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Sammendrag 
 

Denne oppgaven handler om ungdom og deres erfaringer av stress og press i eget miljø. 

Landsrepresentative undersøkelser viser en kraftig økning i selvrapporterte psykiske helseplager 

blant ungdom, særlig blant unge jenter. De samme undersøkelsene viser at unge er aktive, 

flinkere på skolen, ruser seg mindre, bedriver mindre kriminalitet og er svært familiekjære 

(Bakken 2017). Dette har ført til en offentlig debatt om dagens ungdomsgenerasjon, der det store 

spørsmålet er: hvorfor er dagens veltilpassede ungdomsgenerasjon så plaget av stress og 

bekymring?  Det tar denne oppgaven sikte på å finne noen forklaringer på. Problemstillingen min 

er fordelt på to sentrale spørsmål: 1. Hvilke hovedårsaker til stress erfarer ungdom i ulike 

ungdomsmiljøer? og 2. Hvilken betydning har skolemiljø, kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk 

bakgrunn for opplevelsen av press og stress?  

 Med utgangspunkt i ungdommenes egne ord og erfaringer kommer jeg frem til at ungdom 

i ulike ungdomsmiljøer erfarer de samme hovedårsakene til stress, men fortolker, vektlegger og 

håndterer disse stressårsakene ulikt i ulike miljøer. Jentene gir uttrykk for å være vesentlig mer 

stresset enn guttene, ellers er selve stressnivået relativt likt fordelt på tvers av skolemiljø, etnisitet 

og sosioøkonomisk status. Jeg har kommet frem til fire hovedårsaker til stress: 1. Skolestress og 

akademisk press 2. Jevnaldermiljøet og vennskap 3. Kropp- og motepress og 4. Sosiale medier.  

 Mitt datamateriale består av kvalitative intervjuer med 42 elever på tre videregående 

skoler i Oslo. Alle informantene var 18 år på intervjutidspunktet. Jeg har intervjuet dem i 

fokusgrupper ved bruk av ustrukturerte intervjuer, totalt 11 intervjuer. I tillegg hadde jeg et 

supplerende spørreskjema til alle informantene, der de oppga kjønn, bydelen de bodde i, 

karakternivå, foreldrenes yrker og om de hadde én eller flere foreldre som var født utenfor Norge.  

  Fordi ungdommers opplevelse av ytre press og stress i stor grad er kognitivt betinget, så 

har jeg inkludert sentrale psykologiske begreper som bidrar til å forklare både ungdommenes 

individuelle, men også kollektive opplevelser, av stress og press. Jeg bruker særlig begrepene 

sårbarhet, mestringsforventning, mestringsstrategi, indre-og ytrestyrt motivasjon og implisitte og 

eksplisitte krav i min analyse, og ser på dette i lys av ulikhetsmarkører som skolemiljø, kjønn, 

etnisitet og sosioøkonomisk status. Jeg bruker teori om ungdom som livsfase, for å se dagens 

ungdomsgenerasjon i lys av den tiden de lever i, og trekker særlig på overordnede teorier om 

individualisering og ulikhet. Jeg presenterer også tidligere forskning og teorier knyttet til 
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hovedårsakene til stress, som jeg viser til gjennomgående i analysen der mine funn enten skiller 

seg fra tidligere forskning, eller der jeg finner tilsvarende funn.  

 Skole og akademisk press fremstår som den tydeligste og største kilden til stress blant 

ungdom. Felles for alle informantene er et sterkt ønske og ambisjoner om å få gode karakterer, ta 

en bra høyere utdannelse og få en bra jobb. Å ikke mestre skolen fremstår som den største 

sårbarheten i samtlige av miljøene. Ungdommene ytrer en form for dårlig samvittighet overfor de 

privilegiene de har av å vokse opp i Norge. Dette blir formulert som at de ikke har noen 

strukturer å skylde på om de mislykkes i livet –”i Norge har man jo alle muligheter”. De føler at 

deres livssjanser hviler på deres skuldre, og kun det beste ser ut til å være godt nok.  

 Dette kan knyttes opp mot individualisering i det moderne samfunn. 

