOVA 2013). Fra 

den nasjonale rapporten kan vi også se at ungdom i Nord-Norge er mindre fornøyde med 
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lokalmiljøet. Dette samsvarer med undersøkelsen fra Hammerfest hvor det scores en god del 

lavere når det kommer til lokalmiljøet både for ungdomsskoleelever og videregående elever, 

på tross av at samtlige anser familiens økonomi som god (NOVA 2011a/2011b). Av 

ungdomsskoleelever oppgir en andel på 52 at de er svært fornøyde eller litt fornøyde med 

lokalmiljøet, mot en andel på 69 på landsbasis. Av videregåendeelever oppgir en andel på 56 

at de er fornøyde eller litt fornøyde med lokalmiljøet, mot en andel på 66 i Norge.  

 

Likevel oppgir den nasjonale rapporten at kommunestørrelse har lite å si for trivsel. Dermed 

kan det tenkes at det er andre faktorer som gjør at Nord-Norsk ungdom ikke er like fornøyde 

med lokalmiljøet. Når det gjelder Hammerfest kan det tenkes at flere faktorer spiller inn på 

trivselen til ungdommen. Færre er med på fritidsordninger og flere spiller dataspill. Kan det 

skyldes at det er for få eller for dårlig tilbud av fritidsaktiviteter? Uansett viser Ungdata at 

oppslutningen om aktivitetene er lave. Det er fordeler og ulemper med å bo i en by med 

omkring 10 000 mennesker. Det vil med selvfølge være færre aktiviteter i mindre kommuner, 

men Ungdata viser at oppslutningen om de som er i Hammerfest er lav.  

 

Geografisk beliggenhet spiller en rolle når det kommer til ambisjoner for fremtiden (NOVA 

2013). Flere vil ta høyere utdanning i byer med høyere innbyggertall. Ungdata forteller oss 

noe om hva som er viktig for oss i Norge og utdanning ser ut til å ha høy verdi. Norsk 

ungdom trives på skolen. De fleste er også fornøyd med karakterene sine. Ungdommen 

oppgir at det er et godt læringsmiljø i norske skoler. Dette bidrar blant annet til lite skulking, 

selv om det blir flere tilfeller av skulking med økende alder. Ungdommen bruker også mer tid 

på lekser enn det som tidligere har vært registrert. I Hammerfest svarer en andel på 73 av 

ungdomsskoleelevene at de bruker 30 minutter til én time eller mer gjennomsnittlig per dag 

på lekser og annet skolearbeid utenom skoletiden. Referansegruppen Norge ligger på en 

andel på 75. Når det gjelder videregåendeelevene er andelen her på 56 i Hammerfest, og 57 i 

referansegruppen Norge.  

 

Et godt forhold til skolen gjør også at ungdommen er motivert til skolearbeid og videre 

utdanning. Det later til at høyere utdanning er en sentral verdi for norsk ungdom. 60 prosent 

fra den nasjonale rapporten oppgir at de tror de vil ta utdanning på universitet eller høgskole. 

I Hammerfest er tallene ganske like med en andel på 60 av ungdomsskoleelevene som oppgir 

at de tror de vil ta høyere utdanning på universitet eller høgskole, mot en andel på 59 av 
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referansegruppen ”Norge”. På videregående skole svare en andel på 56 at de tror de tar 

høyere utdanning, mot også her en andel på 59 under referansegruppen ”Norge”. 

 

Ved høyere innbyggertall rapporteres det om større utbredelse av ungdomskriminalitet. For 

eksempel bruk av hasj blant ungdom betegnes som et storbyproblem i den nasjonale 

rapporten (NOVA 2013). Likevel er det fler som oppgir at de har vært tydelig beruset i Nord-

Norge og steder med lavere innbyggertall. Ungdata-undersøkelsen fra Hammerfest viser ikke 

samme holdning til alkohol som i Norge forøvrig (Nova 2011a/NOVA 2011b). Som et 

eksempel er det en andel på 16 av ungdomsskoleelevene som har drukket seg beruset minst 

en gang siste 12 månedene. Det gjelder både i Hammerfest og referansegruppen ”Norge”. 

Videregåendeelevene har i større grad begynt å eksperimentere med alkohol. En andel på 44 i 

Hammerfest har drukket seg beruset minst én gang de siste 12 månedene, mot en andel på 56 

av referansegruppen ”Norge”.  

 

Annen type risikoadferd kan for eksempel være nasking, innbrudd og vold. Det er ikke vanlig 

for norsk ungdom å drive med mer alvorlige lovbrudd, men 20 prosent i den nasjonale 

rapporten sier de har vært med på minst en av følgende aktiviteter som oppgis (NOVA 2013). 

Dette er hærverk, ta med varer fra butikk uten å betale, tagging, true til seg penger eller ting, 

slåsskamp med våpen eller å ha brutt seg inn for å stjele noe.   

 

Det viser seg at på nasjonalt nivå er det kanskje andre områder av ungdommens liv en bør 

bekymre seg for. Den nasjonale rapporten viser til at det er for mange som sliter med 

depressive symptomer og mobbing (NOVA 2013). Mer enn 10 prosent oppgir at de er veldig 

mye plaget eller ganske plaget av ulike depressive symptomer den siste uka. Det handler om 

symptomer som for eksempel søvnproblemer, bekymringer, en følelse av at alt er et slit, at 

fremtiden er håpløs og lignende. I tillegg er hele seks prosent av ungdommene utsatt for 

mobbing så mye som hver 14 dag eller flere ganger i uka. 

 

En avrundende konklusjon kan være at risikoadferd og truslene mot et fremtidig godt liv er 

knyttet til familiens økonomiske situasjon (NOVA 2013). Familiens økonomi har 

gjennomgående betydning for ungdommens liv. En god økonomi har positiv innvirkning på 

relasjonen til foreldrene, venner, skolen og trivselen i lokalmiljøet. Ungdommen som oppgir 

god råd er oftere med i organiserte fritidsaktiviteter og bruker mindre tid inne på 

datamaskinen. Det er også en tydelig sammenheng mellom skulking og lavere 
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utdanningsplaner for de vokser opp i en dårligere økonomisk situasjon. Ungdom fra familier 

med mindre penger er mer utsatt for depressive symptomer og opplevelse av dårlig helse. De 

er oftere utsatt for vold, mobbing eller er medskyldig i kriminalitet. 

 

3.2 Analysemodellen - Komparativ erfaringsanalyse 
Som sosiologi-student har det vært vanskelig å finne riktig måte å angripe det empiriske 

materialet på siden analyse av dagbøker og kombinasjoner av ulike former for foreliggende 

data ikke inngår i metodeundervisningen. Det faktiske materialet er dagboken, Ungdata og 

intervjuene. Men hvordan skal en kunne analysere dette samlet og komparativt? Hvordan kan 

jeg produsere kunnskap om barn og unge i Kina ved å bruke mine egne erfaringer? Er det i 

det hele tatt mulig å forene egne erfaringer med vitenskap? Dette var utfordringen. I søken 

etter en fruktbar angrepsmåte har jeg blitt kjent med blant annet feministisk teori og metode, 

Grounded theory, samt deltakende observasjon og feltarbeid.  

 

Den feministiske teoritradisjonen har vist seg å være inspirerende for oppgavens form og 

innhold. Dens formål om å bygge bro mellom teori og erfaring, subjekt og objekt, tillater 

meg å bruke personlig erfaring til å produsere kunnskap om hverdagslivet i en annen kultur 

(Onyx og Small 2011, Widerberg 1995). Karin Widerberg´s arbeid med personlige minner 

har styrket min tiltro til dagboken som materiale og hvordan personlige erfaringer kan skape 

forståelser for mange av livets fenomener. Widerberg´s utgangspunkt er minnearbeid 

(Memory-Work) av Frigga Haug (Widerberg 1995). I følge Widerberg var Haug og hennes 

kolleger en del av et feministisk kollektiv i Tyskland som ”(...) oppfordrer oss til å bore oss 

gjennom patriarkatets språk for å se og forstå erfaringer på en ny måte” (Widerberg 

1995:121). Samfunnets kjønnsstrukturer blir ansett som naturlige og tatt for gitt. 

Usynliggjøringen av kjønnsstrukturer gjør at de lar seg reprodusere. For å se forbi 

kjønnsstrukturene må vi ta utgangspunkt i det hverdagslige, det normale, og gjøre et brudd 

med dette. Kvinners språk og termer hindrer oss i å problematisere våre erfaringer. Løsningen 

på å kunne se forbi språket er å ta i bruk minnearbeid i grupper hvor minnene kan være kilde 

til å bygge bro mellom erfaringene og teori.  

 

Haug og hennes medarbeideres metode tar utgangspunkt i en stegvis modell (Widerberg 

1995, Onyx og Small 2001). Fremgangsmåten baserer seg på flere regler og prosedyrer i de 

ulike fasene av minnearbeidet. Den første fasen innebærer at minner skal samles inn anonymt 
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av hvert enkelt medlem av gruppen. For å sette i gang minnene kan ulike hjelpemidler, som 

for eksempel bilder brukes. Det skal være konkrete og ufortolkede fortellinger om et tema 

som gruppen vil undersøke. Den andre fasen er en kollektiv undersøkelse av minnene hvor de 

teoretiserer erfaringene hvor formålet er å ”(...) uncover the common social understanding of 

each event, the social meanings embodied in the actions described in the written accounts, 

and how these meanings are arrived (...)” (Onyx og Small 2001:777). Slik gir de ny mening 

til minnene som ikke lengre er tilslørt av patriarkatets språk. I den tredje fasen skal 

materialet fra minnene og diskusjonen skrives om igjen. Her knyttes materialet til den 

akademiske litteraturen.  

 

Karin Widerberg (1995) presenterer sin egen utgave av metoden. Hun gjør et individuelt 

minnearbeid og bruker sin personlige historie for å få forståelse for sammenhengen mellom 

kjønn, seksualitet og kunnskap. Ved å analysere konkrete minner synliggjør Widerberg 

hvordan erfaringer blir til og hvordan disse erfaringene preger kunnskapsproduksjonen i 

akademia. Fremgangsmetoden ligner på Haugs metode. Hun valgte et tema, sterkt influert av 

feministisk teori, og skriver deretter ned minnene etterhvert som de dukker opp. I analysen 

undersøker hun hva hun husker, hvordan hun husker den aktuelle situasjonen, og hvordan 

hun ser på situasjonen i dag, sammenlignet med hvordan hun oppfattet at hun så den da.  

 

Minner som metode kan virke kontroversielt. For det første med tanke på det å bruke familie 

og venner i minnearbeidet. Ved nære relasjoner oppstår det en enighet som kan tildekke 

hendelser. Og som Widerberg (1995) selv skriver, kan det være en ulempe at en tar 

utgangspunkt i egne minner alene. Med en person som utgangspunkt mister en dimensjoner 

ved det å være kvinne, som kan romme så mangt. Widerberg skriver at én kvinnes fortelling 

kun gir oss kunnskap fra hennes perspektiv fordi ”En garantert synliggjøring av posisjoner 

forutsetter at flere posisjoner får komme til uttrykk” (1995:132/133). Kritikken rettet mot 

Haugs metode (som også kan rettes mot Widerberg) er blant annet spørsmålet knyttet til 

minners status (Onyx og Small 2001). Haug og Widerberg forholder seg til minner som kilde 

til kunnskap. En del av positivisme-kritikken er hvorvidt en kan stole på minner. Forteller de 

sannheten av hva som faktisk skjedde? Og som Widerberg spør; hva betyr det at det en 

observerer er styrt av kulturell bakgrunn? Haugs svar på kritikken er i følge Onyx og Small 

(2001) at det ikke har betydning for metodens fruktbarhet hvorvidt minnene er sanne eller ei. 

Poenget er å se hendelsene på en ny måte, uten den samfunnsskapte tilsløringen.  
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3.2.1 Vår metode – en komparativ erfaringsanalyse 
Det er både likheter og ulikheter mellom denne oppgavens metode og slik minnearbeid har 

blitt brukt tidligere. I denne oppgaven brukes minnearbeid mer som et analytiske verktøy og 

en kilde til kunnskap enn en fullstendig modell (Widerberg 1995). Mine og Randis felles 

tolkninger av datamaterialet har vært et minnearbeid. Vi har flere ganger møttes for sesjoner 

med samtaler om erfaringene våre fra Kina. Minnene dukket opp gjennom å lese eller å 

snakke om innholdet i dagboken, eller det som ble sagt og gjort under Randis intervjuer. Mye 

av det vi husket fra Kina ble fremkalt fra de nedskrevne tekstene. Disse samtalene har endt 

opp som en slag konseptualisering av erfaringer. Dette kan minne om det som skjer i en 

minnegruppe, hvor kunnskapen er generert ut i fra minner.  

 

I motsetning til Widerberg bruker vi komparasjon ved bruk av fremmedhet og analyserer 

materialet med et blikk for de store situasjonene med det som er fremmed og hva det kan si 

om den kinesiske barndommen. På denne måten unnslipper vi kritikken om enighet som er 

rettet mot Widerberg. I denne oppgaven bruker jeg flere materialer og sørger for å 

kontekstualisere mine opplevelser fra dagboken, samt skape en distanse til mine erfaringer. 

Ungdata er surveyundersøkelser og har et teoretisk utgangspunkt. Intervjuene er 

saksorienterte og handler om det samme som denne oppgaven ønsker å besvare; hvordan er 

det å være ung i Kina?  

 

Når det gjelder kulturens innflytelse på minner er det selve innflytelsen og fremmedheten 

som er poenget med dagboken. I dagboken diskuterer jeg Kina komparativt med min 

bakgrunn fra Norge. Det er det kulturelle bakteppe som er viktig i denne oppgaven, derfor er 

den spesielt egnet for å skrive om Kina, for jeg var naiv om kontekst. En dagbok er noe annet 

enn minnearbeid. Jeg betrakter dagboken som en tekst om kontekst. Det er ikke bare tekster 

om ”indre tenåringsliv”, men også om betraktninger om hverdagslivet i en annen kultur. 

Minnearbeid er produsert for forskning, men dagboken var aldri ment til forskning. Slike 

kilder er spesielt interessante. For eksempel har Marit Haldar og Randi Wærdahl (2009, 

2012) brukt ”Teddy Diaries” som kilde. Dette er dagbøker som skal bygge bro for barna i 

overgangen fra familie til skole. En bamse og en dagbok ble sirkulert i 1. Klasser i Norge og i 

Kina. Dagbøkene som ble gitt ut i Norge var ikke ment til forskning og gir dermed en unik 

kilde til familienes representasjon gjennom dagbøkene. Hva er viktig å formidle for oss? Min 

dagbok var også en slags representasjon, men en representasjon av meg, for meg selv. Den 
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var ikke ment for at noen skulle lese den siden, kanskje ikke engang jeg skulle lese den på ny. 

Som tidligere beskrevet var dagboken heller et terapeutisk ritual. Både min dagbok og 

”Teddy Diaries” er tekst om kontekst. Det livet er reelt, i motsetning til det konstruerte. Det 

er et faktisk levd liv eller et faktisk fenomen som ikke er påvirket av forskers innflytelse. 

 

Til felles med minnearbeidet skal jeg i dag se på erfaringene i Kina på ny. Jeg skal tolke 

tekstene og knytte de til den akademiske litteraturen, men jeg har valgt å ta en streng etisk og 

emosjonell avgrensing blant annet ved å ikke inkludere flere av mine nære relasjoner fra 

Kina, som for eksempel vertsfamilien, og å ta hensyn til at noen minner og tekster fra 

dagboken vil jeg ha for meg selv. Jeg gjør altså stikk motsatt av Widerberg. Jeg erkjenner at 

det har vært noen tap, med tanke på omfanget og innholdet av datamaterialet. Men på en 

annen side var det viktig å avgrense, og en slik emosjonell og etisk avgrensing har føltes 

riktig for meg.  

 

Jeg og Randi har identifisert fire faser for hvordan vi har arbeidet sammen. De fire fasene er 

1) definere materiale, 2) utvikle ledetema og 3) forhandlingen 4) mette begreper. I det 

følgende presenterer heg den komparative erfaringsanalysen. 

 

Fase 1: Definere materiale 

Den første fasen i den komparative erfaringsanalysen er å definere materiale og å avgrense. 

Her er problemstillingen selvfølgelig et avgjørende punkt. Formålet er å gjøre dagbok til data 

for å produsere kunnskap om oppvekst i Kina. Hva skal vi hente kunnskap om, og på hvilke 

måter? Hva anså vi som viktig, og hva ble mindre viktig? Hvilke relasjoner og situasjoner 

skal holdes utenfor? Vi brukte også minnearbeid i denne prosessen. For å avgrense ble det 

viktig å ha kunnskap både om Kina og det sosiologiske feltet om barndom. Vi diskuterte ut i 

fra våre erfaringer hvilke relasjoner, hendelser og steder som vi anså som relevante for 

problemstillingen, og ut i fra dette satt vi grenser for hva vi skulle anse som data.  

 

Innenfor den satte grensen basert på problemstillingen var det stadig et behov for å eliminere 

situasjoner og mennesker som vi av ulike årsaker ikke kunne ta med. I prinsippet hadde vi 

tilgang til flere interessante og sosiologisk relevante hendelser, derfor ble avgrensingen en 

kritisk del av oppgaven. Vi endte til slutt opp med følgende prinsipper når vi definerte data. 

1. Diskursiv definering 

2. Etisk avgrensing av materiale 
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3. Emosjonell avgrensing av materiale 

 

Først og fremst – hva mener vi med en diskursiv avgrensing? En diskurs er et 

virkelighetskonstituerende system og en diskursanalytiker er opptatt av det nåværende 

system, hvordan og hvorfor ting fremtrer som de gjør (Neumann 2001). Det handler om de 

ulike representasjonene av vår verden som fremstilles i språket. Representasjonene er ikke 

gitt og de ulike diskursene kjemper om makten til å definere de kategoriene og fenomenene 

som danner vår verden. Neumann skriver at avgrensing av en diskurs dreier seg om å 

begrense diskursene som skal inkluderes og materialet som skal analyseres. Hvilke 

representasjoner ønsker man å undersøke? Deretter må det settes en grense for hvor diskursen 

går.  

 

I denne oppgaven er det jeg og Wærdahl som har makten til å definere. Vi måtte hele tiden 

stille spørsmålet om ”hvordan handler dette om oppvekst”, ”er det innenfor vår diskurs”? Når 

noen hendelser eller mennesker havner i randsonen, har ikke lengre argumentene like stor 

tyngde og relevans. Det er argumentene som styrer definisjonen, fordi de må oppleves å 

dekke det diskursen handler om. Diskursiv definering av datamateriale handler om hvordan 

noen minner, hendelser og mennesker havner innenfor diskursen, og andre faller utenfor.  

 

Vi avgrenser diskursivt ved å trekke opp linjer om barndom. I vårt tilfelle var det for 

eksempel mange gode historier som kan si noe om kinesisk kultur, men disse ligger utenfor 

diskursen om oppvekst. For eksempel: hvilke erfaringer er relevante for å forstå hva som 

angår betydningen av helse og sikkerhet i oppvekst? I Kina er øyne og syn relevant. 

Kinesiske foreldre bruker mye tid på å bekymre seg for dette (Wærdahl 2010). Men i Norge 

faller dette utenfor diskursen. Øyne har ingen vesentlig plass i diskursen om helse og 

sikkerhet i oppveksten. 

 

Alt som er nytt, alt som kan produsere kunnskap om oppvekst i Kina regnes som 

datamateriale. Det vil si at også elementer som dukket opp under minnearbeidet, fra Randis 

feltnotater, min dagbok eller intervjuene også regnes som data. Så lenge vi holdt oss innen for 

de etiske og emosjonelle rammene vi satt, var det innafor å bruke i analysen. Det betyr i 

praksis at det er noen spilleregler og i den analytiske diskusjon måtte vi forholde oss til de. 

Poenget er at vi ikke kan undersøke alt. Den diskursive defineringen er derfor både tematisk, 

samt etisk.  
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Den  andre avgrensingen av materialet knytter vi som sagt til etikk. I hovedsak betydde dette 

at siden oppgaven tar utgangspunkt i forsker selv, og siden materialet er produsert ut i fra mitt 

og Randis kollektive minnearbeid, har mennesker rundt oss indirekte blitt en del av 

oppgaven. Mennesker som har vært rundt meg og Randi i vårt opphold i Kina, som Randis 

kollegaer og vertsfamilien min, har ikke kunne vite at de skulle være en del av en studie om 

kinesisk barndom. Disse har dermed av etiske grunner blitt holdt utenfor. Mange hendelser 

som kunne vært analytisk verdifulle har blitt fjernet på bakgrunn av etiske vurderinger. 

 

Jeg har også måtte ta hensyn til meg selv, og det er blant annet dette som er utgangspunkt for 

den emosjonelle avgrensingen av materiale. Det betyr at jeg i arbeidet med dagboken ikke har 

tatt med utdrag som utleverer mitt privatliv og mine følelser på et nivå som jeg ikke er 

komfortabel med å dele. Dette var et ganske kritisk punkt i utarbeidelse av metoden. 

Prosessen fra at dagboken var et personlig dokument, til at den ble data, var lang! I starten av 

masterprosjektet da jeg jobbet med prosjektskissen var jeg ivrig med å komme i gang og 

gledet meg til å ta fatt i mine minner og opplevelser fra Kina. Litt senere i prosjektet ble jeg 

nervøs og utilpass av å lese, og å dele, fra min dagbok. Jeg utsatte med å jobbe med oppgaven 

og var ikke interessert i å dele analysen med veileder. Løsningen ble en lang og viktig 

samtale med hovedveileder om å ivareta min egen integritet og at jeg måtte sette mine egne 

grenser for mitt datamateriale. Vi ble også enige om å holde min vertsfamilie og andre 

sentrale skikkelser utenfor datamaterialet, med mindre det var situasjoner og hendelser som 

jeg selv anså som trivielle. 

 

Jeg lyktes til slutt med å av-personifisere, både for å klare å stille meg utenfor datamaterialet, 

samt for å bearbeide det å bruke egne erfaringer. Jeg så med andre ord klart for meg hva som 

var privat og hva jeg hadde en sunn distanse til og som dermed det som kunne bli relevant for 

oppgaven. Pål Repstad skriver om det å ha nærhet og distanse til feltet (Repstad 2007). 