Individualiseringstesen går ut på at ungdom i dag, som et resultat av å ha blitt mer fristilt fra 

institusjonelle strukturer, er mer overlatt til seg selv og sine refleksive evner. Det kan tenkes å 

bidra til psykiske helseplager, fordi ungdommene føler seg alene om sine valg, utfordringer og 

liv. I denne oppgaven viser jeg imidlertid at sårbarhetene for stress er svært miljøspesifikke, som 

viser at strukturer også spiller en stor rolle i opplevd stress og press. I hvor stor grad hver enkelt 

ungdom tar innover seg de ulike stressårsakene, vil likevel avhenge av deres kognitive 

fortolkning – om hvor sårbare de føler seg i møte med de ulike stressårsakene, og i hvilken grad 

de anser stressårsaken som personlig viktig. 
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Forord  

Det er sjeldent man får tid og frihet til å fordype seg i et tema man brenner for, slik man får med 

en masteroppgave. I denne prosessen har jeg lært mye både om meg selv og om målgruppen, som 

jeg er evig takknemlig for å kunne ta med meg videre. Jeg er stolt og glad for at oppgaven nå er i 

mål, og for det er det mange som fortjener stor takk.  

Aller først vil jeg hylle ungdommene jeg har intervjuet. Jeg er flau over fordommene jeg hadde i 

forkant om at dere kom til å ta dette som en fritime. Tvert imot delte dere åpent og engasjert 

deres tanker, følelser og opplevelser om stress og press med meg, en tillitt jeg ikke har tatt for 

gitt. Jeg håper inderlig dere vil oppleve at denne oppgaven reflekterer deres ord. En stor takk 

også til deres lærere, som viste stor interesse for prosjektet og lot meg slippe til i skoletiden.  

Jeg vil også takke hovedveileder Ingunn Marie Eriksen ved NOVA, som med all sin kompetanse 

på feltet har vært til uvurderlig hjelp. Takk for spennende faglige samtaler, for at du alltid har 

vært raskt tilgjengelig og for grundige og tydelige tilbakemeldinger. Takk også til forskningsleder 

Guro Ødegård på NOVA, som tidlig viste interesse for oppgaven, og anbefalte meg Ingunn som 

veileder. Og takk til biveileder Mette Andersson for støtte og god oppfølging i seminargruppe, så 

vel som gode tilbakemeldinger på utkast i sluttspurten.  

Det har vært en spesiell opplevelse å skulle skrive denne oppgaven om stress, samtidig som jeg 

selv i fjor høst for første gang fikk kjenne på hvordan stress kan føles på kroppen. Til tross for at 

jeg raskt ble friskmeldt rent fysisk med alvorlig sykdom, så tok det noen måneder før de psykiske 

belastningene slapp hodet og kroppen. Det gjorde at jeg kom forsinket i gang med denne 

oppgaven, men gjorde nok også at jeg gikk inn i tematikken med en dypere forståelse for stress, 

enn jeg ellers ville gjort. Det tror jeg oppgaven har hatt godt av.  

Med tanke på året som har gått er det mange som fortjener en takk for å ha holdt ut med meg. 

Takk til mamma og pappa, for sin kjærlighet, støtte og tilrettelegging, gode råd og diskusjoner. 

Takk til gode venner som har overlevd sutring og tårer, så vel som latter og fine øyeblikk. Takk 

til min gamle sjef for hennes forståelse, råd og omsorg da det stormet i fjor høst. Og takk til 

kjæreste Bent, som kom inn i livet mot slutten av denne prosessen, og gjorde tilværelsen mye 
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lysere enn den ellers ville vært i en masterinnspurt. Takk for kjærlighet, omsorg og middager, og 

for at du fikk meg opp om morgenen de siste månedene. 

Sist, men ikke minst. Takk til korrekturleser og venninne Karoline, som på eget initiativ spurte 

om hun kunne få bidra. Du er rå!  

 

Stina Gregersen Karlsen  
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1. Innledning 
 

”Generasjon prestasjon”, ”CV-generasjonen”, ”Generasjon flink”, ”Generasjon lydig”… Kjært 

barn har mange navn, og sjeldent har en ungdomsgenerasjon hatt flere kallenavn enn dagens 

unge. Kjernen i disse titteleringene handler ofte om at ungdom i dag tilsynelatende blir syke av et 

økt fokus på prestasjon og perfeksjon, som de lydig forsøker å leve opp til. Nesten daglig leser vi 

kronikker og mediesaker om kroppspress, klespress, akademisk press og flinke piker (Huuse 

2016; Knapstad 2016; Hansen 2017). En rekke norske tv-konsepter har også tatt for seg ungdom 

og psykisk helse de siste par årene, deriblant ”Sykt Perfekt”, ”FML”, ”Jeg mot meg”, ”SKAM” 

og ”Ungdommenes hemmelige liv”. Tematikken har ikke minst blitt politisk. Den 15. april 2016 

la regjeringen frem stortingsmeldingen ”Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av 

Kunnskapsløftet”. Her foreslås det fornyelser i læreplanen i norske skoler, som skal bidra til å 

møte fremtidens største samfunnsutfordringer. Her er folkehelse og livsmestring et viktig punkt: 

 

Det er nedfelt i formålsparagrafen at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og 
holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet. Temaet livsmestring har både et individuelt perspektiv og et samfunnsmessig 
og sosialt perspektiv (Kunnskapsdepartementet 2016: 39).  
 

Bakgrunnen for den offentlige debatten er at landsrepresentative undersøkelser viser en kraftig 

økning i selvrapporterte psykiske helseplager blant ungdom. Særlig oppgir mange å være plaget 

av tanker om at alt er et slit, og at de ofte bekymrer seg for ting. Økningen er spesielt markant hos 

unge jenter. De samme undersøkelsene viser at unge er aktive, flinkere på skolen, ruser seg 

mindre, bedriver mindre kriminalitet og er svært familiekjære (Bakken 2017). Det store 

spørsmålet er derfor – hvorfor er dagens veltilpassede ungdomsgenerasjon så stressa og 

bekymra? Her har utviklingen skjedd så fort at forskningen ikke har rukket å komme frem med 

svar. Man vet mye om forekomsten, men lite om hvorfor og hvordan. Det bekreftes i en nylig 

publisert kunnskapsoversikt fra NOVA (Sletten & Bakken 2016), der forskning fra de siste tiår på 

mulige samfunnsmessige årsaker til økte psykiske helseplager blant ungdom ble gjennomgått. 

Her etterlyses det spesielt mer kunnskap om ungdoms forhold til skole og utdanning, i tillegg til 

kropp og utseende, i lys av sosiale mediers fremvekst.  

Ungdomsforskningen har særlig vært opptatt av hva modernitetens fremvekst har gjort 

med dagens ungdomsgenerasjon. Særlig blir det diskutert om tiltakende individualisering av 
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samfunnet påvirker unge negativt, ved at de utvikler usikkerhet knyttet til viktige faktorer som 

identitet, tilhørighet og mening i tilværelsen (Heggen & Øia 2005: 15-18; Eckersly 2011). Slike 

teorier tar utgangspunkt i at individer er blitt mer frisatt fra institusjonelle strukturer, ved at man 

ikke lenger har de bindingene og begrensningene som tidligere styrte folks tilværelse. 

Konsekvensen av dette er at individet i stor grad er overlatt ansvaret til å skape sin egen identitet 

og sitt eget liv, i en vrimmel av stadig flere muligheter (Illeris, Katznelson, Nielsen, Sørensen & 

Simonsen 2009: 33). På den annen side viser forskningsresultater gang på gang at sosiale 

ulikhetsmarkører som kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk status spiller inn på folks livssjanser 

(Abebe 2010; Lien, Dalgard, Heyerdahl, Thoresen & Bjertness 2006; Sletten & Bakken 2016; 

Dalgard, Mykletun & Rognerud 2007; Dahl, Bergsli & Van der Wel 2014). Det er derfor verdt å 

stille seg spørsmålet om hver enkelt ungdom faktisk har alle muligheter til å forme eget liv, eller 

om strukutrelle betingelser setter klare begrensninger. Individets egne kognitive oppfatninger av 

sine muligheter, begrensninger og mestringsforventninger er imidlertid kanskje det viktigste med 

tanke på hvordan de erfarer press og stress (Lazarus & Folkman 1984).   