Forskeren må være nær nok til å få innsikt om fenomenet som studeres, men samtidig 

distansert nok til å se det selvfølgelige. Det er noe vesentlig med dette forholdet mellom 

nærhet og distanse som ble viktig for meg å aktivt ta stilling til.  

 

Fase 2: Utvikle ledetema 

Den andre fasen er selve minnearbeidet. Vi leser på materiale, forteller og fortolker for 

hverandre i en samtale. Det er sesjoner hvor minner møtes, og gjennom disse treffer vi på 
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gjenkjennelse og kontrast i våre erfaringer ved det kinesiske og det norske. Komparasjon har 

vært en bærende del av minnearbeidet. Komparasjon både mellom meg og Randis erfaringer, 

samt en sammenligning mellom hva vi anser som annerledes ved oppvekst i Kina og i Norge. 

Et eksempel fra disse sesjonene er fra når Randi forteller om en informant og jeg repliserer 

”dette har jeg skrevet om i dagboken!”. Slik kom vi frem til ledetemaet om farer. Der 

oppdaget vi en komparativ forskjell og tok oss tid til å diskutere dette videre. Vi diskuterte 

blant annet det at foreldre i Kina bekymrer seg ofte for barns øyne. En gutt fortalte at han 

ikke ønsket å fortsette å danse salsa fordi hvis han ble berømt vil publikum og presse ofte ta 

bilder av han. Og han mente at blitsen var skadelig for øynene! I den kinesiske skolen er de 

også opptatt av øyehelse. Derfor er øyetrening (massasje og andre øvelser) en del av 

skolehverdagen (Wærdahl 2010). I Norge er ikke barns øyne en utbredt bekymring. I Norge 

bekymrer foreldrene til 12 år gamle jenter og gutter seg for helt andre former for risikoadferd. 

Nasking, skulking og mobbing er for ekempel ansett som adferd som kan ha betydning for 

hvordan barna en gang klarer seg i voksenlivet. Ungdata-undersøkelsen vitner om at dette er 

noe vi mener man bør følge med på. Slik utviklet vi ledetemaet om farer i oppveksten.  

 

Slik vi jobber med komparativ erfaringsanalyse, ved å utvikle ledetema, kan minne om  

Grounded Theory. Å generere begreper og teorier ut i fra data er kjernekonseptet i Grounded 

Theory, som kjennetegnes av et samspill mellom datamateriale og analyse slik at man kan 

utvikle kontekstspesifikke teorier (Glaser og Strauss 2008). Nærmere bestemt kan vi snakke 

om Sensitizing Concepts. Sensitizing concepts er et metodisk verktøy for å gripe fatt i det 

empiriske materialet og en analyseteknikk som tar utgangspunkt i informantenes egen 

forståelse av verden (Madsbu 2011).  

 

Herbert Blumer (1954) var den som først snakket om bergepene definite concepts og 

sensitizing concepts. Definite concepts er i motsetning til sensiticing concepts begreper som 

begrenser informantenes forståelse av verden til ”låste” begreper, som for eksempel klasse 

(Madsbu 2011). Madsbu´s forståelse av  Blumer er at ulempen med definite concepts er at 

”Begrepet er etablert på forhånd, kanskje ut fra uklare omstendigheter, og når vi benytter et 

DC på et fenomen, så har vi tilsynelatende også forklart det. Og det er nettopp her vi må 

utvise forsiktighet. DC relaterer seg til hverandre uten å ha noen rot i den empiriske 

virkeligheten (...)” (Madsbu 2011:24/25). Sensitizing concepts på sin side tar utgangspunkt i 

informantenes egne begreper om sin fortolkede virkelighet.  
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Sensitizing concepts er en pekepinn for videre analyse fordi det som analyseverktøy gjør oss 

mer følsomme for dataene. Det er et minnearbeid om å være der, med bakgrunn fra at vi har 

et materiale. Vi reflekterer tilbake, 11 år for Randi og 7 år for meg. På bakgrunn av 

minnesesjoner kom vi frem til rike og tette beskrivelser av fenomener og oppvekstscenarier. 

Vi jobbet for eksempel med begrepet tid. Vi kan gjenkjenne noe som tid for skole, tid for 

venner, kjedelige tider og travle tider. Vi tar med oss begrepet om tid tilbake til dataene og 

bruker det på dataene. Det handler om å gjøre seg følsom for å forklare materialet, gjøre oss 

følsomme for å se ting vi ellers ikke hadde sett. Dette er kjernen i komparativ 

erfaringsanalyse. De begreper Randi bruker for å forstå sin erfaring, kan hun gi til meg, slik 

at jeg kan bruke de for å forstå min erfaring. På samme måte kan mine begreper, som jeg 

bruker til å forstå min erfaring med, åpne for at Randi kan refortolke sine data og erfaringer. 

Da kan jeg få begrepsfestet min erfaring, og vi refortolker minnene gjennom andres 

begrepsfestede erfaringer.  

 

Problemet med sensitizing concepts er at du kan ledes til mange spennende analyser, men du 

kan også ledes i gal retning. Bowen skriver at ”It is important to bear in mind that whereas 

sensitizing concepts might alert researchers to some important aspects of research situations, 

they also might direct attention away from other important aspects” (Bowen 2006:3). I dette 

sitatet ligger det at begrepet en forankrer analysen i kan feilrepresentere det faktiske 

fenomenet en ønsker å forklare, eller underrepresentere andre fenomener som fortjener mer 

oppmerksomhet.  

 

Fase 3: Forhandlingen – den komparativ erfaringsanalysen 

”Det er kanskje mangel på systematikk som mest av alt skiller hverdagsfeltarbeider fra 

ordinære feltarbeider. Vi «sjekker» og teoretiserer vanligvis ikke over våre erfaringer. Og vi 

tar vanligvis ikke notater, eller skriver ut erfaringene. Det nærmeste vi kommer, er å skrive 

dagbøker” (Wadel 2006:28).  

 

”Sosiolog på seg selv”, ”hverdagsfeltarbeid”, ”skrivebordsstudie” og ”feltnotatstudie” er 

noen av mange begreper som understreker dagbokens aktualitet i sosiologien (Wadel 1991, 

2006). Hva er dagboken, sånn sosiologisk sett? Dagboken er tekster som ble skrevet ned hver 

kveld etter en dag ute i felten. Felten er en skole vest i Beijing, hvor en 17 år gammel jente 

studerer og bor hver mandag til torsdag. Sosiologer er selv en del av det samfunn en studerer, 

og erfaringene fra et levd liv i samfunnet er gjenstand til å ”(...) omgjøre personlig kunnskap 
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til felles kunnskap” (Wadel 2006:124). Det er også det Karin Widerberg og Frigga Haugs 

minnearbeid bygger på. Karin Widerberg starter boken Kunnskapens Kjønn med å refererer 

til Whitney Houstons sang: ”I´m every woman ... it´s all in me” (Widerberg 1995:11). Som 

en del av noe større enn oss selv er vi bærere av noe felles. Formålet er ikke jeget eller 

individet, men ”(...) å synliggjøre hvordan en erfaring blir til ved å analysere et konkret 

minne” (Widerberg 1995:130). Det dreier seg ikke om forskning på forskeren selv, men det 

er en undersøkelse der forsker bruker hverdagslige erfaringer til å produsere sosiologiske 

begreper. Det handler om å knytte egen erfaring til teori og den samfunnsvitenskapelige 

orden. Slik kan en produsere ny kunnskap.  

 

I forskning på egne erfaringer må forsker beherske å være sosiolog på seg selv (Wadel 2006). 

Wadel skriver at å være sosiolog på seg selv innebærer flere egenskaper. For det første må 

forskeren være bevist på sin egen rolle og hvilke roller en blir gitt av de en samhandler med. 

For det andre må forsker erkjenne at en lar seg styre av ens egne kulturelle kategorier. Våre 

referanserammer både styrer hva vi observerer, og også hvordan vi observerer det. Et 

kollektiv forskningsarbeid jeg vil henvise til, er et tverrkulturelt studie om barndom som sted 

og rom (Haldar mfl. 2015). I denne undersøkelsen brukte forskerne en kollektiv analytisk 

forhandlingsmetode for å utforske grensene mellom forskernes kontekstuelle oppfatninger og 

de oppfatningene som faktisk kom fra tekstmaterialet som var samlet inn til studiet. Ved å 

kollektivt forhandle om hva som faktisk var det konkrete datamaterialet, ble linken mellom 

det empiriske materialet og forskernes oppfatninger transparente. Slik genererte de kunnskap 

til å forstå oppfatninger om barndom som er på tvers av kulturer. De kaller det for selv-

refleksivitet – det å reflektere over forståelsen en møter materialet med og å lage analytiske 

retningslinjer deretter. Hvor mye må en vite om konteksten datamaterialet er konstruert under 

for å gi mening til innholdet? Og hvilke kulturelle oppfatninger om kontekst aktiveres i 

leseren? 

 

For oss illustrerer Wadel forhandlingen mellom å erfare og å produsere og er en 

argumentasjon for prosessen vår, hva jeg og Randi gjorde sammen. Wadels studier viser 

hvordan både dagboken og erfaringer kan prepareres til data ved å bruke og å betrakte 

materialet vi har som en slags deltakende observasjon. Det kan på en måte minne om et 

ordinært feltarbeid, deltakende observasjon, slik som Wadel også hevder at livet generelt kan 

ses som feltarbeid i en verden av full av tillært, taus kunnskap (Wadel 2006). Andre 

perspektiver fra deltakende observasjon har ogs¨vært viktig for å bearbeide materialet til 
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denne masteroppgaven og for å argumentere for forholdet mellom tekst og deltakende 

observasjon. I ettertid når jeg leser tekstene gjenskapes hendelsene for meg. Det er også slik 

Dag Album brukte felt-referatene sine fra en observasjon i Norske sykehus (Album 1996). I 

arbeidet med analysen var det ikke bare teksten han brukte, men han lente seg også på teksten 

til å ”(...) gjenskape situasjonen i erindringene lenge etterpå” (Album 1996:238/239). Slik er 

også dagboken for meg, og intervjuene for Randi, da tekstene vekker minner om hendelser 

som skjedde for lenge siden. En viktig del av utskrivningsprosessen etter endt feltarbeid er jo 

nettopp det å kunne drive feltarbeid i sine egne feltnotater (Wadel 1991, 2006). Wadel skrev 

at ”Antropologen oppdager og forstår gjennom sine egne vanskeligheter med å forstå. Ved å 

ta detaljerte feltnotater, spesielt i begynnelsen av et feltarbeid, er antropologer også i stand 

til å følge sin egen forståelsesutvikling” (Wadel 1991:15). Sådan kan dagboken brukes til en 

retrospektivt feltnotat-studie, eller hva Wadel kaller for ”skrivebords-feltarbeid” (Wadel 

1991:177).  

 

Oppsummert handler fase tre om forholdet mellom tekst, observasjon og erfaringer, og er en 

forhandlingsprosess mellom disse tre kildene til kunnskap. I denne fasen skal både Randi og 

jeg være sosiologer på oss selv. Vi hadde tre møter som var avsatt til en slike sesjoner. Det 

handler om at vi sammenligner våre erfaringer i samtaler og snakker om hva det egentlig 

handler om. Det er ikke hvilken som helst samtale, men analytiske spørsmål vi stiller til 

hverandre. Vi sitter mot hverandre og bytter på å forteller om en erfaring. Det er en analytisk 

utveksling om å være sosiolog på seg selv, om å ha skrivebords-feltarbeid og et minnearbeid. 

Først satt vi opp noen grenser, deretter utviklet vi ledetema, nå gjør vi det i praksis. Vi 

forhandler om erfaringene i Kina, og forhandlingen i denne oppgaven er knyttet til innholdet i 

datamaterialene. Vi er begge norske, med erfaringer fra Kina. Erfaringene er imidlertid ulike, 

fra ulike ståsteder og dannet med ulike hensikter. Denne oppgaven bygger på hverandres 

innsikt og er derfor en forhandling om hva som er data. Vi tar hensyn til hverandres mening 

og kommer til enighet. Dette er slik som Frigga Haug og hennes kolleger jobbet sammen med 

å produsere kunnskap om minner. De hadde en kollektiv undersøkelse om hva slags 

forståelse de kunne få ut av de ulike minnene som kom frem av minnearbeidet. I fase tre er 

tekst, kontekst og forhandling i fokus.  

 

Fase 4: Tilbake til materialet – mette begreper 

Gjennom sesjonene har vi kommet frem til noen nøkkelbegreper, som vi kaller ledetema. 

Disse har jeg tatt med tilbake til tekstene i dagboken, intervjuene og Ungdata og søkt på tvers 
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i materialet hvor man kan finne spor av at dette har betydning. Et eksempel er om ledetemaet 

tid. I en av sesjonene snakket Randi om at det er interessant at de kinesiske barna i 

intervjuene ikke snakket om at de er sammen med sine venner. Jeg repliserer, ”når skal de ha 

tid til det?”. Tiden har dukket opp hele tiden. Hva slags tid? Hva er det tiden strukturerer? 

Med min norske bakgrunn reagerte jeg på at de ikke prioriterer å være med venner. I norsk 

kultur er venner en arena for å lære (Frønes 2011). Der praktiserer barn samarbeid og løser 

konflikter selv. I Kina prioriterer de bort tid med venner for å ha nok tid til å forberede seg til 

å bli voksen. I Kinesisk kontekst betyr det å få gode karakterer slik at barna kommer seg inn 

på en bra skole og får en bra jobb. 

 

Det virket med andre ord som det er forskjellige typer dannelse som legges vekt på i 

oppveksten til norske og kinesiske barn. Jeg tar med meg begrepet om tid tilbake til teksten 

for å finne flere spor så det blir en rikere og bredere beskrivelse av tid for kinesisk barn og 

ungdom. I tekstmaterialet fant jeg dessuten ut at kinesiske barn ser ut til å ha mindre fritid 

enn norske barn. I Kina er skoledagen og arbeidsdagen lengre, tillegg til at reisen fra skole og 

arbeid til hjemmet for de fleste i utvalget tok rundt en time. Den strukturerende tiden var et 

viktig funn, men likevel ble kultur viktigst. Ut i fra tekstmaterialet fikk jeg inntrykk av at 

oppvekst i Kina dreier seg mer om å bli, enn å være (Qvortrup 1994). Det handler ikke så 

mye om å være barn, men heller om å bli en vellykket voksen.  

 

Å mette begreper i komparativ erfaringsanalyse kan minne om det opprinnelig 

sosialantropologiske begrepet om thick descriptions (Geertz 1973). Thick descriptions 

(heretter tykke beskrivelser) er en arbeidsmetode innenfor Grounded Theory (Ponterotto 

2006). Tykke beskrivelser skaper en virkelighetsnærhet til forskningen ved å gi informantene 

”en stemme”, og dermed troverdighet til kvalitativ forskning fordi beskrivelsene blir 

aktørnære. I praksis er tykke beskrivelser ”(...) kvalitative og case-baserte analyser av sosialt 

liv (...)” (Aakvaag 2011:260) hvor formålet er å ikke bare gi deskriptive, men også 

fortolkende og kontekstavhengige beskrivelser av sosial praksis, hendelser, følelser og 

relasjoner. Aakvaag gjør rede for 3 prinsipper: 

 

(...) fortolkning (å avdekke meningen til den sosiale praksis man studerer), 

kontekstavhengighet (å forstå det man studerer gjennom å sette det inn i en «tykk» historisk, 

institusjonell og kulturell kontekst) og narrativ kausalitet (handlinger og hendelser forklares 

gjennom å kjedes sammen som perler på en snor i narrative sekvenser og ikke gjennom å 
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subsumeres som mer allmenne sosiale mekanismer eller lover) (Aakvaag 2011:261/262, min 

egen utheving).  

 

I eksempelet ovenfor om tid i kinesisk kontekst fortolkes fravær av hendelser. Fortolkningen 

innebærer en kontekstavhengig forklaring om det kinesiske samfunn. I prosessen fra å 

oppdage et ledetema til å mette begreper er 17 åringen fjernet og materialet er blitt mer 

objektivt, nettopp fordi jeg går tilbake til tekstmaterialet med ledetema som redskap og 

kombinerer med flere kilder til kunnskap (Ungdata og intervjuene). Sammenhengen mellom 

minnene og datamaterialet er at minnene skal kjøres gjennom analysematerialet. Slik blir de 

nære den faktiske situasjonene i Beijing og slik forholder minnene seg til objektivitet.  

 

Ledetemaene som blir tatt med videre er de som viste seg å være spesielt viktige nøkler for å 

diskutere oppvekst komparativ. Dette er ledetemaene vi tok med oss videre og som vil bli 

diskutert i en samlet analyse med hele datamaterialet:  

1. Plassering, farer og kontroll 

2. Ensomhet, kjedsomhet og kropp 

3. Kjønnsroller og sanksjoner 

4. Familieliv 

5. Hierarki og straff 

6. Mening 

 

3.2.2 Metodens fordeler 
Det er mange fordeler med en slik arbeidsmetode. Det jeg vil fremheve først er hvordan 

analysemodellen åpner for at en kan gjøre bruk av flere kilder til datamateriale i en samlet 

analyse. I et felt med liten tilgang kreves det at forsker er kreativ og modig. Denne oppgaven 

viser hvordan en kan få forståelse i et annerledes samfunn ved bruk av erfaringer og et 

ganske annerledes datamateriale.  

 

For det andre viser metoden hvordan en kan omdanne egne erfaringer til data og hvordan 

forskere kan være sosiolog på seg selv. Det er med andre ord rom for å bruke erfaringer til å 

utvikle begreper og få forståelse og kunnskap om oppvekst. Minnearbeidet er et utgangspunkt 

for metoden og analysen. Her aktiverer en kunnskapen en har om feltet. Senere kombineres 

dette med datamaterialer i tekstformat. Kombineringen av datasett gir økt validitet.  
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Jeg har nedtegnelser fra der og da, umiddelbare erfaringer fra sann tid, det er ikke bare et 

retrospektivt minnearbeid. Vi bruker feltnotater for å sette ord på tette erfaringer når 

virkeligheten blir annerledes og vanskelig og gripe. Dette gjør datamaterialet rikere i 

motsetning til Widerberg og Haug. De ser på hvordan de tolker fortiden i dag, de bruker 

dagens kontekst. Det må jeg og, men mine data ligger tettere til feltet. Det som står er sant for 

en 17 år gammel jente. Vi går fra minner til å finne kunnskap, ikke forut for undersøkelse 

(som Haug), men forut for analyse. Her unngår vi problemet med hvorvidt minners status er 

sant eller ei. Denne masteroppagven er i grunn ikke bare retrospektiv, fordi vi går tilbake til 

feltens kjerne, feltnotatene og støttematerialet. 

 

En kollektiv arbeidsmetode hvor forskere kan dele erfaringer har vist seg å være veldig 

fruktbart på dette feltet som befant seg i en fremmed kultur. Også det å kombinere ulike 

kilder til kunnskap har vist seg å være verdifullt. Sammen kunne vi kontekstualisere 

hverandres erfaringer og drøfte opplevelser vi hadde om feltet. Randi som forsker og meg 

med min erfaring har gitt kunnskap om et felt med liten tilgang. Denne kunnskapen er 

erfaringstett med nærhet til feltet. 

 

3.2.3 Etiske utfordringer 
I denne oppgaven har etiske hensyn vært særlig viktig. Å jobbe med minnearbeid og 

dagboken åpner for at mer enn tekstmaterialet blir en del av materialet og dermed gjenstand 

for analyse. Mennesker som har vært rundt meg og Randi i vårt opphold i Kina, som 

medelever, kollegaer og andre, har som sagt ikke kunne vite av at de skulle være en del av en 

oppgaven om kinesisk barndom. Disse har dermed av etiske vurderingen blitt holdt utenfor. 

Karin Widerberg skrev en del om familie, venner og venners familie (Widerberg 1995). Jeg 

har bevist unngått å skrive mye om de som har stått meg nærmest, noe som har vært viktig 

for å beskytte dem, men også meg selv og min egen integritet. Noen har vært med for å 

beskrive hverdagslivet mitt, men disse er anonymisert med fiktive navn. Widerberg har vært 

modig og ærlig og har vært til stor inspirasjon når jeg grep fatt i dagboken. Det krevde også 

mot for meg til å åpne, lese og omforme dagboken til data.  

 

Men - mange av de som har vært en del av livene våre under oppholdet lar seg ikke 

anonymisere. Fordi jeg selv er en del av datamaterialet har min familie, mine venner og andre 
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rundt meg fått en indirekte rolle i oppgaven. Man kan for eksempel enkelt søke seg frem på 

internett for å få greie på hvilken skole jeg gikk på eller hvem som er foreldrene mine. Det 

betyr at det ikke bare har handlet om anonymisering, men også om verdighet. Jeg informerer 

derfor om at mine foreldre i Norge har lest gjennom oppgaven og gitt sin velsignelse til å 

publisere.  
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4 Sosiologiske perspektiver på oppvekst 
I det følgende vil jeg anvende etnometodologi og symbolsk interaksjonisme som 

metodologiske utgangspunkt for å få kunnskap til å forstå noe som ligger under og ut over det 

hverdagslige. Dette kalles ofte for kultur. Et mikrointeraksjonistisk perspektiv gir derfor også 

et utgangspunkt for å forstå kulturelle forskjeller. Mer konkret skal jeg gjøre rede for noen 

teoretiske perspektiver på oppvekst. Jeg ønsker med dette å trekke frem noen generelle 

teorier om barndom, samt legge et enkelt historisk og komparativt perspektiv mellom Kina 

og Norge. 

 

4.1 Fra dagbok til data om oppvekst 
En dagbok er full av personens indre liv; tanker og følelser om hverdagslige hendelser. For å 

kunne forstå disse handlingene kreves det teorier som er meningsadekvat for tanker, følelser 

og handling, slik at en som forsker kan gå fra det personlige til det saksorienterte. Er det bare 

meg, eller forteller dagboken om noe generelt? Hverdagslivet er også uttrykk for kultur og 

struktur. Gjennom dagboken kan vi problematisere kultur og få forståelse for hvordan jeg 

skapte mening, men også hvordan andre samfunn organiserer seg omkring sitt eget 

meningsunivers. Med hverdagslivet som utgangspunkt bruker jeg struktur, handling og 

mening som komparasjon. Metodologisk blir poenget å se komparativt på hva som skaper 

mening ett sted og ikke et annet, for så å spørre hva dette er et uttrykk for. Forskjeller må 

forklares, ikke bare tolereres. I denne masteroppgaven vil jeg bruke et metodologisk 

rammeverk for å avsløre disse hverdagslige og usynlige aktivitetene som konstituerer kultur 

som ramme for oppvekst, og i det følgende vil jeg vise hvordan de er relevante som teoretiske 

verktøy.  

 

Mikrointeraksjonisme er en aktørorientert teoriretning (Aakvaag 2008). Utgangspunktet er et 

samfunn som konstrueres nedenifra gjennom symboler, tanker og språk. Gjennom en felles 

forståelse knytter individer handlingene sine sammen og gir livet mening, og det oppstår 

struktur. Det handler om ulike måter å binde handlinger på mikronivå med strukturer på 

makronivå. For noen konstruerer hverdagslivets handlinger mening. Andre er mer opptatt av 

rutine, kultur, struktur og tradisjon. Når jeg nå anvender en mikrointeraksjonistisk 

innfallsvinkel er det med en erkjennelse om at det er det dagboken handler om, det 

hverdagslige, men det er også en erkjennelse om av at verden er sosialt konstruert.  
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Men hva er egentlig hverdagslivet? Marianne Gullestad betraktet hverdagslivet som de 

trivielle tattforgitthetene som er ”(...) usynlige fordi de er så alt for synlige” (Gullestad 

1989:13). Göran Ahrne betegner hverdagslivet som hverdagsvirkelighet. 

Hverdagsvirkeligheten er ”(...) en enskilds individs verklighet och innefattar både denna 

individ och den del av naturen, samhället och kulturen som han eller hon vistas i dagligen 

(...)” (Ahrne 1981:39). Alle mennesker har sin egen individuelle hverdagsvirkelighet. Den 

består både av det subjektive og det objektive, som for eksempel arbeid, hus og hjem. Med et 

blikk for de ellers trivielle tattforgitthetene skal jeg bruke fremmedheten i dagboken til å 

diskutere kulturelle forskjeller fordi: ”Det paradoksale består i at de store spørsmål om enhet 

og sammenheng med fordel kan knyttes til de mest trivielle og «usynlige» deler av livet” 

(Gullestad 1989:26). Dette er hva Gullestad kaller hverdagslivets dobbelte bestemmelse. 

 

Med dette som ambisjon og utgangspunkt vil jeg først trekke frem etnometodologi. Selv de 

mest trivielle og hverdagslige situasjoner krever kunnskap (Asplund 1987). For eksempel å 

konversere med bekjente eller avslutte en telefonsamtale er i virkeligheten komplekse sosiale 

situasjoner. Dette er etnometodologiens undersøkelsesfelt. Etnometodologi har sitt utspring 

fra Harold Garfinkel´s  Studies in Ethnomethodology (Garfinkel 1967). Garfinkel selv skriver 

at:”Etnometodology studies analyze everyday activities as members´methods for making 

those same activities visibly-rational-and-reportable-for-all-practical-purposes, i.e., 

«accountable», as organizations of commonplace everyday activities” (Garfinkel 1967:vii). 

Mennesker samhandler gjennom hverdagsliv og rutiner. Derfor kan kunnskapen om 

hverdagslivet fortelle noe om hvilke spilleregler vi opererer med for å opprettholde sosial 

orden. I hverdagen samhandler vi ved å redegjøre for hva vi gjør. Det er slik som Aakvaag 

(2008) eksemplifiserer ved at vi forteller hverandre hva som skjer eller skal skje. Må vi gå for 

å rekke en avtale, så sier vi det. Slik produserer vi mening i hverdagslivet. Vi uttrykker klar 

hva som foregår. Dette er en typisk spilleregel, eller såkalte accounts, for hverdagslivet. Hvis 

en bryter slike spilleregler og bare går uten å gi beskjed får vi sanksjoner. Accounts er en del 

av sosialiseringen. I redegjørelsen av handlingene våre vil det alltid være en del usikkerhet. 

Men sosialiseringen skal fungere slik at usikkerheten bli implisitt gjennom konteksten. Såkalt 

indeksikalitet.  

 

Som et eksempel på indeksikalitet vil jeg trekke frem et studie av Haldar mfl. (2015). De 

undersøkte hvordan oppveksten trekker på ulike antakelsen knyttet til handling. For eksempel 
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det å ”gå hjem fra skolen”. For meg som er oppvokst i Finnmark ser jeg for meg å gå på stien 

tråkket fra boligfeltet vårt, omringet av stein, mose og lyng. For et barn i det urbane Kina er 

konteksten ”å gå til skolen” at en går langs trafikkerte veier, tar skolebuss eller t-banen. Det 

er med andre ord ulike underforståtte meninger til handlingen ”å gå til skolen” (Aakvaag 

2008). Indeksikalitet er forskjellig i Kina i Norge og derfor kan det oppstå problemer. Kina 

måtte jeg ofte hanskes misforståelser. Med provokasjon som metode ønsket Garfinkel å 

provosere frem hverdagslivets praksis (Aakvaag 2008, Asplund 1987). I Aakvaags eksempel 

er det snakk om å ta farvel. En tydelig provokasjon ville vært å gå uten å ta farvel. Men som 

fremmed og naiv treger en ikke ha provokasjon som intensjon. I Kina provosere jeg ufrivillig 

fordi jeg utfordret ofte det etablerte med min fremmedhet og mangel på kunnskap om 

hverdagslivets praksis. I ettertid kan jeg fortolke og forstå de brudd og den motstand som 

møtte meg og min forståelse. Sånn sett var jeg på feltarbeid og ved bruk av en metodologi 

som er beskrevet her gjør jeg dette om til data. I dag bruker jeg brudd på det etablerte som 

gjenstand for analyse.  

 

Symbolsk interaksjonisme har mye til felles med etnometodologi. Fellesskapet ligger spesielt 

i det lokale og mellommenneskelige som skapende for sosiale mønstre (Aakvaag 2008). I 

følge Herbert Blumer (1986) er samfunnet basert på handling. Sosiale mønstre oppstår som 

konsekvens av menneskelig samhandling. ”The life of any human society consist necessarily 

of an ongoing process of fitting together the activities of its members” (Blumer 1986:7). 

Språket er kilden til tanker, mening og deretter handling. Det handler i følge Aakvaag (2008) 

om at det oppstår en gjensidig tilpasning og en rolleovertakelse som skaper lokal orden. Det 

som Blumer kaller sosiale mønstre. ”He has to cope with the situations in which he is called 

on to act, ascertaining the meaning of the actions of others and mapping out his own line of 

action in the light of such interpretation” (Blumer 1986:15). Dette krever at symboler har 

samme betydning for sender og mottaker. Symbolene er i harmoni fordi vi er kreative og 

refleksive gjennom språket og tanken og dermed kan forme felles symboler (Aakvaag 2008). 

I ethvert samfunn vil det derfor være handlingsforventinger til medlemmene, også kalt 

normer. Det interessante med dagboken er hvordan den viser hvordan et medlem av et lokalt 

forankret sosialt mønster plasseres i et annet, og hvordan handlingsforventningene ikke 

stemmer over ens i to svært forskjellige kulturer. Blumer baserer hele sin metodologi på 

språket og kunnskapen. Som en liten anekdote til dette vil jeg fortelle om den gang jeg ble 

matforgiftet i Kina. Da sendte jeg en tekstmelding på kinesisk til vertsmamma hvor jeg 

fortalte at jeg hadde spist noe dårlig mat og ble syk. Det var ikke alle fall det jeg ønsker å 
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skrive. Men det jeg faktisk hadde skrevet var at kinesisk mat er dårlig og gjør meg syk. Hvis 

hun ikke hadde tatt i betraktning at jeg er utlending og ikke kan flytende i mandarin kunne 

det vært en fornærmelse mot kvaliteten på mat i Kina. Heldigvis var det hele bare komisk. 

 

Til sis, hva var det jeg møtte i Kina? Først og fremst organiseringen av hverdagen. En familie 

og et familieliv. Et institusjonsliv og et liv i utenforskap. Jeg levde på mange måter et liv på 

sidelinjen. Jeg hadde ikke fått meg en vennegjeng eller en bestevenn som jeg kunne forvalte 

historie og dele hverdagsvirkelighet med. I den grad jeg fikk innsikt i den private sfæren til 

en kineser, så var det gjennom min lillesøster, relasjonene på skolen og i familien. Men dette 

gir lite innsikt i det ”private” ungdomslivet. Derfor vil det i min analyse være størst rom for 

det strukturelle. Likevel har jeg tilbragt et helt år i det kinesiske samfunn og lærte mye om 

forventninger til tenåringer, til det å være jente og hva som er viktige statussymboler og 

dyder. Handling og mening har muliggjort en analyse av hverdagslivet, men også hvordan 

hverdagslivet preger, og også blir preget av en samfunnsstruktur. Derfor er dimensjonen 

mellom hverdagslivet og struktur spesielt interessant i en komparativ oppgave. I denne 

masteroppgaven bruker jeg dette teoretiske rammeverket for å avsløre disse hverdagslige og 

usynlige aktivitetene og i analysekapittelet vil jeg vise hvordan disse fortolkningsrammene 

gir mening til kontraster som oppstår når en stiller spørsmål til det trivielle. Jeg viser hvordan 

jeg ankommer Kina med en viss sosial kompetanse som jeg tar for gitt. Jeg har en forståelse 

av verden som jeg har med meg, men har også med meg en forståelse av at det jeg møtte i 

Kina var en annerledes konstruksjon av verden enn den jeg hadde med meg. 

 

4.2 Hva er oppvekst? 
Alle samfunn har ulike forestillinger om sine barn (Frønes 2011). Hva det innebærer å være 

barn, hva vi forventer av barna og hvordan vi som voksne skaper rammer for oppvekst er en 

del av enhver kultur. Oppvekst speiler i det hele tatt hva et samfunn anser som viktig. 

Samtidig er oppveksten under stadig endring og debatten er stor om hva som vedvarer og hva 

som består (Øia og Fauske 2003). Jeg stiller derfor spørsmålet; hva er oppvekst?  

 

Hva oppveksten innebærer forteller mye om hvordan et samfunn mener barn og unge er 

annerledes enn voksne (Naftali 2016). Historisk var oppveksten i Norge kortere, og gikk rett 

over i et voksenliv (Frønes 2011). Som et eksempel kan vi tenke på Norge før 

industrialiseringen kom. Da var barn tidlig antatt som arbeidskraft og dermed også betraktet 
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som mer voksne. Etter industrialiseringen krevdes det en annen type kunnskap og 

sosialiseringsprosessen måtte derfor også inkludere skole og en tillært disiplin. I dag er barnet 

i vesten fritatt fra husholdningens arbeidsoppgaver og er i større grad blitt de voksnes 

prosjekt (Øia og Fauske 2003). Barnet skal i dag veiledes inn i voksenlivet av foreldre og 

omsorgspersoner.  

 

Den moderne oppveksten er mangesidig. På en side er barndommen kortere (Frønes 2011). 

Tenåringsperioden og tweensfasen (in between) har blitt begrepsfestet som relativt nye 

fenomener som beskriver de som i oppveksten er i en periode hvor de står midt mellom 

barndom og ungdom. Samtidig har også de litt større barna blitt svært kyndige med teknologi 

og andre medier og har derfor blitt et segment for markedet. Barna adopterer dermed ”voksne 

trekk” tidligere. Som en kontrast til dette har universitetsstudentene lang kvalifiseringstid. I 

tillegg har gjennomsnittsalderen i Norge for ekteskap og førstefødte barn økt, noe som kan 

vitne om at vi blir lengre i det som tradisjonelt ble antatt som ungdomstid (Øia og Fauske 

2003). Mange bruker derfor lengre tid i fasen hvor de skal kvalifisere seg og en skal finne 

sine ”(...) holdninger, verdier og det selvbildet som utvikles, festner seg og er særskilt 

bestandig” (Øia og Fauske 2003:49). I Norge kan vi dermed si at den tradisjonelle 

barndommen er blitt kortere, mens den tradisjonelle ungdomstiden er blitt lengre.  

 

I andre samfunn vil det være annerledes og det er rett og slett fordi oppvekst er en sosial 

konstruksjon som er tilpasset og påvirket av hva slags samfunn mennesker lever i (Øia og 

Fauske 2003). Hvordan vi betrakter oppvekst er formet både av formelle regler og normer og 

sosial praksis. I Kina var barna under Mao en del av det kommunistiske systemet og de unge 

skulle være pliktoppfyllende innbyggere av den sosialistiske staten (Naftali 2016). I dag 

kjennetegnes oppveksten av at landet har gått fra et system hvor kvalifiseringsperioden var 

kollektiv og arbeid var kollektivt fordelt til et system hvor individuelle kvalifikasjoner teller 

mer (Wærdahl 2010). Konkurranse gjør at kvalifiseringstiden starter tidligere i Kina. For 

eksempel tenåringsperioden, som i Norge i stor grad handler om det sosiale og kroppslige, 

handler i Kina om gaokao (National College/University Entrance Examination) for å sikre 

seg en god skoleplass og dermed en god fremtid (Naftali 2016). Dette er blant de strukturelle 

føringene som gjør oppveksten annerledes i Kina. Dette har sammenheng med at”Childhood 

is the life-space which our culture limitis it to be, i.e. its definitions through the courts, the 

schools, the economy, and also through philosophy and psychology” (Qvortrup 1994:3).  
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I Norge er barndommen først og fremst de formende årene av livet (Frønes 2011). Det er i 

oppveksten mennesket legger grunnlaget for hvordan livet som voksen en dag blir. Dette er 

blant annet årsaken til at barndommen har fått en sterk sosial posisjon med tilhørende 

rettigheter. En slik forståelse av barndommen er noe som har kommet med tiden. Vi kan 

snakke om en Europeisk forståelse av barndommen som vokste frem på 1970-tallet 

(Uprichard 2008). Formingen av en tanke om barn som et selvtenkende vesen med rettigheter 

og en stemme handler om å betrakte barn som ”(...)´human beings´ rather than as ´human 

becomings´ (...)” (Qvortrup 1994:4). James, Jenks og Prout (1998) kaller dette for the social 

structural child (1998:32).  

 

Begrepene om being og becoming har spilt en sentral rolle i diskursen om barn og oppvekst i 

det sosiologiske feltet om barndom. Disse begrepene står i kontrast til hverandre fordi being 

(heretter å være) handler om å betrakte barn som selvtenkende vesener som aktivt former sin 

egen barndom og som har synspunkter og erfaringer om å være barn mens becoming (heretter 

å bli) handler om å betrakte barn som noen som skal læres opp til å bli voksen (Uprichard 

2008). Mens man tidligere behandlet barndom som kvalifisering til voksenlivet, er det nå et 

fremherskende syn at barndom er en fase med egenverdi og barn er individer med egne 

rettigheter. Alder skal ikke brukes som beskrivende karakteristikk på barn på samme måte 

som vi skal unngå å definere mennesker på bakgrunn av kjønn og etnisitet (Qvortrup 1994).  

 

I vesten har skillet begynt å bli betraktet som ytterpunkter på et kontinuum mellom å være og 

å bli, som jo viser til ulike sosialiseringskulturer. Formingen av en tanke om barn som et 

selvtenkende vesen med rettigheter og en stemme har imidlertid vunnet stort terreng for 

barndom og oppvekst i Norge i dag. Norge og Kina kan se ut til å være på hver sin side av 

skalaen (Wærdahl og Haldar 2012). I det kinesiske samfunn er fremtiden preget av en ny type 

usikkerhet. Derfor er forberedelser til voksenlivet en sentral del av den kinesiske oppveksten. 

Kinesiske foreldre ser ut til å bruke to strategier som forberedelse mot fremtiden; formell og 

uformell forberedelse (Wærdahl 2010). Den formelle forberedelsen er investering i 

ekstraundervisning i for eksempel matte og engelsk på kveldstid, i helgene og feriene. Den 

uformelle forberedelsen er fokus på å utvikle gode egenskaper. Det handler om å praktisere 

kinesiske dyder. Tradisjoner og kinesisk historie anses som viktige for kinesiske barn, på lik 

linje med en solid utdannelse med ekstraundervisning i engelsk, matte eller musikalske 

instrumenter. Da er de rustet for den åpne fremtiden. Dette er både for barnets beste, men 
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også for at det kinesiske samfunn skal ha tilstrekkelig med humankapital i tiden fremover 

(Naftali 2016).  

 

Likevel, i den kinesiske oppveksten har det de siste tiårene blitt økt oppmerksomhet på barns 

rettigheter, behov og derav myndiggjøring av barn og unge både i hjemmet og på skolen 

(Naftali 2016, Sun 2006). Naftali (2016) forklarer endringen som er resultat av innføringen 

av ettbarnspolitikken, som førte til et mer barnesentrert Kina, og fremveksten av et 

kapitalistisk marked som har gjort barna til forbrukere og derav et slags symbol på den nye 

tiden og de moderne kulturelle inntrykkene. Naftali understreker at en slik transformasjon har 

vi også vært vitne til i liberale, kapitalistiske land, bare mye tidligere.  

 

4.2.1 Den kjønnede oppveksten 
Ovenfor lærte vi at et syn på barn som en biologisk fase på mange måter er forbi i den 

vestlige verden og at barndommen ikke er universell. Barndom er en konstruksjon, på lik 

linje med kjønn og andre kategorier vi bruker på hverandre og oss selv. Vi kan altså snakke 

om det sosialt konstruerte barnet. Også kjønn dannes i den sosiale verden. Bjerrum Nielsen 

og Rudberg definerer kjønnssosialisering som ”(...) hvordan biologisk kjønn gradvis blir til 

sosialt og psykologisk kjønn når barnet vokser til” (1989:5). Kjønnssosialiseringen handler 

om at barn tilegner seg et psykologisk og sosialt kjønn for å tilpasse seg kjønnsrollene i 

samfunnet barnet vokser opp i. Det er hva Bjerrum Nielsen og Rudberg kaller for 

kjønnsrolleoppdragelse. Slik er kjønn med på å forme barnas identitet, da kjønn vil ha 

innflytelse på barnets ønsker, lyster og ”hva er viktig for meg”. Bjerrum Nielsen og Rudberg 

snakker om en ”vanetenkning og konformitet i forhold til gjengse kjønnsrollemønstre” 

(1989:11). Kjønnsidentitet og kjønnsroller fyller fellesskapets krav til kjønn, og reproduserer 

både kjønnsidentiteten og sosial orden. Derfor er kjønn så viktig for oss. I et samfunn hvor 

kjønn har stor betydning for det sosiale liv blir det viktig å få bekreftelse av kjønn. De som 

avviker får som regel sanksjoner, alt ettersom hvordan samfunnet praktiserer de ulike 

kjønnsrollene.  

 

Bjerrum Nielsen og Rudberg (1989) understreker at det som er viktig er hvordan kjønn i ulike 

samfunn er knyttet til status og ulikhet slik som for eksempel ulike kjønns egenskap og verdi. 

Slik er det for eksempel i Norge. Her til lands har vi en formell likestilling hvor kvinner ikke 

skal diskrimineres, men likestillingen ikke er alltid like reell i praksis. For eksempel kan 
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kvinners tendens til å oftere velge deltidsarbeid være knyttet til et sosialisert ønske (basert på 

vanetenkning) om å ha mer tid hjemme med barn. Ivar Frønes (2011) skriver om hvordan 

forestillingen om kjønn er en del av ethvert samfunns kulturelle mønstre. Kjønn er en del av 

samfunnets normative praksis, og femininitet og maskulinitet er forankret til denne normative 

praksisen. Frønes skriver videre om feminitet og maskulinitet som en kulturell akse hvor 

innholdet vil være forskjellige i ulike kulturer. Hva vet vi om dimensjonen feminitet – 

maskulinitet i Kina? 

 

I Kina har jentebarn tidligere vært svært diskriminerte og det har over lang tid vært en 

preferanse for sønner (Naftali 2016). I følge Liu (2006) spores det skarpe skillet mellom 

kjønnenes verdi til Konfutse. Konfutse (551-479 f. Kr.) var lærer og filosof og hans liv og 

virke er grunnlaget for filosofien konfusianismen (Christie 2008). I følge Liu (2006) sier 

konfusianismens lære at menn er overlegne kvinner både intellektuelt og fysisk. I disse dager 

er det enighet om at ettbarnspolitikken i det urbane Kina har vært starten på en frigjøring og 

myndiggjøring for kinesiske kvinner (Naftali 2006, Kristoffersen 2008). Mange jenter nyter 

nå like muligheter med tanke på utdanning og arbeid og må ikke lengre konkurrere om disse 

mulighetene med brødrene sine. Likevel er det strenge roller knyttet til det å være jente og å 

være gutt.  

 

Liu (2006) intervjuet 20 familier i Chengde, nord i Kina, med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. 

Ut i fra Liu´s undersøkelse har kinesiske foreldre tydelige forventinger til jenter og gutter. 

Disse forventingene er i liten grad styrt av klasse, men middelklassefamiliene skiller seg ut 

ved å uttrykke at jenter i dag bør ha noen ”macho” egenskaper. Slik som å være noe frempå 

slik at de også kan delta i konkurransen om de beste jobbene. De uttrykker med andre ord at 

jenter fra middelklassen skal innta det Frønes (2011) betegner som moderne 

kjønnsrollemønstre, og som Liu´s informanter i Kina betegner som ”typical oriental female”, 

eller slik det Sun Zhongxin (2008) kaller ”White-Collar Beauties”. En slik kvinne skal være 

stille og behersket, men elegant og vakker. Hun skal spille instrumenter og kjenne til kunst. 

Av yrke forventer foreldrene at hun skal velge noe enkelt, noe som ikke er for strevsomt for 

henne, slik som noe innenfor medisin eller læreryrket. Høyere utdanning er like viktig for 

jenter som for gutter. 

 

Av Liu´s (2006) intervjuer var det tydelig at foreldrene har en oppfatning av at jenter og 

kvinners egenskaper og verdier måles etter utseende og sjarm, mens gutter og menn måles ut 
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i fra talent. Derfor  skal jenter være milde og dydige. Gutter på sin side skal ikke være 

sjenerte, de skal heller være frempå og eventyrlystne. Kinesiske gutter behøver ikke å ta så 

mye hensyn, men kan fritt frem utforske verden med voldsomme leker og nysgjerrighet. 