1.1 Min motivasjon  
Min motivasjon for denne oppgaven har vært en sterk interesse for barn og ungdom. Jeg har fulgt 

den pågående offentlige debatten om ungdom og psykisk helse over flere år, og har lenge hatt en 

tanke om at jeg ville skrive om dette i min masteroppgave. I researchfasen så jeg raskt at det var 

stor mangel på kvalitative forskningsdata på feltet, der ungdommene fikk utdype sine plager, 

utover å sette et kryss på et spørreskjema. Tidligere forskning på feltet er i stor grad preget av 

slike kvantitative spørreundersøkelser, og den kvalitative forskningen tar ofte utgangspunkt i én 

problemstilling av gangen. Det kan for eksempel være forskning som tar utgangspunkt i kun 

kroppspress eller kun akademisk press. Jeg savnet et mer overordnet kvalitativt perspektiv, som 

så på de ulike stressårsakene samlet, og som lyttet til ungdommenes egne forklaringer. Dessuten 

var jeg opptatt av å ikke kun ta utgangspunkt i ungdommene som sliter mest psykisk, slik de aller 

fleste mediesakene og tv-programmene har gjort. Jeg ville få grep om hva et bredt utvalg ungdom 

i ulike ungdomsmiljøer anså for å være de viktigste stressårsakene i sine miljøer. Det er liten tvil 

om at denne tematikken er i vinden i offentligheten, og at det er stort behov for mer kunnskap om 

årsakene til økte psykiske plager blant ungdom. Det ønsker jeg å bidra med i denne oppgaven. 
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1.2 Problemstilling 
Min problemstilling i denne oppgaven er fordelt på to sentrale spørsmål.  
 

1. Hvilke hovedårsaker til stress erfarer ungdom i ulike ungdomsmiljøer?  

2. Hvilken betydning har skolemiljø, kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn for 

opplevelsen av press og stress?   

	
Jeg har valgt å avgrense oppgaven til å fokusere på begrepene stress og press. Med press mener 

jeg de ytre belastningene som kan føre til stressreaksjoner, og med stress mener jeg den 

eventuelle reaksjonen på det ytre presset. Disse begrepene kan lett knyttes opp mot 

ungdommenes tanker om at alt er et slit, og at de er mye bekymret for ting. I en fersk 

forskningsrapport om stress og press blant ungdom, bekreftes det at ungdom i stor grad forstår 

sine psykiske plager som stress, og som et resultat av ytre press (Eriksen, Sletten, Bakken, Soest 

2017). Jeg har bevisst operert med relativt vide problemstillinger, fordi jeg mener det er 

nødvendig for å oppnå det overordnede perspektivet jeg ønsker å få frem.  

Den første problemstillingen vil besvares med et eget kapittel tilknyttet hver stressårsak, 

totalt fire hovedårsaker til stress. Jeg gir en detaljert beskrivelse av hvordan jeg har kommet frem 

til disse fire stressårsakene i mitt metodekapittel. De fire hovedårsakene til stress er: akademisk 

press og skolestress (kapittel 4), jevnaldermiljøet og vennskap (kapittel 5), kropp- og motepress 

(kapittel 6) og sosiale medier (kapittel 7). Kapittelet om akademisk press og skolestress er viet 

størst plass, fordi dette var det desidert største temaet i mine intervjuer, og blir tydeligst skilt ut av 

ungdommene som stressårsak. Flere av kapittelene er tett knyttet sammen og fungerer også 

samtidig, for eksempel ved at sosiale medier pekes på som en kilde til kroppspress, eller ved at 

vennskap etableres og dyrkes i skoletiden. Jeg kunne valgt å slå noen av stressårsakene sammen, 

men jeg mener hvert av disse kapittelene bidrar med sine distinkte funn, og at de fire 

hovedårsakene kommer tydeligere frem i sine selvstendige kapitteler. Kategoriene blir også 

diskutert av ungdommene som enkeltstående kilder til press og stress. Spesielt er ungdommene 

bevisste på tematikkene skolestress, kroppspress og press fra sosiale medier, mens 

jevnaldermiljøet er en mer flytende samlebetegnelse jeg har konstruert, på bakgrunn av det 

ungdommene sier om vennskap, festkultur og sosial status. I beskrivelsen av jevnaldermiljøet 

bruker ungdommene selv ofte begrepet ”det sosiale”, som de ofte setter opp som en kontrast til 

skolen, som et skille mellom jobb og fritid. Kapittelene vil variere noe i lengde, ettersom hva 
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ungdommene la mest vekt på i mine data. Til slutt vil jeg ha en oppsummering- og diskusjon 

(kapittel 8), der jeg først sammenfatter de fire hovedårsakene til stress og ser på hvordan de ser ut 

samlet og i forhold til hverandre. Videre vil jeg se spesifikt på hva som kjennetegner stresset i de 

ulike ungdomsmiljøene, i lys av kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn. Jeg viser også 

løpende til dette i hvert av stressårsakkapittelene, men her blir de miljøspesifikke faktorene 

oppsummert og tydeliggjort, som et tydelig svar på min andre problemstilling. Helt til slutt 

kommer en diskusjon av hva disse stressårsakene forteller oss, i lys av stressteori og teorier om 

individualisering og ulikhetssosiologi, i tillegg til en konkluderende avslutning.   