Liu´s analyse trekker frem at gutter og menn har det like strevsomt med å oppføre seg 

konformt i forhold til kjønnsroller. Feminine trekk ved gutter og menn blir sett på som en 

svakhet. En mor i Liu´s undersøkelse uttrykte bekymring fordi guttungen hennes var for 

introvert. Menn bør være frempå. Mannens karakter skal speiles i hans yrke. Yrker egnet til 

menn er for eksempel ingeniør, noe innen for naturvitenskap, politikk eller militæret. Slik sett 

har menn like begrensede handlingsrom som kvinner, selv om kvinner i større grad er 

diskriminerte da den perfekte kvinne aldri vil være like bra som den perfekte mann.  

 

4.3 Hvor er oppvekst? 
Et like relevant spørsmål er; hvor er oppvekst? I vesten har vi en streng adskillelse mellom 

steder for barn og for voksne (James, Jenks og prout 1998). Økt alder gir gjerne økt tilgang til 

steder. Slik sett er det viktig å se på oppvekstens arenaer for å få en forståelse av barn og 

ungdoms liv og virke, fordi det er tydelig at steder bestemmer erfaring, tid og struktur i 

oppveksten (Øia og Fauske 2003, James, Jenks og Prout 1998). James, Jenks og Prout (1989) 

viser for eksempel at skolen er bestemt med tid og sted, men også innhold. Ovenfor lærte vi 

at ebarndom er en konstruksjon og vi snakker om det sosialt konstruerte barnet. Slik 

barndommen fremstilles i Norge gjenfinner vi ikke andre steder. Noen steder ligner det, andre 

steder er det helt forskjellig. Oppvekstens arenaer er preget av våre perspektiver på oppvekst; 

hvilken tid oppveksten er i den respektive kulturen. Hvordan er blandingsforholdet mellom 

læring, lek og sosialisering i Kina og i Norge? 

 

Ulike kulturer trekker på forskjellige minner og erfaringer når vi hører noe knyttet til 

barndom (Haldar mfl. 2015). Tidligere refererte jeg til Haldar mfl. som et eksempel på 

indeksikalitet jamfør Garfinkel (1967). De brukte indeksikalitet i et komparativt studie blant 

annet til å se på minner og erfaringer knyttet til barndom. For eksempel er det slik at ”å gå ut” 

i kinesisk betydning er når barnet går i parken eller i bakgården. De urbane 

middelklassebarna bor ofte i høyblokker. Den norske betydning av ”å gå ut” vil si å gå ut i 

hagen eller til naboen hvis de bor på forsteder. Med andre ord, aktivitetene knyttet til 

oppveksten er knyttet til kulturelle oppfatninger. På en annen side har ulike kulturer 

tendenser til å vektlegger eller ”fremsnakke” forskjellige steder fordi stedenes har forskjellig 



	46	

funksjon på lik linje med at oppveksten anses som en ulik tid. Noen steder anses som en 

læringsarena, andre som en arena for lek. Noen ganger er organisert lek læring, og 

uorganisert lek kun for fornøyelsens skyld.  

 

Jeg vil i forlengelse av diskusjonen av oppvekst som steder trekke frem to ulike arenaer for 

oppveksten. Skolen og fritiden. I Norge er skolen en arena hvor barna blant annet skal lære, 

få interesser og tillære seg en disiplin (Øia og Fauske 2003). Men også utenfor skolen skal 

barn lære. I Norge er sosialisering med jevnaldrende antatt å være en arena for læring fordi 

det moderne samfunnet ikke bare krever kompetanse på ulike yrkesområder, men det krever 

også utviklet sosial- og kommunikativ kompetanse og evnen til å reflektere (Frønes 2011). Å 

leke er en viktig del av oppveksten. I andre land er det kanskje skolen som dominerer 

diskursen om læring. Det er som Ivar Frønes sier at fortiden preger nåtiden, men ideene om 

fremtiden strukturerer mye av barns liv (Frønes 2011). I Kina er skolen en arena for å 

forberede til fremtiden og selve nøkkelen til sosial mobilitet og opprettholdelse av sosial 

status (Wærdahl 2010, Lin og Sun 2010).  

 

Fritiden er som ordet sier en tid hvor barn og unge i prinsippet kan disponerer tiden sin selv. 

”Kunnskap om fritid og det som skjer i jevnaldermiljøet, er viktig for å forstå den enkeltes 

personlige utvikling og sosiale tilpasning i overgangen fra barn til voksen” (Øia og Fauske 

2003). Dette sitatet forteller noe om fritidens rolle i den norske oppveksten. Fritiden skal 

være en arena hvor vi øver oss på å bli voksen. Det er en formende tid. I Norge er 

fritidsorganisasjoner ansett som et positivt miljø som kan forebygge risikoadferd og er med 

andre ord en sunn bruk av fritiden (Frønes 2011). Svært mange norske unge er med i 

organiserte fritidsorganisasjoner (NOVA 2013). Et problem med fritidsoganisasjonene er at 

de koster tid og penger og dermed rekrutterer barn og unge med familier som i 

utgangspunktet gir barna et godt grunnlag. I tillegg er organiserte firtidsaktivteter noe 

voksenstyrt (Frønes 2011).  

 

Kontrasten til Kina er at skoledagen er lengre og avstanden mellom skole og hjem er større. 

Fritidsaktivitetene er ikke nødvendigvis like hyppige. Dette gir kontraster og kilde til at 

oppvekst er forskjellig. Klima, kultur, normer og verdier er bare noen eksempler på hva som 

setter premissen for oppvekstens sted og rom (Haldar mfl. 2015). Men kinesiske barn nyter 

økt fritid sammenlignet med tidligere generasjoner. Weidong Chen (2006) skriver om at 

implementeringen av todagers helg i 1995 var viktig med tanke på fritid. Da de voksne 
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tidligere også jobbet i helgene, var barna hel eller halv dag på skolen. I dag er skoledagene 

redusert til fem dager i uken og skoledagen er også blitt kortere. Problematikken i Kina er at 

lærere og foreldre ikke er flinke til å disponere barnas tid. De arrangerer voksenstyrte 

aktiviteter som for eksempel ekstraundervisningen. Ekstraundervisningen spiser av barnas 

fritid og er en monoton og ubalansert disponering av barnas fritid.  

 

Judith Ennew problematiserer barns disponering av tid ved begrepet om ”The 

curricularization of children´s lives (...)” (Ennew 1994:132). Fordi fritid, skole og andre 

aktiviteter er”(...) timetabled according to the same criteria and the same units of time” 

(Ennew 1994:132). Poenget er at ”Free time is not free, in the sence either of money or 

liberty” (Ennew 1994:138). En slik disponering av barns liv presser foreldre som må følge 

det opp. At barn skal gå rundt uten noe å gjøre truer moderne, kollektive antakelser om bruk 

av tid. En fellesnevner i de to kulturene er at oppveksten er full av aktiviteter.  

 

Som en oppsummering kan en si at vi har ulike arenaer for læring, lek og omsorg i ulike 

kulturer. Disse arenaene preges av våre perspektiver på oppvekst; hvilken tid oppveksten er i 

den respektive kulturen. Er det mest en tid for læring, tid for lek eller en tid for å være 

sammen?   

 

4.4 Hvem er med i oppveksten? 
Tett knyttet til hvor oppveksten foregår er; hvem som er med i oppveksten. 

Kunnskapssamfunnet har gjort foreldrerollen viktigere (Frønes 2011). Barnas suksess er 

påvirket av foreldres engasjement og tilstedeværelse under oppveksten. Leksehjelp, 

høytlesing, sosiale stimuli og andre aktiviteter er viktige i barn og unges utvikling. Barnas 

deltakelse i fritidsaktiviteter og også avhengig de voksnes tilstedeværelse, da barna må 

kjøres, hentes og ha utstyr for å være med (Øia og Fauske 2003). I Norge bruker vi generelt 

mer tid og energi på barna enn før. 

 

Betydningen av foreldre er med på å skape ulikhet i det norske samfunn. Foreldre med 

forskjellig bakgrunn betrakter barna sine forskjellig. Middelklasseforeldreskapet er ofte det 

foreldreskapet som er satt høyest i Norge. Det er dette foreldreskapet som politiske vedtak og 

mange av det norske samfunnets institusjoner er bygget rundt (Ellingsæter 2012). Fra 

Ungdata kan en se at barn av ulik bakgrunn får med seg noen egenskaper fra hjemmet som 
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legger grunnlaget for opplevelsen av blant annet skole, utdanning og helse (NOVA 2013). I 

Kari Stefansen undersøkelse av middelklassens foreldreskap viser hun hvordan 

middelklassen har en særegen utforming og legitimering av egne foreldrepraksiser (Stefansen 

2008). Den klassespesifikke foreldrepraksisen er spesielt knyttet til ”Blikket”. Blikket er en 

måte å iaktta barnet på og middelklasseforeldre har et blikk for det eksepsjonelle i barnet, 

som ”(...) konstituerer et bestemt barn med bestemte rettigheter gjennom det de ser (og ikke 

ser) når de observerer (...)” (Stefansen 2008:30). De har et spesielt øye for barnets gode 

egenskaper og evner, som er en klassebasert forståelse av barnet og som følgelig har 

betydning for det foreldrene anser som barnets behov. Stefansen undersøkelse beskriver også 

et ”kroppslig beredskap”, hvor foreldrene er ”(...) på «alerten» for å registrere og respondere 

på de av barnets initiativ som peker i riktig retning, dvs. mot den videre utviklingen” 

(Stefansen 2008:30). Mor og far lager store prosjekter omkring de ”riktige” aktiviteter som er 

initiert av barnet. Oppveksten skal med andre ord inkludere aktiviteter som barnet i 

utgangspunktet tar initiativ til selv, men som foreldrene anser som produktive i veien mot 

sosial reproduksjon av egen middelklassestatus. Barnet er derfor fritt til å velge aktiviteter 

selv, men foreldrene har på sin side en strategisk og organisert tilnærming til aktivitetene. 

Dette hviler på en tanke om at reguleringer i oppveksten vil gi barnet et godt liv som voksen. 

Stefansen trekker frem habitus begrepet som en del av forklaringen på klassebasert 

foreldreskap.  

 

Også i Kina bruker klassiske middelklassefamilier betraktelig med tid og energi på barna 

sine. Det handler om tid til å følge opp barna i aktiviteter utenom skoletid, penger til å betale 

for ekstraundervisning og alt som hører med (Wærdahl 2010). Middelklassefamilier i Kina er 

også en type foreldreskap som skiller seg ut ved for eksempel å i større grad vektlegge 

autonomi og frihet for barnet (Naftali 2016). Dette har nok sammenheng med at den enorme 

forbedringen i levestandard er forbeholdt den nye middelklassen. Dermed får 

sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn og etnisitet betydning for utformingen av foreldreskapet i 

Kina. Men disse barna er også bærere av foreldrenes håp og forventninger til de. Foreldrene 

føler seg forpliktet til å følge opp med alle aktivitetene. Noen foreldre føler at de er fanget i et 

system hvor de må holde et strengt grep om barnas akademiske ferdigheter for å klare seg i 

konkurransen med de andre. Samfunnets krav til kompetanse oppleves som utenfor 

foreldrenes kontroll.  
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Foreldreskap i Kina og i Norge har i Wærdahl og Haldars (2012) undersøkelse likevel vist 

seg å være nok så annerledes. Det kinesiske foreldreskapet er såkalt Achievement parenting. 

En slik oppdragelse vektlegger instrukser og oppmuntring til å drive med skolearbeid og å 

gjøre det bra. På en annen side er det å uttrykke ros, stolthet og progresjon også en del av 

denne typen foreldreskap. I Norge er foreldreskapet Activity based parenting. En 

aktivitetsbasert oppdragelse vektlegger interaksjon med andre og det å lære seg å være 

omgjengelig og selvstendig. Relasjoner er viktig i den norske barndommen og å være 

sammen med familien, å gjøre ting sammen på fritiden, er en stor del av relasjonen mellom 

foreldre og barn. Også i skolesystemet kan man se elementer av en slik tankegang. Lærestilen 

i Norge er exploration-oriented. I Norge er det ideelt om barna utforsker og lærer selv. I Kina 

er derimot lærestilen instructional and self-study based. Instruks og god gammeldags 

pugging er den mest anerkjente læringsmetoden. Men det er også kjent at kunnskap lært fra 

den eldre generasjonen er spesielt verdifullt i et samfunn som Kina hvor aldershierarkiet lever 

i beste velgående (Se for eksempel Naftali 2016, Kristoffersen 2016, Wærdahl 2010). I følge 

Wærdahl og Haldars underøskelse av skoledagbøker så det ut til at kinesiske barn (...) are 

expected to make the adult happy or pleased, while in the Norwegian books the parent is 

described as a faciliator of the child´s happiness” (Wærdahl og Haldar 2012:128).  

 

Frønes (2011) understreker hvordan kontakt med jevnaldrende i Norge er spesielt viktig, og 

at sosialisering i Norge er knyttet til å lære av andre barn. Sammen med andre barn lærer en 

sosial kompetanse, som språk og kommunikasjon. Det er sammen med andre vi lærer sosiale 

normer og kultur, og det er i hele tatt her vi får vår identitet. Poenget er at familien er stabil, 

men venner må være interessert i et vennskap. Med venner kan man krangle og lære seg å 

argumentere eller dele. En mor vil for eksempel alltid være partisk. Det er derfor venner er 

”(...) førskolen til det virkelige livet” (Frønes 2011:130). Det er en sosial kompetanse på en 

annen måte enn i hjemmet hvor en lærer om mer komplekse relasjoner til andre, å forhandle 

og å ta den annens plass. Slik vil det å få seg venner signalisere at en er akseptert av andre 

jevnaldrende (Øia og Fauske 2003).  

 

Ettbarnspolitikken i Kina ble innført for å bremse populasjonsveksten og for å nå frem med 

de økonomiske ambisjonene. Derfor har de fleste familiene i storbyene kun ett barn. Som 

nevnt går fritiden til disse barna til lekser og ekstraundervisning eller andre skole-initierte 

aktiviteter. Dette kan vitne om et annet syn når det gjelder kontakt med jevnaldrende. 

Kontakt med jevnaldrende er ikke like prioritert som sosialiseringsarena, slik som vi vet det 
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er i Norge (Wærdahl og Haldar 2012). En annen innfallsvinkel kan være at når kinesiske barn 

har to foreldre og fire besteforeldre til å vare på seg, er det ikke mye tid igjen for å være alene 

med barn på sin egen alder (Naftali 2016). De er, som Kari Stefansen skriver om norske 

middelklassebarn, under konstant overvåking og uten mulighet til å leke med jevnaldrende. 

Men dette betyr ikke at kinesiske barn er uten nære relasjoner. For eksempel er relasjonen til 

læreren mye viktigere i oppveksten i Kina enn slik relasjonen er i Norge (Wærdahl og Haldar 

2012). Barna ser på læreren som forbilder. Barna og foreldrene har mye respekt til lærerne 

både som faglig autoritet, men også som mennesker med bærer av høy moral. Relasjonen 

mellom elev og kontaktlærer, og anerkjennelse er blant annet viktig for barnas selvtillit og 

skoleprestasjoner (Sun og Zhao 2006).  

 

Men i det kinesiske samfunn er det en uttalt bekymring for alenebarna. Orna Naftali (2016) 

viser at forskningen om det å være alenebarn er tvetydig. Noen funn vitner om at det er 

forskjeller mellom barn med og uten søsken, andre ikke. Sun og Zhao´s (2006) undersøkelse 

viser at rundt 80 prosent av barna i undersøkelsen oppgir at de har gode venner som de kan 

være med, men det er også 20 prosent av barna som ikke har noen nære venner, føler seg 

ensomme og skulle ønske de hadde flere venner. De forteller også om kinesiske foreldres syn 

på barnas venner. Foreldrene stiller krav til barnas venner og mener det er viktig at barnas 

venner er flinke på skolen. De fleste aksepterer at barna liker de de liker, men mange foreldre 

vil ikke at barna skal leke med det motsatte kjønn. De forventer at barna ofrer vennskap for 

studier og noen vil ikke at barna skal ta med venner hjem.  

 

4.5 Oppvekst som kritisk fase av livet 
Til sist spør jeg; hvorfor barndom? Barndommen er til for å kvalifiseres til en viss type 

samfunn og samfunnsindivid. Altså sosialisering. I denne kvalifiseringstiden er det mye som 

kan gå galt. Frønes (2011) skiller mellom posisjonsrisiko og sosialiseringsrisiko. Mens 

posisjonsrisiko er knyttet til å gå på isen, krysse veien eller sykdommer, er 

sosialiseringsrisiko knyttet til sosialiseringsprosesser. Hvorfor oppvekst og  hvorfor 

sosialisering? Integrasjon og internalisering av samfunnets normer er en av flere åpenbare 

svar. Sosialiseringsteori fokuserer på at samfunnet former individene til å bli enhetlige og 

forutsigbare individer gjennom overføring av kultur fra en generasjon til en annen (James, 

Jenks og Prout 1998). Det handler om sosialisering som samfunnsmessiggjøring av individet 

(Frønes 2011). Barnet er sosialt utviklet og vokser opp og inn i et samfunn. Vi skal kunne 
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kjenne oss igjen i hverandre og individet som ikke ses i lys av et kollektiv blir borte. I 

familien og på skolen skal barn lære samfunnets normer, verdier, regler og tenkemåter. 

”Gjennom familien gjøres kulturelle normer til indre normer” (Frønes 2011:18). Foreldre 

skal oppdra skikkelige folk som mestrer livet og som er motivert til å gjøre det som må til i 

samfunnet, altså å bli sosialisert til å fylle roller. I samfunn hvor barn er noe vi velger å få er 

sosialiseringsprosessen knyttet til en indre motivasjon om barnets eget ønske om 

selvrealisering (Øia og Fauske 2003).  

 

Motsatt av integrasjon er et liv i utenforskap. Vi snakker gjerne om risikoatferd og 

marginalisering (Frønes 2011, Øia og Fauske 2003). Marginaliserte samfunnsgrupper eller 

individer er de som blir utstøtt eller dratt mot samfunnets ytterpunkter. Det er noen sider av 

oppveksten som potensielt kan ha innvirkning på voksenlivet og i barndommen er vi i Norge 

spesielt opptatt av mistilpasning på skolen, bruk av rusmidler, vold, kriminalitet og andre 

antisosiale handlinger som avviker fra samfunnets normer. Frykten er at barn og ung skal 

vokse opp og bli en del av marginaliserte samfunnsgrupper. Det er slik som Frønes skriver at 

 

”Er eleven over et visst nivå i grunnskolen, er sannsynligheten for kriminalitet, framtidig 

arbeidsledighet og frafall på videregående svært lav, for elever under et visst nivå er 

sannsynligheten for frafall på videregående svært høy og sannsynligheten for kriminalitet og 

arbeidsledighet relativt stor” (Frønes 2011:174).  

 

Fra Ungdata lærte vi at familiens økonomiske vilkår har betydning for ungdommens liv og 

virke (NOVA 2013). Og vi vet for eksempel at straffedømte i Norge har lavere utdanning enn 

gjennomsnittet i befolkningen, de har dårligere økonomi, helse og familiebakgrunn (Øia og 

Fauske 2003). Og det er nettopp derfor vi har slike ungdomsundersøkelser som Ungdata. Alle 

barn må sikres en god start fordi det har betydning for voksenlivet. Oppveksten i Norge 

dreier seg dermed om forebygging av risikoatferd som beskrevet ovenfor. 

 

Dette vet vi om i Norge, og spørsmålet er dermed; hva med i Kina? Er det samme 

problematikk i Kina? Ved å ta en titt på statistikk over ungdomskriminaliteten i Kina ser en 

først og fremst at risikoatferd og senere kriminalitet har mange av de samme kjennetegnene 

som i Norge, men Kina er et land med et enormt gap mellom fattig og rik, og 

ungdomskriminalitet er derfor i større grad knyttet til fattigdom og klasse. I Kina er det 9 år 

obligatorisk skole, men 80% av kriminelle ungdommer i en studie oppgir at de enten er 
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analfabeter, har ikke fullført barneskolen, har bare fullført barneskolen eller har ikke fullført 

ungdomsskolen (Guan 2006). Studien omhandlet ungdommer mellom 11 og 18 år. De har 

dermed enormt svake bånd til skolen og skiller seg ut fra unge som ikke har begått kriminelle 

handlinger. De røyker, drikker, ser på pornografi, skulker og gambler på fritiden. Slik 

oppførsel kan tenkes å være fjern fra den nye middelklassen i Kina. Paradoksalt nok er det 

store klasseskiller i det tidligere ”klasseløse” samfunnet, og det kan tenkes at risikoadferd 

eller bekymringer middelklasseforeldre har for barna sine kan være knyttet til andre, og mer 

strukturelle utfordringer enn det som kriminalitetsstatistikken overfor beskriver.  

 

Til felles har Norge og Kina at skolen har en sentral posisjon i oppveksten og risikoadferd er 

noe som kan forebygges ved oppfølging i oppveksten (Øia og Fauske 2003, Frønes 2011, 

Guan 2006). Det moderne samfunnet krever en del kompetanse av barna og begreper som for 

eksempel humankapital er et nøkkelbegrep for å forstå skolegang og utvikling av barn som 

fremtidig arbeidskraft (Frønes 2011). Å lykkes i det moderne samfunn krever en del 

oppfølging og tilrettelegging gjennom oppveksten. Men i  Norge slipper barna billigere unna 

på grunn av oljerikdommen og den sosiale tryggheten i velferdssystemet (Frønes 2011). I 

Kina er det annerledes hvor dagens barn og unge lever under et enormt press. Kinesiske 

middelklasseforeldre bekymrer seg spesielt for to ting (Wærdahl 2010). Det handler for det 

første om å kunne konkurrere mot de andre barna i konkurransen om skoleplass. For det 

andre handler det om sosial mobilitet. Hvordan skal barna fortsette å kunne nyte livsstilen de 

er blitt vant til?  

 

Noen frykter også at det skal bli et eneste moralsk kaos med barn uten søsken, fire 

besteforeldre og en nyvunnen kjøpekraft (Naftali 2016). I Norge vet vi at familieforhold er 

viktig og både mangel på grensesetting og for stor autoritet fra foreldrenes sine gir barn 

aggressive symptomer som igjen kan føre til dårlig adferd (Øia og Fauske 2003). Det har 

også blitt uttrykt bekymring om den kinesiske identiteten, at slik vi kjenner den vil forsvinne 

med Kinas inntog i det globale marked og verdenssamfunnet (Naftali 2016). Poenget er at 

nye betingelser gir nye bekymringer.  

 

I dagboken får vi vite hvilke farer som mine ansvarspersoner vill verne meg fra. Slik kan vi 

se hva kinesiske foreldre og den kinesiske skolen bekymrer seg for når noen som er naiv om 

det kinesiske samfunn skal finne sin plass i deres samfunn. Men vi får også innsikt i generelle 
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bekymringer som gjelder for alle. I intervjuene deler foreldrene sine bekymringer og 

forventninger til barnas liv. Nå gjenstår det å spørre: hvordan er det å vokse opp i Kina? 
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5 Oppvekst i Kina 
I presentasjonen av analysen vil dagboken være rammen for fortellingen om oppvekst i Kina. 

Analysen er delt i to deler, hvor den første delen presenterer hvordan vi i dagboken har 

identifisert kronologiske stadier og hvordan disser er definert. Dette gjør vi fordi 

analysearbeidet gjorde det tydelig at de ulike fasene i oppholdet ga ulik innsikt. I hvert 

stadium viser vi hvordan det aktiveres ulike ledetemaer om det kinesiske samfunn.  

 

I analysens del to tas enkelte ledetema med videre og diskuteres komparativt. For å gi bredde 

og dybde til ledetemaene bringes det i analysens del to inn data fra Ungdata-undersøkelsen i 

Norge og Hammerfest, samt intervjumaterialet til Wærdahl fra Beijing. Dette gjør vi for å 

kontekstualisere min fortolkningsramme og de observasjoner jeg gjorde i Kina. Nå skal jeg 

være sosiolog på meg selv.  

 

5.1 Identifisering av stadier 
Etterhvert som jeg igjen ble kjent med innholdet i dagboken fikk jeg en slags ny erkjennelse 

om at det å reise svært ung, fra et lite og homogent samfunn, til et veldig fremmed land er en 

enorm opplevelse. Mye større enn jeg først hadde tenkt. I den første tiden opplever jeg 

selvfølgelig Kina som annerledes enn senere i oppholdet av den grunn av at det tar tid å 

venne seg til et nytt sted. Jeg måtte ikke bare venne meg til stedet som fysisk område, men 

det var også en mental prosess. Når det første sjokket er over, er det rom for å oppdage nye 

sider av Kina. Jeg ble sensitiv for andre perspektiver på det kinesiske samfunn og slik 

fortsatte det videre ut i oppholdet etterhvert som jeg stadig opparbeidet meg mer kompetanse 

om kinesisk språk og kultur.  

 

For å dra nytte av denne endringen over tid, har jeg valgt å sortere tekstene. Jeg har altså tatt 

et kronologisk analytisk grep om dagboken, hvor de ulike periodene viser hvordan jeg går 

gjennom flere stadier og gjør nye kulturelle oppdagelser og over tid vennet meg til å bo i det 

kinesiske samfunn. Oppdagelsene skildres gjennom ledetemaer. Slik forholder ledetemaene 

seg analytisk til stadiene. Det er her det mikrointeraksjonistiske kunnskapssynet kommer til 

nytte. Jeg beskriver situasjonen i de ulike fasene og følger opp med den eksplisitte 

kunnskapen jeg fikk. Poenget er å se komparativt på hva som gir mening et sted og ikke et 
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annet. Jeg undersøker praktiske og hverdagslige situasjoner gjennom de ulike stadiene og får 

slik en vitenskapelig forståelse om oppvekst i det moderne Kina.  

 

I denne første analysen av dagboken har jeg identifisert seks stadier. Under gir jeg en oversikt 

over de stadiene som ble identifisert og som har fått navn etter hvor jeg var i min personlige 

prosess. For hvert stadium gir jeg også indikasjoner for hvilke ledetema som oppstod og disse 

er uthevet med fet skrift. De ulike stadiene deles inn etter disse datoene og aktualiserer 

følgende ledetema: 

 

5.1.1 Stadium 1: Ankomst og plassering; 23.08.2009 – 12.09.2009 
Det første stadiet er ankomst og plassering. I denne perioden sammenlignet jeg konstant med 

livet hjemme i Norge. Fremmedheten jeg følte på da jeg først kom til Kina gir rom for 

komparasjon. Alt føltes annerledes og dagboken forteller om utfordringene ved å forholde 

seg til nye mennesker fra en annen kultur, min sosiale rolle som tenåring i et kinesisk 

samfunn og hvordan jeg opparbeidet kunnskap til å kunne ”overleve” i millionbyen Beijing.  

 

De første ukene skulle jeg plasseres både fysisk og sosialt i det kinesiske samfunn. Her fikk 

jeg kjenne skole- og familieinstitusjonens kontroll på kroppen og jeg oppdager tid og 

struktur. ”Sitter på eveningstudy. Det er tortur. Har ingenting å gjøre og er tvungen til å sitte 

i ro og holde stilt” (03.09.2009). Disiplinen som utøves på elevene i det kinesiske 

skolesystemet var virkelig noe helt annet enn noe jeg hadde opplevd tidligere. Ofte måtte jeg 

sitte flere timer og pugge gloser eller lese bøker.  På internatet var det strenger regler. Vi 

kunne både risikere å bli stengt ute hvis vi var for sen inn på kvelden, eller bli stengt inne på 

Stadium 1: ”Ankomst og plassering” (23.08.09 – 12.09.09): plassering, kontroll, farer, 

selvbilde og distansering. 

Stadium 2: ”Resignasjon og ambivalens” (13.09.09 – 14.11.09): kompetanse, 

alminneliggjøring, ambivalens, konkurranse, ensomhet, kjedsomhet, vennskap og kropp. 

Stadium 3: ”Fra aksept til tilpasning”( 15.11.2009 – 31.12.2009): tilpasning, kjønnsroller 

og sanksjoner. 

Stadium 4: ”Ny selvtillit” (01.01.2010 – 09.03.2010): familieliv og kulturell kompetanse. 

Stadium 5: ”Nok er nok” (10.03.2010 – 22.04.2010): hierarki og straff. 

Stadium 6: ”Kina – takk og farvel” (23.04.2010 – 18.07.2010): mening. 
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morgenen hvis vi var for sen ut av internatet. Vi ble fysisk låst inne eller ute. Vi måtte vaske 

gulv, re senger og ha morgengymnastikk. For meg var dette et militærregime. Som 

utvekslingsstudent forventet jeg at den første tiden skulle være en tid for å bli kjent med 

Beijing. I Kina dreide utvekslingsoppholdet seg om å bli kjent med nye rutiner og en streng 

disiplin. Jeg trodde jeg var kongen på haugen, en voksen globetrotter, da jeg dro til Beijing, 

men 17 var tydeligvis ingen alder i Kina. Den fysiske plasseringen av en 17åring gav ingen 

mening for meg.  

 

I senere tid har jeg nok forstått at kontroll er en del av det å passe på at ingenting skulle skje 

med meg, og også en form for å vise kjærlighet og omsorg. Bruddet på mine forventninger til 

oppholdet dreide seg ikke om å straffe meg, det handlet om å passe på noen som i Kina ble 

ansett som ung, uvitende og fremmed. De visste at jeg ikke kunne orientere meg alene i 

Beijing, ny og ukjent som jeg var. Det er mange potensielle farer ved å være fremmed og det 

er mange potensielle farer en kan møte som tenåring. Mine kinesiske vertsforeldre og 

ansvarspersoner hadde nok også en annen formening om hvor selvstendig syttenåringer er. 

De forventet kanskje at jeg var et barn, men selv følte jeg meg som relativt voksen. Det var 

slik jeg hadde blitt behandlet av mine egne foreldre. I Norge hadde jeg ikke innetid og min 

mor og fars kjærlighet manifesterte seg i familiemiddager, oppmerksomhet og varme 

klemmer.  

 

Verdensbildet i Kina var annerledes enn det jeg var vant med. Jeg var psykisk og fysisk 

kontrollert, og det føles veldig dårlig. Jeg mistet fullstendig kontrollen over hvordan jeg ble 

møtt. Jeg følte meg slik som Randi Wærdahl (2009) beskriver sitt første møte med Kina. Jeg 

tenkte ”ser dere ikke hvem jeg er?”. De leste ikke meg som en selvstendig 17 åring. Jeg ble 

derfor konfronter med meg selv og begynte å legge merke til karaktertrekk ved meg selv som 

jeg tok for gitt i Norge. Jeg ble plassert i et samfunn med høy grad av kontroll og klare 

grenser og det utfordrer meg og mitt eget selvbilde. Jeg skriver blant annet at ”Jeg er blitt så 

slem etter at jeg dro hit” (27.08.2009). Kontrastene til livet hjemme er store og her møter vi 

en frustrert og også ganske sint tenåring. Ensomhet og sjokket over å være i Kina er 

vanskelig å håndtere alene. Kultursjokket fikk meg til å føle på hele systemet som kaos. Det 

var ingen kjente referanserammer jeg kunne holde meg fast i. Læreren min føltes ikke ut som 

en lærer, vertsmamma var ingen mamma, skolen var ikke en skole, men en militærbase. Den 

totale fremmedheten må erkjennes som større enn at en urban norsk tenåring reiser til USA 
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for å gå på high-school. Det var et språk jeg ikke kunne og en kultur som virket helt 

ubegripelig.  

 

”Når jeg gikk til klassen i dag fant jeg ut at de har en slags seremoni der de heiser flagget. 

De spiller en sang og alle som går til skolen må stoppe. Ikke jeg. Er jo ikke mitt flagg” 

(03.09.2009). 

 

I det første stadiet ser man tydelig et voldsomt identitetsarbeid. Det blir viktig for meg å 

beskrive hva som er annerledes og å trekke skillelinjer mellom meg og de andre. Jeg 

distanserer meg fra det som er annerledes. ”Greit nok, jeg liker de, men de er vertsfamilie, 

ikke familie. Jeg har en familie, og de bor i Norge!” (31.08.2009). Når jeg opplever Kina for 

første gang er det med min norske dømmekraft og mine norske symboler. Jeg gjør en 

vurdering av det kinesiske samfunn, det kinesiske skolesystemet og en kinesisk familie fra en 

outsider posisjon. Fremmedheten fører ofte til protester mot den harde strukturen og det er 

nok ikke lett for de rundt meg. Jeg opplever det meste som annerledes og dagboken gir gode 

beskrivelser av kulturelle forskjeller mellom Kina og Norge. Hvilke tider, steder og 

relasjoner er fremmede for meg? Det er disse som identifiseres i det første stadiet. 

 

Ledetemaene som tas med videre fra det første stadiet er plassering, farer og kontroll.  

 

5.1.2 Stadium 2: Resignasjon og ambivalens; 13.09.2009 – 14.11.2009 
Det er når det går fra nysgjerrighet og frustrasjon til resignasjon at det andre stadiet starter.  

Det andre stadiet defineres som resignasjon og ambivalens. Resignasjon er når jeg godtar 

situasjonen jeg er havnet i, at jeg må slå meg til ro i de nye omgivelsene. Ambivalensen er 

likevel nærværende.  

 

Jeg skal være i Kina i et år og det krever en del kompetanse om kinesisk språk og kultur, 

men også om meg selv. Hva må jeg lære om den fremmede kulturen og hva må jeg gi slipp 

på av vaner og holdninger jeg har tatt med meg for å få det til å fungere i Kina? Jeg setter i 

gang de ressurser jeg har for å ta vare på meg selv. Det er det snakk om både anerkjente og 

ikke anerkjente midler. ”Kranglet med læreren. Måtte lyve (...). Hvis det ikke går bra må jeg 

være utenfor skolen i 1 uke” (15.09.2009). Jeg ville gjerne få litt fri fra skolen for å møte 

broren min som var på reise i Kina. På denne tiden var det et globalt utbrudd av 
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svineinfluensa. Av den grunn sa skolen at broren min måtte være i Kina i en uke før jeg fikk 

se han, for å være sikker på at jeg ikke kunne bli smittet av han. Jeg selv hadde vært en uke i 

karantene da jeg kom. Jeg bestemte meg for å lyve om at han allerede hadde vært en stund i 

Kina, slik at jeg kunne treffe han. For å ta vare på meg selv måtte jeg ty til slike ting, som 

hvite løgner. 

	

På samme tid oppstår en slags alminneliggjøring av det fremmede. Jeg har en ny åpenhet til 

det fremmede. Jeg finner steder og mennesker jeg liker og her starter trangen til å kunne 

kommunisere, å passe inn, og å forstå og bli forstått. Jeg beveger meg fra den fysiske plassen, 

til den sosiale plassen. ”Jeg må bare si at jeg har en rå vertsfamilie! De er så snill og kul” 

(19.09.2009). Jeg trives bedre i familien , men ambivalensen er likevel nærværende. ”Jeg er 

egentlig ganske lei Kina, men jeg vil lære kinesisk” (13.09.2009). Jeg har ikke lykkes i den 

nye hverdagen, men kommer stadig nærmere. Det er ikke lengre et første møte. Jeg må på 

skolen hver dag, lysene må slukkes hver dag klokken 22, sånn er det bare. Jeg er motivert til 

å lære språk fordi det er broen inn til Kina, til bli forstått og akseptert. Likevel lengter jeg 

etter fritid. Alt på en og samme tid.  

 

Fordi jeg har forstått at utdanning og skole er viktig for kineserne blir jeg stadig mer opptatt 

av det selv. Jeg skriver mye om karakterene mine og bekymrer meg for progresjonen min. 

Jeg påstår til og med at ”Jeg blir dårligere i kinesisk for hver dag som går” (28.09.2009), 

selv om jeg fikk B+ på en prøve tre dager tidligere. ”Språket plager meg litt for jeg føler at 

jeg ikke klarer å passe inn helt enda” (23.09.2009). Jeg er veldig opptatt av studier og sier 

selv at ”Det er heldigvis sånn at på denne skolen har du ikke tid til å ha hjemlengsel” 

(03.11.2009), og at ”Tror faktisk det er bra for meg å ha så mye skole, for da har man ikke 

tid til å tenke” (08.11.2009). Jeg begynner å etterligne deres oppførsel som jeg i starten var 

veldig skremt av og veldig frustrert over. Jeg blir en del av den lokale konkurransen mellom 

studenter. Jeg blir til og med irritert når andre studenter ikke har forberedt seg til timen og 

sinker min progresjon. Språket er blitt et rasjonale for å bli i Kina, å ikke gi opp og dra hjem. 

 

”I går fortalte Hyeong at Liu sa at Jong og jeg har et problem i klasserommet. Noe som 

forresten er sant. For det første er han litt dum og for det andre bruker vi drit lang tid hver 

dag fordi han ikke gidder å studere eller følge med i timen” (13.11.2009). 
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Stadium to handler også om å gå fra fremmedhet til ensomhet. Dessverre er ikke skole nok 

for å holde meg opptatt og få den sosiale stimuli jeg er vant med fra Norge. Jeg har også 

problemer med å finne venner. Jeg sier at det er ”Booring! Er så dårlig å finne på ting.. Men 

i dag føler jeg at det ikke er helt og holdent min feil, hadde faktisk planer! Men har jo så klart 

ingen å dra med, er jo liksom det som er problemet mitt.” (12.10.2009). Det er ingen andre 

utvekslingsstudenter på skolen å være sammen med. De koreanske elevene var ikke særlig 

interessert i å være sammen med meg og de kinesiske elevene var jeg i stor grad isolert fra. 

Timeplanen gav heller ikke rom for samvær og vennskap.  

 

Kjedsomheten og aleneheten kommer klart frem i det andre stadiet. Det er noe annet enn å 

kjede seg over rutiner, for disse har jeg i stor grad omfavnet i mitt forsøk på å passe inn. Det 

var noe med det kinesiske samfunn som kjedet meg. Å være alene er kjedelig, men det er 

også mange aktiviteter som er hyggelig å gjøre alene. Jeg hadde fra tidligere av vært flink til 

å være alene. Som barn lekte jeg alene. I Kina ville jeg ikke leke alene lengre. Og jeg ville i 

alle fall ikke bli behandlet som et barn. Det er kjedelig å være barn. Jeg ville på fest. Jeg 

lengtet etter ansikt til ansikt relasjoner. Jeg lurer fremdeles på hvordan det ville vært å ha 

venner på skolen i Kina.  

 

Men det var ikke innsatsen det stod på, jeg forsøkte virkelig å få meg venner i det andre 

stadiet. Derfor blir jeg selvfølgelig ganske opptatt av hva kinesisk ungdomsliv er. Hva skal til 

for at Kina skal akseptere meg? ”Jeg er skikkelig tykk i Kina og folk lar meg stadig få vite 

det. (...). Jeg føler meg styggere enn styggest.” (22.09.2009). Kropp er en sentral del av dette 

stadiet. På skolen skulle vi lære om å være tjukk og å være tynn. Læreren brukte meg og en 

annen jente som eksempel. Læreren pekte på medeleven min; ”se på henne – hun er tynn”. Så 

ble det min tur: ”se på Sunniva – hun er tykk”. Som tenåring var jeg ikke så liten. Jeg var 165 

centimeter høy med brede skuldre. Kroppen min fylte ikke de fysiske forventningene det 

kinesiske samfunn hadde til en syttenåring. Og deres reaksjoner var noe ganske annet enn det 

jeg var vant med fra Norge. Som en slags erkjent mistilpasning begynte jeg å loggføre vekten 

min og jeg hadde ukentlige mål for hvordan jeg kunne bli slankere slik at jeg passet inn i det 

kinesiske kroppsidealet. Jeg bør legge til her at jeg har stresset noe med synet på egen kropp 

siden jeg var barn, så jeg var også spesielt mottakelig for ”stress” knyttet til kroppen.   

 

Ledetemaene som tas med videre fra det andre stadiet er ensomhet, kjedsomhet og kropp. 
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5.1.3 Stadium 3: Fra aksept til tilpasning; 15.11.2009 – 31.12.2009 
”(...) har klart å venne meg til verdens merkeligste folkeslag, har klart å venne meg til 11 

timer skole, har klart å venne meg til en by med 16 millioner mennesker, har klart å lære litt 

kinesisk, har klart å koble meg helt ut av livet i Hammerfest, har klart å leve midlertidig uten 

familie. (...). Har funnet ut mye om meg selv. Blant annet at jeg er supersterk og definitivt 

ikke noe andrevalg! (...) er merkelig å tenke på å dra hjem. For livet her nede er så enkelt. 

Ingen baluba...” (15.11.2009).  

 

Det tredje stadiet kaller vi fra aksept til tilpasning. Her kunne vi identifisere starten på aksept, 

forening og forankring til det kinesiske samfunn. Det åpner seg nye arenaer for meg når jeg 

har klart å koble meg helt ut av livet i Hammerfest. Jeg ønsker meg ikke lengre hjem og 

synes det er merkelig å tenke på å forlate Kina. Livet i Kina er på mange måter ganske enkelt. 

Hvis du følger reglene får du ikke bråk og du slipper å tenke selv. Jeg har i større grad begynt 

å tilpasse meg og akseptere kontrollen som føltes kvelende da jeg først kom. Dette gjorde 

nok at jeg også ”Føler meg tom innvendig” (17.11.2009). Det er vanskelig å ikke bestemme 

over eget liv. Men jeg følte meg også sterk og selvstendig fordi jeg har jobbet så hardt for å 

forstå de sosiale reglene. ”Er glad for at jeg er den stae og sterke pia jeg er og lot Beijing få 

en sjanse. (...) Har akkurat startet å lære kinesisk og er tungt å integreres i Kina og har 

endelig klart det ” (06.12.2009). Jeg har begynt å tilpasse meg en ny kultur. Jeg begynner å 

lære og å sette pris på flere sider ved Kina, det som Marianne Gullestad kaller som 

tattforgittheter, de naturaliserte handlinger som er veldig å få grep om (Gullestad 1989). Hva 

har jeg lært nå som jeg ikke kunne da jeg kom? Å bli kjent med en kultur, hva innebærer 

egentlig det?  

 

På denne tiden av oppholdet er det alminnelige blitt alminnelig og andre kulturelle trekk ved 

Kina aktiviseres. ”Skal være søt og uskyldig og faktisk prøve å  få meg venner” (01.12.2009). 

Jeg lærer om kinesiske kjønnsroller. Måten jeg lærer om det på, er som regel gjennom 

sanksjoner fra de rundt meg. For eksempel skriver jeg at jeg ”Var ganske excited over et 

eller annet, så sa han «Hold you´r emotions»!	Haha, akkurat som jeg var gal i hodet” 

(20.11.2009).	Det var nok ingen som mente at jeg var gal i hodet, men kinesiske jenter hadde 

nok en annen måte å uttrykke seg på enn en finnmarking. Derfor kom jeg mye bedre over ens 

med de Koreanske guttene på skolen. En dag ble jeg veldig overrasket av at en av de 
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kvinnelige lærerne kom bort til meg og sa jeg ikke måtte leke så mye med guttene. Det var 

ikke så passende. Men jeg skjønte likevel på en måte hva hun mente, så jeg skammet meg.  

 

Igjen er kroppen veldig viktig, men nå som en måte ”å være jente” på. Jeg fikk mange 

sanksjoner angående kroppen min som, i følge de rundt meg, var alt for stor og ikke feminin 

nok. I denne perioden opplevde jeg å finne en gutt jeg syntes svar søt, og han responderte 

med å klype meg i magen og flire (06.12.2009). Det var vanskelig å følge forventingene om å 

være søt og uskyldig når jeg selv følte meg så annerledes.  

 

Ledetemaene som tas med videre fra det tredje stadiet er kjønnsroller og sanksjoner. 

 

5.1.4 Stadium 4: Ny selvtillit; 01.01.2010 – 09.03.2010 
Nytt år, ny start? I det fjerde stadiet viser jeg en ny selvtillit, og det bærer derfor dette navnet. 

Jeg er mer bevisst på meg selv og mine omgivelser. Med selvtillit så mener jeg at jeg 

etterhvert har fått et grep om kulturen. ”Vet ikke hva jeg skal si.. Alle dagene er jo like!” 