1.3 Datagrunnlag og metode  
Mitt datamateriale består av kvalitative intervjuer med 42 elever på tre videregående skoler i 

Oslo. Jeg har intervjuet dem i fokusgrupper, totalt 11 intervjuer. I tillegg hadde jeg et supplerende 

spørreskjema til alle informantene, der de oppga kjønn, bydelen de bodde i, karakternivå, 

foreldrenes yrker og om de hadde én eller flere foreldre som var født utenfor Norge (vedlegg 2). 

Jeg har ligget tett på Aksel Tjoras (2017) stegvis-deduktive-induktive (SDI) strategi, der mitt 

overordnede mål har vært å la ungdommenes ord få styre retningen av prosjektet. Dette vil jeg 

utdype nærmere i metodekapittelet, der jeg også vil gjøre rede for valg av metode, 

forskningsprosessen, etiske perspektiver og min forskerposisjon.  
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2. Teori og tidligere forskning 
	
I denne teoridelen skal jeg først kort gjøre rede for begrepene ungdom og ung voksen, og hvilken 

mening det kan tillegges både i et aktør- og strukturperspektiv. Videre vil jeg i lys av aktør- og 

strukturperspektivet gjøre rede for sosiologiske teorier om individualisering og ulikhet, som byr 

på et viktig overordnet perspektiv i diskusjonen av mine informanter, dagens ungdomsgenerasjon 

og psykisk helse. Videre vil jeg gjøre rede for psykisk helse- og stressbegrepet, både med 

utgangspunkt i psykologiske begreper og sosiologisk forskning. Jeg har valgt å inkludere 

psykologiske begreper her, fordi jeg mener de bidrar til å utdype de sosiologiske perspektivene 

og diskusjonene i min analyse. Til slutt ser jeg på relevant tidligere forskning knyttet til ungdom, 

stress og press. Her vil jeg spesielt trekke frem teori knyttet til akademisk press og skolestress, 

jevnaldermiljøet og vennskap, kropp- og motepress og sosiale medier, som utgjør de fire 

kapitlene i min analyse.  

2.1 Ungdom og ung voksen  
Ungdomstid er ikke primært knyttet til biologi. Hva det innebærer å være ungdom har forandret 

seg i ulike historiske perioder (Frønes & Brusdal, 2000: 49). Formelt sett har myndighetsalderen 

på 18 år markert et endelig skille mellom barn og voksen, men skillet mellom barn og ungdom og 

ungdom og voksen er ikke formalisert på samme måte. Psykologen Erik H. Erikson utviklet en 

typologi over aldersfaser. Han knyttet avgjørende biologiske, psykologiske og sosiale 

forandringer til tenårene og betegnet aldersfasen som adolescense, som kommer fra latin og betyr 

”å vokse opp” (Erikson 1950). I vår del av verden har det etablert seg en forståelse av at 

ungdomstida er knyttet til tenårene, men det stilles stadig spørsmål ved om ungdomsfasen er blitt 

utvidet både nedover og oppover i alder (Fauske 2011: 3). Teoretikere har i moderne tid tatt til 

ordet for å introdusere ”ung voksen” som en særegen livsfase. Det mest fremtredende ved ung 

voksen-fasen er at de tradisjonelle overgangene – som å avslutte skolegang, inntre arbeidslivet, 

inngå samliv og få barn – skjer senere i livsløpet nå enn tidligere. Ofte blir økt utdanningsfokus, 

og det at stadig flere tar lengre utdannelser, pekt på som årsak for dette (Buchmann & Kriesi 