(03.03.2010). Det er ikke bare kaos slik som jeg mente hverdagen var før, men det oppleves 

som et tilnærmet kontrollert hverdagsliv. Jeg glemmer å skrive i dagboken fordi jeg ikke 

trenger å reflektere med meg selv så mye, jeg treffer andre mennesker jeg kan snakke med. 

Jeg påstår til og med at jeg skal gå på universitetet i Kina. Jeg har en ny selvtillit og en annen 

motivasjon for å bli værende i Kina.  

 

I stadium fire er jeg ikke bare norsk og annerledes. Sunniva er blitt til Sun Yang (mitt 

kinesiske navn), en jente, en elev og et familiemedlem. Jeg ser også på de omkring meg med 

en ny selvtillit. På denne tiden feires kinesisk nyttår og vi elever har fri fra skolen. Jeg 

tilbringer mye til med vertsfamilien og har fått et familieliv i Kina. I forbindelse med nyttår 

oppsummerer jeg hva jeg har lært den siste tiden. Jeg skriver at ”(...) 2010, året jeg fyller 18. 

Året jeg skal bli voksen og tenke langsiktig i stedet for kortsiktig (...) Men en ting har jeg 

funnet ut, og det er at familie er alt som betyr noe” (01.01.2010). Menneskene rundt meg er 

individer, ikke kinesere eller noen som er fremmede. Jeg snakker med de, ler med de og får 

kommunisert på kinesisk det jeg behøver å uttrykke. Jeg vet min plass i hjemmet nå og har 

forventninger til familien.  
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Jeg opplever en større frihet i familien, men der kreves det også andre ting enn på skolen. Jeg 

og lillesøster var ofte uenige, slik som søstre ofte er. ”Hun er 15 år og bør respektere meg, 

sånn er det bare” (10.02.2010). Det var det jeg hadde å si om at lillesøsteren min ble skuffet 

og sint på meg da jeg ikke ville bli med henne på spa og at jeg heller ville være med vennene 

mine enn å spise middag med familien.  

 

”6 måneder med blodslit og mange tårer overstått. 3 helt jævlige måneder og 3 ganske så 

gode måneder med nye venner og minner for livet. (...). I dag sa læreren min til meg at hun 

synes jeg har forbedret meg mye. Det var kult” (22.02.2010). 

 

Jeg får skryt og anerkjennelse på skolen. Og jeg synes jeg er sterk og flink! Jeg begynner å 

bruker anerkjente midler for å få viljen min, men skulkingen gir jeg aldri helt slipp på. Jeg 

har til og med sluttet å bruke sminke fordi det ikke er lov. Jeg skriver at jeg ”Jobber hardt, 

spiser godt og har sluttet å bruke sminke. Flink jente!” (24.02.2010). Jeg kan reglene nå og 

jeg klarer å formulere hva jeg aksepterer og hva jeg tar avstand fra. Jeg er bevisst på 

skoleinstitusjonen som fengsel, samtidig som jeg med hodet hevet fortalte læreren min at 

prøven hun gav oss var for vanskelig, og at det bør hun tenke litt på. Jeg har i det hele tatt fått 

kulturell kompetanse om Kina.  

 

”Sinnssykt hvor mye man tenker på utseende i storbyer. Det + utdanning er alt som er på 

kineserne sin hjerne. Og det første man legger merke til er jo utseende. Ikke som i 

Hammerfest. Har du kule venner er du plutselig pen” (14.01.2010). Også livet som tenåring i 

Kina begynner å gå seg til. Det er som jeg beskriver det: ”Study, study and play” 

(17.01.2010). Utdanning, å være hardtarbeidende, eie en bil, leilighet og å være pen er det jeg 

oppfattet som de viktigste statussymbolene i Kina. 

 

Ledetema som tas med fra det fjerde stadiet er familieliv. 

 

5.1.5 Stadium 5: Nok er nok; 10.03.2010 – 22.04.2010 
Det femte stadiet kan omtales som en slags erkjent mistilpasning. Jeg er lei av alt. Nok er 

nok! Jeg krangler og stiller krav til hvordan jeg mener hverdagen min bør være. Jeg prøver å 

ta tilbake litt av friheten. I denne tiden blir jeg kjent med to norske jenter som kanskje minner 

meg på hva frihet med norske øyne er. ”Alt er bare stress. Uansett hva jeg foreslår er det 
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ubrukelig. Er fast i en sirkel av faenskap, sorg og stress. Hodet mitt gjør vondt og øynene 

mine svir. Har fire kanter å forholde meg til, jeg klarer ikke mer” (31.03.2010). I forsøkene 

på å løsne på lenkene lærte jeg mye om skolens hierarki. Det var klasseforstanderen min sitt 

ansvar å få meg til å lystre. Hun var ansvarlig ovenfor lederen av den internasjonale 

avdelingen. Lederen ville så gjerne jeg skulle lykkes og å være en utenlandsk gallionsfigur 

for skolen. Det var i alles interesse at jeg skulle gjøre det bra. Det var mye kommunikasjon 

mellom vertsfamilien, skolen og organisasjonen, men lite kommunikasjon rettet mot meg og 

om mine behov. Jeg opplevde å være et problem som skulle løses.  

 

”Skjønner ikke hvordan de voksne kan trampe på meg på denne måten, spesielt når jeg sier 

jeg er ensom og trist” (31.03.2010). Jeg tok meg ofte friheter, og disse straffes. Sitatet 

ovenfor er min reaksjon etter en, selvforskyldt, stor krangel med skolen som endte med at jeg 

fikk det de kalte for ”offentlig ydmykelse”. Jeg hadde blant annet røyket på skolen. Offentlig 

ydmykelse er bokstavelig talt en offentliggjøring av hendelsen. Det ble hengt opp flere skriv 

rundt om kring på skolen med en kunngjøring av regelbruddet med navnet mitt på og hva jeg 

hadde gjort. I tillegg ble det tatt opp som sak på et av de ukentlige fellesmøtene som vi hadde 

i den internasjonale avdelingen. Straffen spilte på skam og ydmykelse, men lite viste de at det 

ikke hadde noen effekt på meg. ”Nå er det på tide å bli smartere, sluere” (31.03.2010). 

 

Ledetemaene som tas med videre fra det femte stadiet er Hierarki og straff. 

 

5.1.6 Stadium 6: Kina – takk og farvel; 23.04.2010 – 18.07.2010 
Det sjette og siste stadiet handler om fasen like før jeg drar hjem. Jeg har en stund tenkt på at 

tiden går fort og før jeg vet ordet av det må jeg pakke tingene mine å reise tilbake til 

Hammerfest. ”Er stresset over tentamen og har de siste dagene begynt å føle at jeg har så 

kort tid igjen i Beijing og så mye å gjøre! Skal jo tilbake en dag da!” (23.04.2010). Pipen har 

fått en annen lyd siden jeg først kom til Kina for åtte måneder siden. Det er interessant 

hvordan perspektivet endrer seg når tiden renner ut.  

 

I stadium seks er jeg opptatt med å oppnå alt jeg skulle i Kina og hvem og hva jeg kommer til 

å savne. Savnet startet allerede før jeg har dratt. Og det er flere som vil savne meg. Siste 

skoledag er en følelsesladet dag hvor jeg og skolen utveksler gode ord om alt vi har lært av 

hverandre. Det er flere som har vært med på reisen min. Vi har opparbeidet oss en forståelse 
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for hverandre. Jeg gleder meg til å vise Kina til foreldrene mine som kommer for å hente meg 

og må være en god vertinne. ”De er jo her i mitt land” (10.07.2010). Dette sitatet står i grell 

kontrast til jenta som for noen måneder siden var opptatt av å påpeke forskjeller mellom meg 

og de.  

 

Den kinesiske kulturen har fått tid til å vokse på meg og jeg har tatt mye til meg. Tid, 

struktur, arbeidsmoral, verdier og normer gir mening nå. Hele prosjektet med å distansere 

seg fra kineserne er forbi. Jeg sliter med å huske bursdagene til foreldrene mine, som en gang 

var hele verden for meg. Verden er større nå! Når en mann på flyplassen spør om hvem av 

foreldrene min som er kinesiske, blir jeg ikke sur, jeg blir stolt. Jeg begynner å konkurrere 

med utenlandske elever om hvem som kan mest om Kina og mener selvfølgelig at jeg vet 

best. Jeg har jo tross alt levd isolert fra hjemlandet mitt i snart 11 måneder. Jeg har tatt 

eierskap til Kina. Jeg fortjener denne plassen i Kina.  

 

”Nå er det en ny start i Norge. Blanke ark. Søt og smart med bein i nesa. (...) Har lært en 

lekse for livet her nede og vet sånn cirka hva jeg vil. Jeg har på en måte funnet meg selv” 

(18.07.2010). Det vi kan lære av min lærdom er å se ting komparativt. Mitt liv i Kina versus 

liver mitt i Norge, fra begynnelse til slutt. Hvordan jeg kommet dit at Kina er ok, og at livet 

er enkelt i Kina på en annen måte enn i Norge. Det er tydelig at det er noen utfordringer som 

venter meg i Hammerfest som ikke eksiterer i Beijing. Og kanskje passer disse stadiene til 

ethvert utvekslingsopphold? 

 

Ledetemaet som tas med videre fra det sjette stadiet er mening.  

 

5.2 Komparasjon og diskusjon 
Gjennom det arbeidet som er gjort ved vår komparative erfaringsanalyse har vi identifisert 

mange ledetemaer. Det er hele 21 ledetemaer som blir presentert kronologisk i oversikten 

over fasene. Jeg har valgt ut én til tre sentrale temaer fra hver fase. Årsaken til at det er 

nettopp disse teamene som blir tatt med til videre gransking er at de er spesielt nyttige nøkler 

til å forstå noe komparativt, mellom Kina og Norge, og som trekker frem det trivielle og 

hverdagslige som ikke så enkelt lar seg observere. Disse ledetemaene gir grunnlag til å forstå 

forskjeller som observeres i hverdagslivet, men som også spores tilbake til forskjeller i kultur, 

samfunn og historie. I denne delen av arbeidet legges kronologien til side og ledetemaene 
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diskuteres komparativt med bruk av hele datamaterialet, altså både dagboken, intervjuene fra 

2006 og Ungdata-undersøkelsene.  

 

5.2.1 Plassering, kontroll og farer 
Fysisk og sosial plassering 

I den første delen av analysen lærte vi om hvordan jeg i den første tiden ble plassert fysisk og 

sosialt i Kina. Fysisk plassering dreier seg om hvilke steder i Kina som anses som et 

passende rom for oppvekstsituasjonen. Hvor er oppveksten i Kina og hvor er den i Norge? 

Det er noen steder som skiller seg ut. Skolen, internatet og hjemmet er sentrale deler av 

kinesiske barn og tenåringers liv. Jeg vil se litt nærmere på disse stedene.  

 

Min hverdag i Kina bestod av en hel del skolearbeid. Fra dagboken kunne vi lese at en vanlig 

skoledag varte fra klokken 08:00 til 16:30, etterfulgt av kveldsstudier hvor vi gjorde lekser 

fra klokken 18:30 til 20:40. Dette var ingen spesiell situasjon for meg som 

utvekslingsstudent. Alle barna som ble intervjuet i 2006 fortalte om en lignende hverdag. De 

fleste hadde en times reisetid til og fra skolen. Undervisningen varte fra 08 til omkring 16 for 

alle elevene. I tillegg hadde de ekstraundervisning flere dager i uka, både i ukedagene og 

helgene. På ekstraundervisning lærte de matte, engelsk eller hadde kinesiskundervisning. De 

fleste spilte instrumenter eller drev med sport, som oftest i regi av skolen. Disse barna bodde 

hjemme, men brukte likevel kvelden til kveldsstudier. Å bo på internat gir mening med tid og 

sted som perspektiv. Å bo på internat er jo tidsbesparende hvis en bare skal ”jobbe” likevel. 

En skolehverdag som strekker seg fra morgen til kveld gjør det vanskelig å bo hjemme hvis 

veien hjem er lang.  

 

Jeg vil illustrere hverdagslivet til kinesiske barn gjennom Bao på 11 år. Bao går i 6.klasse. 

Klokken 06:50 kjører Bao og pappa til skolen. Det er ofte mye trafikk på morgenen så det tar 

rundt en time å kjøre til skolen. De begynner på skolen klokken 08:00 og er ferdig rundt 

klokken 16. Etter skoletid har han musikkundervisning på tuba og fløyte. Han begynte med 

musikkundervisning i 2. Klasse. Faren til Bao henter han igjen litt før klokken 18:00 og de er 

hjemme igjen klokken 19:00. Da spiser han middag. Deretter gjør han lekser i omkring én 

time. Hvis han har tid før han må sove så leker han litt. Han liker for eksempel å spille 

dataspill. I helgene har han ekstraundervisning eller så øver han på å spille tuba og fløyte. 

Han har ekstraundervisning i engelsk hver lørdag fra 14:00 til 17:40.  
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Fu er 12 år og liker å lese, men i følge moren hans bør studiene være hovedfokus: ”At the age 

of seven or eight he has already read a lot. And now he reads less beacause he needs time to 

study.(...). And needs to study for the entrance to the middle school. He said he is already in 

the sixth grade, so he is facing the pressure of going to middle school”. Når moren til Fu sier 

”facing the pressure of going to middle school” er dette noe som virker veldig fjernt for oss i 

Norge. Men I Kina hvor inntaket til ungdomsskolen er kritisk, er barneskoleelevene travle. 

Overgangen til ungdomsskolen er viktig fordi den legger grunnlaget for videre inntak og 

utdanningsløp. I Norge bestemmes inntak til ungdomsskolen av bosted og derfor behøver 

ikke norske foreldre ta stilling til om barnet kommer inn på den riktige ungdomsskolen. Så 

lenge norske barn når kunnskapsmålene er progresjonen sikret.  

 

Både det norske og det kinesiske barnet har en naturlig plass i skolesystemet, men med 

kortere avstander og kortere skoledager i Norge gis det rom for annet i oppveksten enn de 

kvalifiserende arenaene. Fritid er en viktig del av tiden som barn og ungdom, og i Norge er 

det kanskje den aller viktigste tiden. Hvor norske barn forventes å være med venner, delta i 

organiserte aktiviteter eller slappe av hjemme med Ipad og andre medier som kan holde 

vennegjengen innen en digital rekkevidde, forventes kinesiske barn å være på formelt 

kvalifiserende arenaer, også på fritiden. I Kina er passende steder for barn steder hvor man 

øver seg på å bli en dugelig voksen. Mye av sosialiseringen i Kina handler om det Wærdahl 

(2010) kaller for den formelle kvalifiseringen som skjer gjennom skolen. Av Ungdata-

undersøkelsen så vi at sentrale oppvekstarenaer for ungdom i Norge derimot, er i hjemmet og 

i vennegjengen (NOVA 2013). Men også fritidsorganisasjoner er en viktig del av den sosiale 

arenaen. Hele 60% av de unge i Ungdataundersøkelsen var organisert i fritidsorganisasjoner. 

På en annen side viste Ungdata-undersøkelsen også at utdanning en har høy verdi og at 

ungdommen trives godt på skolen. Så hvorfor jobber ikke norske barn og ungdommer like 

mye med skole som de gjør i Kina? Det kan tenkes at det ikke er moralen eller motivasjonen 

det er noe i veien med, men at bruken av fritiden styrker inntrykket av at kvalifiserende 

arenaer for norsk ungdom ikke bare er knyttet til skolen, men også til de sosiale 

læringsarenaene, slik som venner og organiserte fritidsaktiviteter. 

 

Oppvekst kan også diskuteres som sosial plassering. I Norge gir økende alder økende 

bestemmelse over eget liv. Jeg selv følte meg relativt voksen som syttenåring. Men 

inntrykket jeg fikk i Kina var at videregåendeelever i Kina fremdeles er underlagt foreldrenes 
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kontroll. Gaokao (National College/University Entrance Examination) og andre 

inntaksprøver setter grenser for innflytelse over eget liv (Naftali 2016). Det kan virke som om 

fasen som ungdom og ung voksen kommer senere i Kina enn i Norge. Med andre ord 

organiseres livsløpet noe annerledes. Kinesiske barn og unge er på grunn av skolens 

altoppslukende vesen under betegnelsen som Jens Qvortrup (1994) definerer som å bli 

(barndom som forbedrende fase i livet). 

 

Argumentet kan også snus på hode. Helt fra 10, 11 og 12års alderen kjemper kinesiske barn 

en kamp om plass på den beste ungdomsskolen. Sånn sett blir barna tidligere ansvarlige for 

egen læring og egen fremtid. Hui på 12 år hadde følgende refleksjon om inntaket til 

ungdomsskolen: 

 

Randi: If one of your friens do bad on their exam, they will not be thrown out of school, will 

they? 

Hui: But I think now every student can go to middle school, but maybe if you don´t do well on 

your exam you will go to a school that is very bad.  

Randi: What is a bad school? 

Hui: Hm, I think a bad school, if you go to a bad school, maybe you can´t even study. (..). 

Randi: So the envirement is not good? 

Tolk: Yes and she [mor] says the envirement and teachers are not good.  

Randi: So you don´t want to be there, huh? 

Hui: Yes1, of course. Every student don´t want to be there.  

Randi: Are there enough good schools for all the good students? 

Hui: Ehm, no.  

Randi: Do you worry about this? Like worries in here (peker på hjertet). 

Hui: Ehm, yes. 

 

Hui sier videre at: ”You know some times I can´t get a good grade on my exam and then 

maybe when I go to bed I think ”what did i do for this?”. Maybe because of this I can´t go to 

the good school”. Hui sier han av og til tenker på inntaket til ungdomsskolen og kan bli 

bekymret, men trøster seg med at han vil gå på en god skole slik at han kan få en fin jobb og 

																																																								
1	Om	språk.	”Yes”	–	i	betydningen	”no”.	”Yes”	bekrefter	det	forrige	avsnittet.	Dette	er	en	
vanlig	forvirring	ved	oversettelse	fra	kinesisk	til	engelsk	da	kinesere	ikke	har	et	ord	
tilsvarende	det	engelske	”yes”.		
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tjene penger. Barn i Kina blir konfrontert med framtidsutsiktene sine langt tidligere enn i 

Norge. Det er like mange timer i døgnet i Kina som i Norge, men tiden er likevel annerledes. 

Det er fordi handlingene våre ikke er frie, men er formet av strukturelle og kulturelle 

forutsetninger. Da blir hverdagslivet annerledes. Barndom er en tid, ungdom er en annen tid. 

I Kina handler oppvekst om ansvarlighet på samme tid som det handler om berøvelse av 

frihet og fritid. Denne tvetydigheten er interessant da det virker som en annen slags 

ansvarlighet, uten autonomi. 

 

Kontroll 

I forlengelse av sosial plassering kan vi diskutere kontroll. Kontroll er knyttet til tydelige 

grenser og en streng disiplin, eller hva jeg som tenåring kalte for tortur. En timeplan som 

strekker seg fra morgen til kveld vekker opprør i en norsk tenåring. Erindringene fra 

dagboken forteller noe om sjokket fra å være relativt fri i et norsk samfunn, til å ha tydelige 

grenser i Beijing. I norsk perspektiv kan dette tenkes på som en mangel på innflytelse. 

Kinesiske barn og unge har i mindre grad enn i Norge innflytelse over eget liv, tid og virke. 

Det kan tenkes at det skyldes av at fasen som barn og ungdom i Kina handler om å tillære seg 

en disiplin, komme inn på en god skole og å bli voksen, den formelle kvalifiseringen 

(Wærdahl 2010). I Norge er det rom for å prøve ut ulike ting, feile og lære. Ovenfor 

diskuterte jeg for at det kan ha sammenheng med den sosiale plasseringen, hvor i livet en 

kinesisk tenåring er, og hva denne livsfasen betyr. 

 

Men hva betyr egentlig denne kontrollen i kinesisk kontekst? Hvor kommer kontrollen fra? 

Når Randi spør faren til Bao hva han tror sønnen skal bli svarere han ”An excellent one”.  

Fu´s far er heller ikke mindre ydmyk når han sier at ”There are books we want him to read, 

foster the real man. How to become a real man, and to be a rich manager”. Forventningene 

til kinesiske middelklassebarn er store.  

 

Randi: Do you feel special?  

Bao: Not necessarily.  

Randi: No? You are a special boy.  

Bao: I don´t think I am special.  

Randi: Well, you´re a good musician. You are smart.  

Bao: There are many boys that can play that instrument in school.  
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Dette sitatet forteller litt om konkurransen. Vi kan altså snakke om kontroll ut i fra et 

konkurranseprinsipp. Å spille instrument handler ikke bare om å være unik og å følge sine 

interesser, men å henge med. Det handler om å ikke ligge bak de andre barna, og slik som 

Wærdahl (2010) skriver, at Kina som nasjon må ta igjen det tapte etter lang tid utenfor det 

globale samfunn. Dette krever oppfølging og kontroll fra foreldrenes side. 

Ekstraundervisning, instrumenter, lekser og personlig utvikling er virkelig et fulltidsprosjekt.  

 

Ambisjoner er en ting, men det er også mykere verdier som ligger til grunn for denne 

kontrollen. Ved første øyekast virker det som at familiene har høye ambisjoner for barna. 

Ambisjonene må ikke forveksles med ”the chinese way”. Dette er veien å gå inn i det 

moderne Kina. Tidligere analyse av materialet tyder på at kinesiske foreldre anser det som 

viktig å legge et solid grunnlag for barna (Wærdahl 2010). Et solid grunnlag innebærer at de 

lærer seg det et moderne samfunn krever, det Wærdahl kaller for formelle kvalifikasjoner, 

samt noen allmenne egenskaper som kan hjelpe barna i den ukjente fremtiden. Det Wærdahl 

kalle de uformelle kvalifikasjonene. Moren til Jing sier at det er viktig ”To learn all the basic 

knowledge and just enhance the foundation (...) and just make further study on what he reallt 

likes. If he doesnt have a solid foundation, he can never become a good person, achieve his 

dreams”.  Faren til Ying sier for eksempel at de ”Encourage her to be healthy in mind, in 

body, find a good profession in the future. But we haven´t think detailed”. Kjærlighet og 

omsorg for barna kan altså også manifesteres i kontroll. Wærdahl og Haldar´s (2012) 

beskriver for eksempel at achievement parenting handler vel så mye om skoleprestasjoner 

som det handler om å uttrykke støtte, stolthet og ros. Moren til Jing (12) forteller at ”All the 

parents would like their kinds to be perfect in the future. But really it is  according to their 

needs, their wishes and the parents should just give their support”. Hun sier hun er bekymret 

for sønnen sin, men med et godt grunnlag vil han klare seg.  

 

Dette står i kontrast til den norske ungdommen som i større grad er fri til å gjøre hva de vil. 

Et interessant sitat fra dagboken er at jeg mener at ”(...)  livet her nede er så enkelt. Ingen 

baluba” (15.11.2009). I Kina er det klare grenser mellom riktig og galt og det stilles høye, 

men også helt konkrete krav til barn og unge. Oppveksten er på mange måter kvantifisert 

med tanke på sidetall som skal leses og klokkeslett som skal følges for at dagen skal gå opp, 

eller det som Ennew beskrev som ”The curricularization of children´s lives (...)” (1994:132). 

I Norge er tenåringsperioden en langt mer forvirrende tid, hvor en selv skal finne ut av hva 

som er riktig og galt. Ungdata forteller om mange ungdommer som sliter med depressive 
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symptomer og som strever med å få hverdagen til å gå opp (NOVA 2013). Undersøkelsen har 

ikke informasjon om kinesiske barn og unges psykiske helse, men det er god informasjon om 

hvordan hverdagen deres går opp. I Norge er ikke oppveksten like kontrollert, og det kan 

være at norske ungdommer føler at hverdagen ikke i stor nok grad gir en pekepinn på hva 

som er viktig. Det kan være lett å gå seg vill i et liv med uendelige muligheter og krav om å 

være lykkelig, smart og ”komplett”. Den kontrollen som jeg som norsk ungdom opplevde 

som terror og ufrihet, kan for en kinesisk ungdom representere trygghet og forutsigbarhet, 

som jeg etterhvert også erkjente i Kina. Dette erstatter ikke presset som kinesiske barn har 

over seg, med tanke på skoleplass og det å ta vare på foreldregenerasjonen, men er et annet 

perspektiv til debatten om skolehverdagen for kinesiske barn.  

 

Kontroll over lyster er en dyd i Kina (Wærdahl 2010). Et redskap barna kan ta med seg resten 

av livet er å tenke langsiktig og å ikke handle på impuls. Jeg opplevde at alle mine forsøk på 

”litt moro” ble slått hardt ned på. Det ble ansett som et dårlig karaktertrekk. I intervjuene sier 

moren til Ying at ”They say sometimes sacrifice is a kind of good fortune. (...) maybe now 

you need to sacrifice something or you will loose something, and it will make you sad for 

some time. But for the long run it will be good for you, for your future”. Den formelle 

kvalifiseringen har sin forankring i en slik tankegang. Det handler om den lykkelige 

barndommen versus oppveksten som en tid for forberedelse. Dette er heller ikke ukjent i 

Norge. En del av puritanismens etikk er nettopp normer for utholdende innsats og 

avholdenhet (Lysgaard 1984). Men disse dydene kommer i større grad innenfra (kultur og 

normer), mens i Kina ser de ut til å i større grad komme utenifra (struktur og kontroll). 

 

Farer 

Bekymringene for barn og tenåringer er mange. Hva er det egentlig de kinesiske foreldrene 

bekymrer seg for? Ivar Frønes (2011) gjør et skille mellom posisjonsrisiko og 

sosialiseringsrisiko. Posisjonsrisiko er knyttet til generelle farer, for eksempel at barn skal 

falle av sykkelen eller bli syk, mens sosialiseringsrisiko derimot er knyttet til 

sosialiseringsprosessen. Altså er det en frykt for at de unge ikke får en god nok oppvekst til å 

en gang bli ressurssterke samfunnsborgere.  

 

Når det gjelder fritidsaktivitet vitner Ungdataundersøkelsen (NOVA 2013) om en helt annen 

adferd blant norske ungdommer enn det intervjumaterialet og dagboken viser om kinesiske 

barn og ungdommer. Hverdagen er rett og slett ganske forskjellig. I Norge er barn og ungdom 
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mye ute alene, men vi er redde for at de kan havne i trøbbel. Røyking og drikking er for 

eksempel noe man er redde for fordi det er knyttet til en slags risikoadferd som henger 

sammen med framtidsutsikter (Frønes 2011, Øia og Fauske 2003). Derfor er vi opptatte av 

sunne interesser og gode venner for barna våre. Hvem barna er sammen med på fritiden 

utgjør med andre ord en sosialiseringsrisiko.  

 

Kinesiske foreldre ser ikke ut til å bekymre seg for at barna skal ta dårlige valg på samme 

måte som i Norge. Den kontrollerte tiden er med på å begrense muligheten til risikoadferd, 

men begrenser også muligheten for barn og unge å velge selv. Det viktigste er at barna får 

gode vaner og rutiner, og det som beskrevet over som ”a solid fundation”. Når moren til Ying 

i intervjumaterialet snakker om helse så var det nettopp en sunn livsstil hun var opptatt av. 

Mat og søvn er viktig for å være flinke på skolen. For det andre handler det om å lære seg 

noen egenskaper som er nøkkelen til et godt liv. Og slik som tidligere analyse av materialet 

tyder på, er historie og tradisjon viktige verdier som kan beskytte barna for den moderne tids 

moralske utfordringer (Wærdahl 2010). Foreldrene snakker ofte om dyder, slik som å være 

flittig og jobbe hard, være et godt menneske og å tenke langsiktig. I Kina er risikoen å ikke få 

et godt nok grunnlag for å komme inn på en god skole og å leve et godt liv.  

 

Oppveksten i Kina og i Norge ser ut til å verne seg for forskjellige farer. En opplagt årsak er 

at Beijing som by former oppveksten på enn annen måte enn for eksempel småbyer som 

Hammerfest, eller til og med Oslo. Posisjonsrisikoen er med andre ord forskjellige på ulike 

steder. Beijing er en stor by og det er ikke trygt å ferdes alene. En annen årsak er de 

strukturelle premissene de ulike samfunnene legger for oppveksten. Historie, tradisjoner og 

framtidensutsikter stiller krav til hva en god oppvekst skal innebære (Frønes 2011). I Norge 

er vi beskyttet av velferdsstaten, men i Kina vet de ikke helt hva fremtiden bringer nettopp 

fordi de siste årene har vært mer eller mindre omveltende for de fleste kinesiske familiene.  

 

Er den sosiale risikoen forankret i ulike ting? Pappaen til Mei som går i 6. Klasse og skal 

begynne på ungdomsskolen til neste år sier at ”If you get in to a good middle school you have 

much good chance to get in to colleges”. Med andre ord; dagens press er basert på en 

potensiell risiko som ligger langt frem i tid. I Norge har vi også et langsiktig perspektiv for 

oppveksten, men risikoen knyttes i større grad til manglende evne til å ta egne valg og å få 

seg venner. Skole og utdanning blir et fast punkt i den kinesiske oppveksten, noe som vil ha 

verdi uansett hvordan fremtiden vil komme til å se ut. Men balansen mellom å lære masse 
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pensum og å kunne ha et godt liv som barn er en strevsom balanse. Sosialiseringsrisiko i Kina 

og Norge kan forklares som ”den riktige skolen versus de riktige vennene”. 

 

5.2.2 Ensomhet og kjedsomhet 
Ensomhet 

Den kinesiske oppveksten har ikke så mye rom for samvær med jevnaldrende utenfor skolen. 

Det er lite uorganisert tid hvor en kan være sammen med andre. Når jeg i min dagbok snakket 

om ensomheten og det intense behovet for venner, var dette fordi at det var noe som ble tatt 

fra meg. ”Urettferdig at jeg ikke har venner her nede! For er jo derfor det er kjipt, helt 

seriøst!” (13.11.2009). Jeg klaget stadig på alt jeg ville gjøre, men hverken hadde fritid eller 

venner å gjør noe sammen med. Selv strevsomme rutiner blir bedre dersom en har venner å 

streve sammen med.  Av Ungdataundersøkelsen (NOVA 2013) får vi vite at norske unge 

bruker mye tid med venner. De fleste har minst en god venn eller henger sammen i 

vennegjenger, både fysisk men også på sosiale medier. I analysene fra Ungdata trekkes 

vennskap fram som betydningsfullt for barn og ungdoms psykiske helse, så vel som den 

sosiale og kulturelle utviklingen. Dette er en vanlige antakelse i Norge (Se for eksempel 

Frønes 2011, Øia og Fauske 2003). 

 

Sosialisering under oppveksten i Kina ser ut til å i større grad være knyttet til 

institusjonalisert sosialisering, og ikke lek med jevnaldrende i samme grad som i Norge. Men 

å studere kan være en ensom aktivitet. Hva sier informantene om å ha venner? De som ble 

intervjuet av Wærdahl oppgir at de ikke har venner i lokalmiljøet. Dette skyldes at de fleste 

ikke har tid til å gå ut å leke. Parker og andre steder for lek blir ikke så mye brukt av barn og 

unge. Selvfølgelig er det jevnaldrende i nabolaget. Det er som moren til Ying på 10 år 

forteller om at: ”There are some little children but actually they can not meet each other 

often. (...) There is a park, but we don´t have time to go there”. De andre barna går på andre 

skoler og har minst like mye lekser, så Ying kjenner ikke mange og de bruker ikke nabolaget 

til fritidsaktiviteter. Pappaen til Mei forteller at datteren har to venninner i samme boligblokk, 

men selv om de bor i samme bygg har de ikke tid til å treffes. En får inntrykk av at det ikke er 

langt opp til noen naturlige møtesteder. Moren til Bao på 11 år mener på sin side at 

engelskundervisningen kan være sosialt fordi det er kommunikasjon og samhandling på et 

verdensspråk. Med dette uttrykker hun et ønske på vegne av Bao om å delta på sosiale 

arenaer. Men det må likevel skje i regi av en formell læringsarena. Wærdahl og Haldars 
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analyser (2012) viste at lærestilen i Kina er selvstudie- og instruksorienter. Så spørsmålet er 

hvor sosial skolen er i praksis.  

 

Det kan ikke utelukkes at samvær kan manifestere seg ulikt i Kina og i Norge. Kanskje er 

man sammen på andre måter i forskjellige kulturer? Jeg var for eksempel ikke kyndig nok til 

å bruke kinesiske sosiale medier og var nok holdt utenfor flere sosiale arenaer av den grunn. 

Det er hverken plass eller tid for venner rent fysisk, men internett kan gi rom for 

utradisjonelle bånd mellom mennesker til å møtes. Dette kan være en arena hvor barn og 

unge er sammen både i Norge og i Kina. Bao, for eksempel, chatter daglig med sin 6 år eldre 

fetter.  

 

Jeg var også vitne til sterke bånd og nære relasjoner innad i min kinesiske familie. Det 

tradisjonelle kollektivet under Maos tid er oppløst (Man 2010). Kanskje blir familien stadig 

viktigere i et meritokratisk og kompetitivt samfunn. Det handler ikke lengere om en 

arbeidsenhet, men om å stille opp og å støtte barna under oppveksten slik at familien kan 

fortsette å ha det godt. Fu (12 år) var lenge lei seg fordi de flyttet fra alle vennene hans i 

Shenzhen. Men de har valgt å flytte for å gi Fu en bedre utdannelse. Livet var bedre i 

Shenzhen og barna hadde tid til å leke. I Beijing bruker alle tiden på ekstraundervisning. De 

valgte altså bort venner for Fu fordi dette er tiden for å studere og de mener Beijing har den 

beste skolen. I Beijing er det ofte store avstander mellom de som går i samme klasse på de 

gode skolene. I Norge derimot leder det til stor bekymring om et barn ikke har venner eller er 

for mye alene. Vi ser jevnaldersosialiseringen som nesten like viktig som å nå 

kunnskapsmålene i skolen.  

 

Kjedsomhet 

Hverdagslivet i Kina er innholdsregulert til det kjedsommelige. Alle barna i intervjuene 

hadde fulle timeplaner med aktiviteter. Alt fra avansert matematikk, engelsk og tegning, til å 

spille på ulike instrumenter eller drive med sport. Men Bao på 11 år kjedet seg selv om han 

spilte trombone på fritiden og hadde mange aktiviteter på timeplanen. For Bao hadde ingen 

venner i Beijing, og ikke hadde han spesielt lyst til å ha alle de aktivitetene heller. Jeg vil 

igjen trekke frem med Bao, hvor Randi spurte om ekstraundervisningen i engelsk som Bao 

gikk på:  

 

Randi: Do you like it? 
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Bao: Not that much. 

Randi: So why do you take it? 

(Bao ser på foredrene sine. Latter). 

Randi: And he looks at his parents! So let me ask you, why do you think english is important? 

Mor: It´s a world languag, everybody must learn to speak. (...). And it´s social to talk to 

others.  

 

Den organiserte fritiden ser ut til å i utgangspunktet både være voksenstyrt og 

foreldreinitierte. Aktivitetene er knyttet til konkurranse og forberedelse til fremtiden 

(Wærdahl 2010). Instrumenter og sport er en del av barnas hverdagsliv for å gjøre dem 

interessante på en collegesøknad. Igjen vil jeg trekke frem det som Ennew kalte for ”The 

curricularization of children´s lives (...)” (Ennew 1994:132). Alle aktiviteter er ikke 

underholdende, en kan også bli trøtt av leke, om en leker for mye. Innføringen av helg er ikke 

til særlig nytte hvis ikke uorganiserte og barneinitierte aktiviteter hører med (Chen 2006). 

Moren til Mei på 11 år hadde følgende å si om ekstraundervisningen: ”The schools will imply 

you to go there, while they won´t force you. But you see most of the children and their 

parents are willing to go there, or have to go there”. Innføringen av helg var et forsøk på å 

endre kinesiske barns tidsbruk, men det feiler da foreldrene og skolen ikke fulgte 

oppfordringen om erstattet fritid. I et kompetitivt skolesystem er ekstraundervisningen en del 

av konkurransen.  

 

Jeg kjedet meg i Kina fordi jeg var ensom og fordi hverdagen ble veldig repetitiv. Men noen 

kan også finne motivasjon og glede i studier. Hui på 12 år sier i intervjuene at det føles bra å 

gjøre det bra på skolen. Når han får en god karakter bli han glad og stolt. Kinesiske barn 

synes vel skolen er litt gøy. Også jeg fant med tiden glede i konkurransen. Denne repetitive, 

kjedsommeligheten kunne gi en viss tilfredsstillelse til erstatning for de vennskapene jeg var 

vant med. Det er både kjedelig og litt fint. I denne kjedsomheten finnes det også en form for 

autonomi. 

	

5.2.3 Kropp, mat og kjønnsroller 
Kropp og mat 

Å vokse opp er også en biologisk prosess. Kroppen vokser og endres. Ungdata forteller at 

noen ungdomsgrupper fra familier med dårligere råd er mer utsatt for å oppleve egen helse 
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som dårligere, for eksempel opplevd stress, stivhet eller søvnproblemer (NOVA 2012). 

Denne gruppen spiser også i mindre grad regelmessig. Mange er fornøyde med kroppene 

sine, men jenter føler oftere at de er for tykke, mens gutter synes de er for tynne og vil gjerne 

ha større muskler (Øia og Fauske 2003). Jenter sliter senere hvis de utvikles for fort, mens det 

motsatte gjelder for gutter. Særlig jenter og kvinner har gjennom historien knyttet identitet til 

kropp, altså at egenskaper ved kvinnen er knyttet til utseende. Kroppsforandringen i 

oppveksten har en psykologisk side ved seg og det å vokse til oppleves forskjellig for gutter 

og jenter (Bjerrum Nielsen og Rudberg 1995). Kroppen har altså en sentral plass i 

barndommen, og spesielt i ungdomstiden. Synet på mat og helse og perspektiver på kroppen 

endrer seg over tid og ved ulike kulturer og samfunn. 

 

En del av endringene i det nye Kina er at de har bedre råd. De har tilgang til en helt annen 

mat, og dette påvirker matkulturen og synet på ernæring og helse. For eksempel Fu´s mor sa 

at hun og faren ikke spiser så mye kjøtt i forhold til Fu, før var det vanlig å spise mer 

grønnsaker, men at unger i dag vil ha proteiner. Hun frykter at endringene i kosten vi føre til 

endringer i kinesiske barns helse, til det verre. Kjøtt og proteiner som en kilde til fedme 

virker som et utbredt syn i både i intervjumaterialet og i det som kom frem under 

minnearbeidet. Kjøtt er det usunne elementet i måltidet som bør begrenses og være i 

forbindelse med ”kos”. Det er også en viss status forbundet med å kunne spise kjøtt. Og det å 

kunne nyte maten, ikke bare spise for nødvendighetens skyld. For eksempel er moren til Ying 

på 10 år opptatt av at datteren skal spise god mat hjemme siden maten på skolen ”(...) is 

nutritious, but the taste is bad. It´s just to satisfy the hunger”. 

 

Ernæring er et middel for å endre på kroppen og å gjøre den sunnere eller smalere. 

Kroppsidealer er også en del av det kinesiske samfunn. Når noen klappet meg på magen 

uttrykte de et kroppsideal. Å påpeke andres feil, mangler, men også det å komplementere, 

forteller om idealet i kulturen. Jeg var for stor og spiste for mye. Det er konkrete 

retningslinjer når det gjelder matvaner og kropp. Men sett fra et statusperspektiv kan det 

hende at det å ha penger til kjøtt og mat kan være et godt tegn. Det å klappe noe på magen 

kan også bety at personen er velfødd. Tidligere analyse av intervjumaterialet fremhever at 

foreldrene er glade for å kunne ha råd til å servere barna kjøtt, men at det koster penger og 

bekymringen ligger i at dette er noe barna etterhvert må få råd til selv (Wærdahl 2010).  
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Det er likevel interessant at det i intervjuene er fravær av bemerkninger om kropp, de snakker 

heller om ”a healthy body and mind”. Mine opplevelser fra Kina sier er at kropp og vekt er 

noen en kan snakke høyt om. Men helse ”med norske øyne”, slik som fysisk aktivitet og et 

balansert kosthold, var noe en snakket mindre om. Samtalen dreide heller om det fysiske 

utseende, slik som at ei jente på skolen tok meg på magen og sa: ”It´s OK, I´m also fat” 

(12.03.2009). I Norge er vi mer forsiktigee med å kommentere kroppene til andre, særlig til 

barn og unge. Som en siste kommentar til kroppen vil jeg legge til at det å kalle meg ”stor” 

eller ”tykk” også kan være en måte å kommentere forskjellen på den norske og kinesiske 

kroppen. I forhold til den kinesiske kroppen er jeg stor. Det er ikke sikkert de alltid refererte 

til faktisk overvekt.  

 

Kjønnsroller 

Kropp er også en bærer av kjønnsroller. Den mest påfallende forskjellen mellom jenter og 

gutter i Kina og Norge er størrelsen på kroppene. Min kropp signaliserte ikke femininitet og 

petit jente. Ved en anledning sendte en av de koreanske guttene på skolen en lapp til meg og 

spurte om jeg likte jenter eller gutter. I dagboken skrev jeg at det var morsomt, men i dag har 

jeg en annen forståelse av forvirringen hans. Jeg fylte kanskje ikke forventningen til det å 

være en heteroseksuell jente, hverken med kropp eller oppførsel. 

 

Kjønnsroller handler om mer enn kropp. I mitt forsøk på å få meg venner ble det viktig for 

meg å vite hvordan jeg skulle oppføre meg for å være som dem og hvordan jeg kunne være 

attraktiv for gutter. Hva skal til for at de skal akseptere meg og anse meg som en søt jente? 

Det å være søt, uskyldig og stille opplevde jeg som en viktig egenskap for jenter. Jeg vet det 

fordi jeg ofte brøt handlingsforventningene deres om å være en ”behersket” ung jente. Det 

var i den anledning jeg fikk kommentaren om å ”holde igjen” på følelsene mine. Dette 

forteller både noe om meg og min litt impulsive personlighet, men også noe om hva som er 

akseptert. Min plutselige og ukontrollerte reaksjon er å oppvise ”(...) negativ kjønnskonform 

adferd” (Bjerrum Nielsen og Rudberg 1989:33). Plutselige og ukontrollerte reaksjoner kan 

enten være feil som jente eller feil i det hele tatt fra et kinesisk perspektiv. Derfor ble jeg 

sanksjonert.  

 

I et intervju spør Randi hva slags personer Bao på 11 år liker. Da svarer han ”As strong as 

him”. Han liker gutter som er like sterke som han selv. Selv om disse barna er i en periode 

hvor de ikke synes jenter er noe morsomme, forteller det noe om kjønnsrollene i oppveksten. 
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For som Bao selv sier: ”Boys like to move but girls like to be quiet”. Fu er 12 år og går i 6. 

Klasse og han har allerede lest en kinesisk bok som vist nok handler om å være ”en anstendig 

mann.” Pappan til Fu sier ”These are books we want him to read, foster the real man. How to 

become a real man, and to be a rich manager”. I denne boken er det utvalgte tekster av blant 

annet Ernest Hemingway, Edumondo De Amicis og kinesiske forfattere fra en tid tilbake. Her 

kan Fu lære om å bli en ”ekte mann” og en leder med suksess. Tekstene handler blant annet 

om kjærlighet, styrke og å være en gentleman. Fra de kinesiske tekstene skal Jerry lære 

viktige verdier som kreves for å være en som moren til Jerry kaller ”(...) a perfect man in the 

east”. Fu har allerede lest boken to eller tre ganger.  

 

Foreldrene til Ying på 10 år sier de er opptatt av å lære henne ”(...) how to solve sosical 

affairs with others”. Det er en dyd å kunne gi opp kortvarige fristelser for å oppnå et større 

mål i fremtiden og det er viktig at unge jenter ikke lar seg overtale av andre. Foreldrene til 

Ying vil at hun skal være ei snill jente, men på hennes egne premisser. Faren til Ying sier at 

”We will tell her to be honest and kind to others”. Når Ying er uenige med vennene sine 

hjelper foreldrene henne med å analysere situasjonen og veilede henne. Men de forteller at 

Ying, og jenter generelt, aldri ville blitt fysiske. Det er en egenskap som er vanligere for 

gutter. Ying oppfyller med andre ord mange av de typiske karakteristika for det Liu´s (2006) 

informanter betegnet som ”typical oriental female”. En ting er hva foreldrene hennes lærer 

henne, en annen ting er aktivitetene hun holder på med etter skoletid. På mandager har hun 

dramaklasser og på torsdager har hun musikkundervisning på Guzheng. Guzheng er et 

tradisjonelt kinesisk strengeinstrument. Ellers er hun flink til å tegne. Ying lærer å være en 

følsom og sensitiv, men smart og kunstnerisk jente. 

 

De kjønnede trekk som var mest fremtredende i de kinesiske intervjuene var med andre ord 

knyttet til kroppen, det fysiske, men også hvilke aktiviteter som er egnet for jenter og gutter. 

Disse harmonerer med tidligere forskning om kinesiske kjønnsroller (for eksempel Liu 2006, 

Sun 2008). Frønes (2011) betrakter femininitet og maskulinitet som en kulturell akse. I den 

kulturelle aksen i Kina er gutter aktive og jenter passive. Gutter skal ha styrke og vise ledelse, 

mens kvinner skal kunne manøvrere i det sosiale og unngå fysiske konfrontasjoner. Hvis 

dette var de rådende holdninger til femininitet og maskulinitet i min skole, så er det ikke til å 

undres over at jeg med min fysiske og sterke fremtoning, ble oppfattet som fysisk sterk og en 

ledertype, altså maskulin.  
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5.2.4 Familieliv  
Ungdataundersøkelsen viste at norske ungdommer er hjemmekjære (NOVA 2013). De er 

mye hjemme, både med venner og alene. Av intervjuene får en inntrykk av at hjemmet også 

er et sentralt sted for kinesiske barn. Det er her de tilbringer brorparten av fritiden sin. Til 

felles har de at familielivet er omfattende. Det handler om måltider, organisering og logistikk. 

Familielivet organiserer seg rundt barnas gjøremål og foreldrenes jobber, men det bærer også 

preg av det travle, urbane liv.  

 

Familie er viktig i Kina. Av intervjuene og mine erfaringer med familieliv i Kina får en 

inntrykk av at den lille kjernefamilien er preget av tette bånd. Kinesiske foreldre følger barna 

tett opp. Intervjuene viser tydelig at kinesiske foreldre står på for barna. De jobber hardt for å 

få skoleplass i de beste distriktene og har kunnskap om hvilke kanaler de kan bruke for å gi 

barna de beste utsikter. Familien til Mei har til og med flyttet fra Shanghai til Beijing blant 

annet fordi de mener utdannelsen er bedre i Beijing. Moren til Mei sier at ”Education in 

Shanghai adhere very closely to the changes, whether you can accept it or not, they just force 

you to accept it”, videre sier tolken at ”To all changes, not only if it´s good”.  I Shanghai er 

de alt for raske til å endre utdanningen etter endringene i samfunnet, både positive og 

negative utviklinger. Foreldrene til Mei vil heller at hun skal ha en konservativ utdannelse i 

Beijing. Det samme gjelder foreldrene til Fu som jeg fortalte om tidligere. De bodde i 

Shenzhen og trivdes godt der. Familien valgte likevel å flytte til Beijing fordi Beijing har en 

bedre utdanning. Shenzhen er en ny by og mangler den historiske tyngden Beijing har. 

Foreldrene til Fu valgte frivillig å flyttet til et skolesystem hvor de tester elevene mye mer. 

Barna må ha det i det moderne Kina, dersom han skal kunne komme inn på toppuniversitet i 

Amerika, slik som de ønsker at han en dag skal.  

 

 Flyttingen forteller ikke bare noe om verdier og holdningen til utdanning i Kina. Det forteller 

også noe om foreldrenes dedikasjon til barnet. Det å flytte kan være en stor oppofrelse fra 

foreldrenes side. Å være foreldre er helt tydelig en viktig oppgave i Kina og det er påfallende 

hvor mye det kan ligne slik Kari Stefansen (2008) beskrev foreldreskap i den norske 

middelklassen. Norske middelklasseforeldre har et spesielt blikk for sine barn sine og følger 

opp hver minste antydning til produktive interesser hos barna. Kan vi knytte 

middelklasseforeldreskap i Kina til slik vi kjenner det i Norge?  
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Det er også tette bånd mellom barn og foreldre i Norge og familierelasjoner mellom barn og 

voksne kjennetegnes av tillit (NOVA 2013). Men relasjonene er kanskje noe annerledes, med 

mer autonomi til barn og unge i Norge. Norske barn kan i større grad bestemme over sin egen 

fritid. I Kina bygger de også opp under interesser, men det er noe mer foreldrestyrt (Chen 

2006). I dette intevjumaterialet finner jeg lignende handlinger fra foreldrenes side. Foreldrene 

velger for eksempel bøkene barna skal lese for å utvikle sunne interesser. De tar fritiden på 

alvor og foreldrene i intervjuene viser at de har stor kunnskap om barnas kompetansekrav og 

progresjon. Slik sett er foreldreskap i middelklassefamilier også strevsomme. Motivasjonen 

for å ha et slikt familieliv kan dog tenkes å være annerledes enn det Stefansen beskriver i 

Norge. Kari Stefansen viser til at norske middelklassefamilier har en tillært habitus, en 

kroppsliggjort antakelse om hva en god oppvekst bør innebære. Kinesiske barns skjebne er 

som sagt styrt av inntaksprøver til skoler og sosial reproduksjon kan ikke tas for gitt. I Norge 

lever vi i større grad beskyttet mot strukturelle farer, da utdanning i prinsippet er for alle. 

Orna Naftali (2016) viser også til at kinesiske foreldre føler seg fanget i systemet. Den tette 

oppfølgingen og alle læringsorienterte aktiviteter i barnas liv kan dermed skyldes å være styrt 

av en strukturell tvang og ikke en tillært habitus, slik Stefansen (2008) også beskriver 

engelske og amerikanske middelklasseforeldre.  

 

Mye av bekymringene omkring kinesisk familieliv har vært knytte til barnas ansvar for å ta 

vare på foreldrene sine i fremtiden (Kristoffersen 2008, Naftali 20106). I intervjuet med Bao 

(11) og hans foreldre sier faren til Bao at ”We only have one child, you can not really depend 

on them because when they get married they have to take care of four parents”. Foreldrene til 

Bao har selv ordnet seg for fremtiden. Faren til Bao sier at de ikke ønsker å ”(...) add burden 

to the child”. Også foreldene til Jing (12) har samme forhold til fremtiden. Moren til Jing sier 

at ”Because there is only one child in a family and if he gets married there will be four 

parents for them to take care of. That will be much load for them. (...) We bought insurance 

and we are saving money for out retirement. (...) If the child has to on the one hand pay 

attention to his own career and on the other hand take care of his parents he does not have 

much energy left”.  Fra intervjuene får en inntrykk av at generasjonsforpliktelsene kan være i 

endring da foreldrene vil ha råd til å spare til fremtiden.  

 

5.2.5 Sanksjoner, straff og hierarki 
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Verdier, normer og regler blir tydelige når de brytes. Sanksjoner på handlinger som ble ansett 

som annerledes eller avvikende var en del av min læringsprosess i Kina. I de uformelle 

settingene var sanksjonene muntlige tilbakemeldinger, slik som at de enten spurte hvorfor jeg 

gjorde som jeg gjorde, eller konkrete oppfordringer om hva jeg kunne gjøre annerledes. I 

formelle settinger, slik som på skolen ble jeg straffet for regelbrudd. I analysens første del 

fortalte jeg om den gangen jeg ble tatt for å røyke og å ha fortalt hvite løgner om hvor jeg 

hadde vært. Da ble jeg straffet med offentlig ydmykelse. Det ble hengt opp flere skriv rundt 

om kring på skolen med en kunngjøring av regelbruddet med navnet mitt på og hva jeg hadde 

gjort og det ble tatt opp på fellesmøtene på den internasjonale avdelingen. Offentlig 

ydmykelse spiller på skam. En offentliggjøring av regelbruddet straffer både den det gjelder, 

men er også en advarsel for andre. Ydmykelse er ikke anerkjent som straff i det norske 

skolesystemet.   

 

I møte med en ny kultur må en lære seg de ulike rollene. Hierarkiet var en viktig del av 

kulturkunnskapen jeg fikk i Kina. Det ble klart for meg at skolen hadde mye autoritet både 

ovenfor elevene og familiene. Skolen hadde også et klart internt hierarki. Familielivet virker 

også til å ha sin egen hierarkiske struktur. Kristoffersen (2008) forteller om kinesiske barn og 

unge som føler de er skyldige foreldrene sine å jobbe hardt fordi det handler om barnets plass 

i familien. Barnet skal gjøre de eldre stolte og handle etter deres anbefalinger. Piano 

undervisning, å spille Guzheng og å andre foreldreiniterte aktiviteter er mer enn å forberede 

for fremtiden. For meg uttrykker dette også en respekt ovenfor den eldre generasjonen, men 

det bekrefter også det Wærdahl og Haldar skrev om at kinesiske barn (...) are expected to 

make the adult happy or pleased, while in the Norwegian books the parent is described as a 

faciliator of the child´s happiness” (2012:128). Foreldrene har mye stolthet i det perfekte og 

kultiverte barnet.   

 

Respekten for de eldre samsvarer med også Wærdahl og Haldars (2012) beskrivelser av den 

kinesiske lærestilen og foreldrestilen, som baserer seg på instruks og nedarvelse av formell 

kunnskap. Faren til Hui på 12 år fortalte at ”We will teach him how to do something, which 

way is the best”. Den norske lærestilen og foreldrestilen er på sin side aktivitets- og 

utforskningsorienter. Vi gjør ting med barna, men de er også i stor grad frie til å finne på 

egne aktiviteter og lære av det selv. De gangene jeg brøt reglene i Norge var straffen mildere 

og det å be om tilgivelse og å bli tilgitt var en viktig del av å gjøre opp for seg. På min skole 

var det strengere regler og et hierarki som var urokkelig. Men reglene opplevdes noen ganger 
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som diffuse og det var sjeldent jeg forstod hvem som var riktig instans å forholde seg til. En 

ting som var klart, var at lederen på avdelingen stor sett alltid hadde det siste ordet.  

 

5.2.6 Når det fremmede blir meningsfullt 
Etter 11 måneder i Kina, med prøving og feiling, positive og negative sanksjoner har jeg 

forandret meg. Jeg føler at jeg fortjener en plass i Kina for jeg har jobbet hardt for å tilpasse 

meg. Det som gir mening er den kinesiske kulturen. Det kan ikke akkurat kalles å ”go 

native”, men noen kulturelle trekk har jeg tatt til meg, de kulturelle trekkene som kan forenes 

med bagasjen jeg har med meg fra Norge. Tiden, strukturen, arbeidsmoralen, kontrollen, 

verdier og normer gir mening nå. Dette er noen av hverdagsvirkelighetens antakelser som jeg 

internaliserer og som fremdeles er et fremtredende trekk ved meg den dag i dag. Den 

kulturelle kompetansen jeg opparbeidet meg i Kina viser hvilke verdier som var viktig i det 

miljøet og den kulturen jeg ble en del av.  

 

”I dag fortalte vertsmamma meg at om jeg vil ha en kjæreste må jeg studere hardt. Det er 

sant. Ingen vil ha en lat faen! Vil man ha gode ting må man være god. Er man god ser ikke 

folk på det utvendige. (...). Vertsmamma fortalte en historie om heisdamen i en bygning og en 

mann som jobbet i et kontor der. Heisdamen så han hver dag og likte han. Men han ser ikke 

henne, for hun er bare heisdame. Merkelig, men logisk. Sånn man ønsker at folk skal være 

mot seg, må man være mot andre og vil man ha en sånn mann må man være sånn selv. 

Verden er egentlig ganske simpel” (25.04.2010).  

 

Denne lille fortellingen gir et innblikk i de verdier som er viktig valuta for 

middelklassefamilier. Det er jo sånn at like søker like, mens jeg, men mine erfaringer fra 

Hammerfest, prøver å være kul, røyke og gjøre brekk. I Kina er ikke pøblene kule. De 

vektlegger dyder som beskjedenhet og beherskelse fra unge jenter. Det gjeveste av alt er høy 

utdanning fra en prestisjeskole. Veien mot målet er å jobbe hard helt fra barneskolen til du 

forhåpentligvis får studieplass på universitet eller høyskole. Å jobbe hardt er virkelig en dyd. 

Det er kilden til alt godt.  

 

Noe av det første jeg lærte fra tekstboken min på kinesisk var frasen ”er du travel?”. Jeg lærte 

det tidlig fordi det var en hverdagslig, men vel så viktig frase. Å spørre om noe er travel er et 

tegn på høflighet slik som at vi i Norge spør ”hvordan går det?”. Det er noe med det å være 
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travel. Det fortjener respekt og er en måte å få anerkjennelse på. Jeg ble i alle fall veldig 

opptatt av det som kulturelt trekk og var ofte stolt av å tenke hjem til Norge hvor min egen 

far var på jobb fra morgen til kveld. Før jeg dro til Kina syntes jeg at det var arrogant å være 

på jobb hele dagen. Slike ting, som jeg den gang opplevde som trivielt og en del av et 

kutyme, er i virkelighet et symbol på middelklassestatus i Kina. 

 

Etter 11 måneder begynner det som var fremmed å bli meningsfullt. Jeg forstår bedre hva 

status betyr og hva som må til for å være et bra menneske i Kina. Det ”usynlige” i den 

kinesiske kulturen blir internalisert (Gullestad 1989). Å finne sin plass er viktig. Hadde jeg 

bestemt meg for å gi opp, å reise hjem, ville min erfaring og formening om kinesisk kultur 

vært veldig annerledes. Det har vært forvirring, sinne og glede. Hadde jeg gitt opp da det var 

vanskeligst, ville dette vært inntrykket jeg i dag hadde stått igjen med. Gjennom dette 

skoleåret i 2009/2010 har vi sett hvordan jeg ankom Kina med en kulturell kompetanse fra et 

lite og homogent samfunn i Nord-Norge. Prosessen fra å først distansere seg fra Kina, til så å 

identifisere seg med Kina, var et produkt av prøving og feiling. I dag er jeg 25 år og minnes 

tilbake til tiden i Beijing. Jeg er takknemlig for alt jeg lærte. 
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6 Slutten på historien 
”Nå er jeg klar for å face Hammerfest og skolen for fullt i ett år. Det trenger jeg. Å være på 

rolig bakke. Er jo bare 18 år. Yes, så hva skjer med dagboken nå? Nei den blir en bok med 

minner fra nå av. Den skal jeg ikke skrive mer i” (18.07.2010). 

 

Men det skulle ha seg slik at jeg skrev mer om den nå. 7 år etterpå har jeg lest, jeg har vært 

flau, jeg har grått og jeg har ledd. Men først og fremst har jeg brukt dagboken for å prøve å 

forstå noe om Kina. Hva har vi lært om oppvekst ved å sammenligne dagboken, data fra 

Norge og data andre har samlet inn i Kina?  

 

Gjennom å sammenligne disse dataene så har vi lært at oppvekst innebærer ulike former for 

kontroll og disiplinering. Kinesiske foreldre disiplinerer for å forberede. Tid og sted er 

kompetansegivende, og tiden er knapp. Den norske oppveksten er i større grad formet av 

behovet for sosial omgang og omsorg. I Norge er det mindre regler og mer diffuse regler, 

men som jo også skal gi arenaer for å utøve sosial kompetanse og kunne håndtere usikkerhet.  

 

Jeg har lært at familie er viktig i Kina og i Norge, men den kinesiske familien er mer 

avhengig av barnets utdanning for å opprettholde den sosiale mobiliteten. Fallhøyden er 

enorm. Den norske familien er på sin side viktig for barn og unges trivsel, velvære og det 

gode familieliv. Det er ikke så farlig i Norge, vi er et egalitært samfunn, med en historie for 

velferd og et sikkerhetsnett som gjør at vi føler oss trygge. Familien er i hovedsak en 

emosjonell enhet. I Kina er kontrastene store og familien er viktig for å opprettholde status i 

et samfunn hvor rikdom og fattigdom lever side om side. I Kina kan de minnes tilbake til helt 

andre tider (Wang 2014). En vanskelig tid med sult og fattigdom. I Norge er slike kollektive 

minner vagere.  

 

Vi har gjennom mine dagboknotater også lært noe av viktigheten med å kjenne sin plass i 

systemet og hierarkiet. Å spille sin rolle riktig gjelder både i Norge som i Kina. Jeg kjente 

ikke alltid min plass i Norge, og jeg kjente den i alle fall ikke i Kina. Men viktigheten av å 

kjenne sin plass er uunnværlig i Kina fordi sanksjonene er tydeligere. Offentlig ydmykelse er 

en tydelig sanksjon. Å kommentere andres kropp og fremtoning er en tydelig sanksjon eller 

en uønsket oppmerksomhet. Samtidig kan sanksjonene mot å være annerledes være like 
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sterke i Norge. I Norge er sanksjonene i skolen mindre synlige, men vel så tøffe. Noen ganger 

føltes livet mitt i Kina enklere. 

 

I Kina kan imidlertid ansvaret for å lykkes bli et tungt lodd å bære. Vi har våre lodd i Norge 

også. Jeg hadde et personlig ønske om å slippe unna Hammerfest, det jeg opplevde som et 

ganske hardt miljø. Men disse forholden er annerledes og kan ikke sammenlignes med 

utfordringene som kinesiske unge møter i konkurransen om skoleplass og konkurransen om 

et godt liv. Den strenge regien og den harde disiplinen i de uformelle kvalifiseringsarenaene 

er en del av ”the chinese way”. Dette er veien å gå i Kina. Men kinesiske barn og unge finner 

også glede og motivasjon i det strevsomme. Det handler om deres verdier, normer og ønsker 

om fremtiden.  

 

I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg det trivielle og det hverdagslige. Etnometodologi 

og symbolsk interaksjonisme er redskaper for å gjøre det usynlige synlig. I det komparative 

harmonerer den norske og den kinesiske barndommen med begreper om å bli og å være, men 

plasserer seg på hver sin side av denne dimensjonen. Hvor vi i Norge er mest opptatt av 

barndommen som en tid for å være barn, tilrettelegger kinesiske foreldre for en oppvekst som 

er rettet mot voksenlivet. Slik må det bli i et samfunn hvor både det formelle og uformelle 

pensum er stort og tiden er knapp. Både i Kina og i Norge har vi begreper om barndom, slik 

som oppvekst, risiko, farer og fremtid. Vi har lært at barndom er viktig, både i Norge og i 

Kina.  

 

Vi har forstått at i Kina er fortiden like viktig som fremtiden. Normer og forventinger er 

forankret i den nedarvede kunnskapen fra den eldre generasjon, men også impulser fra det 

nye og moderne. I Kina er det gamle i kollisjon med det nye og frem vokser nye sosiale 

mønstre. Jenter og kvinner i Kina har styrket sin posisjon som en konsekvens av 

ettbarnspolitikken og moderne kjønnsrollemønstre er i fremvekst. Økt velstand for mange 

familier gjør fører også til at generasjonsforpliktelsene endres. Foreldrene i dette utvalget har 

et ønske om å klare seg selv, uten å legge økonomisk press på barna sine som i fremtidig 

ekteskap vil ha fire foreldre å ta vare på. 

 

Denne forståelsen har vi fått gjennom en komparativ erfaringsanalyse. Sosiologi er et 

verktøyskapende fag. Kanskje det mest sosiologisk interessante med arbeidet mitt er å være 

med på utviklingen av en metode som har omskapt et privat dokument til noe som kunne 
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gjøres som gjenstand til analyse. Det å stille seg utenfor noe en selv har produsert var for meg 

en lang vei å gå. Først måtte jeg ha mot til å på ny åpne dagboken. Jeg viste at ikke alle 

minner var like gode. Men til syvende og sist har å lese dagboken som voksen gitt meg en 

gjenvunnet respekt til meg selv som 17åring. Deretter måtte jeg forstå at dagboken var viktig 

og at innholdet kunne gjøres sosiologi av. Prosessen med å akseptere dagboken som et 

materiale lærte jeg gjennom samtaler med min veileder. Å dele personlige minner, og å få ros 

og anerkjennelse når noen fikk vite ”hvem jeg virkelig er”, har for meg vært det aller 

viktigste ved samarbeidet mellom Randi Wærdahl og meg. Noen ville kanskje tatt det for gitt 

at en selv var ”bra nok”. Det var ikke tilfellet for meg.  

 

I den første fasen i en komparativ erfaringsanalyse definerer og avgrenser vi materialet. Hva 

skal vi hente kunnskap om og hva er viktig? Ved bruk av minnearbeid avgrenser vi diskursivt 

og lar argumentasjonen styre diskursen. Jeg forstod tidlig at grenser er viktige. Materialet 

avgrenses derfor også emosjonelt og etisk. Noen deler av fortiden skal jeg få ha for meg selv 

og noen relasjoner skal holdes utenfor. I den andre fasen utviklet vi ledetema gjennom å lese 

på materialet og fortolke for hverandre. Det var sesjoner hvor minner møttes og gjennom 

disse treffer vi gjenkjennelse og kontrast i erfaringene. Vi begrepsfester erfaringene gjennom 

ledetemaer som skal mettes i det siste stadiet ved at vi kjører minnene gjennom 

analysematerialet. Slik blir de nære informantenes opplevelser og slik forholder minnene seg 

til objektivitet. Men først må vi gjennom den tredje fasen være sosiolog på oss selv. Ved å 

bruke egne erfaringer har vi en samtale om forholdet mellom tekst og erfaringer. Vi 

forhandler om kildene gjennom en analytisk utveksling mellom meg og Randi. Dette er den 

komparative erfaringsanalysen i praksis.  

 

Vi har i denne masteroppgaven blitt kjent med hva det betyr å være fremmed i et annet 

samfunn og hvordan en da også blir fremmed for seg selv. Vi har også sett hvordan en ved 

bruk av fremmedhet kan trekke frem det trivielle og usynlige med hverdagslivet og på samme 

vis kan se det store bildet i et samfunn. Før jeg lukket dagboken på flyplassen i Beijing skrev 

jeg ”Den skal jeg ikke skrive mer i” (18.07.2010). Det var sant som jeg sa, men ikke viste jeg 

den gang at mitt personlige dokument skulle bli ende opp som ”å gjøre data av dagbok”.  
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