2011). Jeffrey Jensen Arnett (2000) introduserte begrepet ”emerging adulthood”, en ny livsfase 

han mener har oppstått i moderne tid som følge av at stadig flere tar lengre utdanningsløp og 

venter med familieetablering. Denne fasen, fra rundt 18 til 25 år, kjennetegnes av ustabilitet og 
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utforsking av identitet og mulige livsstiler. Det er i denne fasen man skal peile seg ut veien videre 

i livet (Arnett 2000). Informantene i min studie er 18 år, og befinner seg nettopp i dette 

skjæringspunktet mellom ungdom og ung voksen. Som avgangselever på videregående skole står 

de overfor flere viktige valg knyttet til hva de ønsker å gjøre videre, enten det er et såkalt friår 

med reising, videre utdanning, militæret eller folkehøgskole, gå inn i arbeidslivet, inngå 

samboerskap og/eller stifte familie. Valg kan naturligvis endres og skifte kurs, men valgene som 

foretas i ungdomstiden vil likevel prege senere valg i større eller mindre grad. Det er for øvrig 

ikke slik at alt nødvendigvis er et resultat av selvstendige valg. Strukturelle betingelser er i 

høyeste grad med på å påvirke muligheter og begrensninger (Fauske 2011: 4-5).  

 Det å være ung er altså ikke upåvirket av samfunnet rundt og av forestillingene vi har om 

ungdomstid. Den betydningen vi tillegger ungdom er betinget av hvordan unge menneskers liv 

blir organisert og gitt mening gjennom institusjoner – som familie, skole og arbeid (Fauske 2011: 

4) For eksempel lister Øia & Strandbu (2007) opp fire tidstypiske trekk som kjennetegner den 

norske ungdomsgenerasjonen i dag: 1. Ungdomsbefolkningen har blitt mer mangfoldig, med en 

betydelig større andel unge med innvandrerbakgrunn. 2. Skolen har blitt en sosial og 

organiserende faktor i barns liv. Det forventes at alle skal gå 13 år i offentlig skole, og helst ta 

videre utdanning. De som ikke fullfører videregående skole blir betegnet som ”dropouts”, og blir 

i så tilfelle ansett som et samfunnsproblem. 3. Kløften mellom generasjonene har også blitt 

mindre – det er lavere konfliktnivå i familiene, vi er mer avhengige av hverandre, de voksne er 

blitt mer ungdommelige og de unge mer konforme. 4. Til slutt peker de på økende 

individualisering i samfunnet, som jeg vil utdype i neste avsnitt (Øia & Strandbu 2007: 11-23). 

Dette er samfunnsendringer som over tid har preget unges livsløp og måten vi ser på ungdomstid. 

Det er dessuten stor forskningsbasert enighet om at ungdoms livssjanser i stor grad er preget av 

foreldrenes sosiale posisjon, for eksempel deres økonomiske eller kulturelle ressurser (Aakvaag 

2008: 83-84). For eksempel viser gjentatte studier at barn av foreldre med høy utdanning, som 

brukes som et sentralt mål på kulturell kapital, gjør det betydelig bedre på skolen enn barn med 

lavt utdannede foreldre (Statistisk sentralbyrå, SSB 2014).  

 Ungdom er likevel ikke kun et resultat av sine omgivelser og overordnede strukturer – de 

er også med på å forme sine liv. I barne- og ungdomsforskning er aktørperspektivet ofte blitt 

fremholdt og diskutert. Det innebærer at unge forstås som selvstendige og kompetente aktører, 

med stor innvirkning på sitt eget liv, egne valg og faktorene som påvirker dem (Fauske 2011: 5). 
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Slike perspektiver peker mot at det blir stilt stadig større krav til unges selvbestemmelse og 

kompetanse, som ofte sees i lys av det fremvoksende kunnskapssamfunnet de siste tiårene, der 

utdanning og kunnskap er blitt gitt stadig større verdi (Frønes 2013: 137). Både aktør- og 

strukturperspektivene bidrar til forståelse, og i denne oppgaven vil jeg trekke på begge disse 

perspektivene. Det kan også lett knyttes opp mot teorier om individualisering og ulikhet, der 

individualiseringstesen særlig knyttes til aktørperspektivet, mens ulikhetssosiologien knyttes til 

strukturperspektivet.  

2.2 Individualisering vs. ulikhetssosiologi 
Sosiologiske teoretikere har til alle tider vært opptatt av hva som kjennetegner det moderne 

samfunn. I ungdomsforskningen har man vært opptatt av hvilke grunnleggende endringer som har 

påvirket ungdomsfasen i lys av modernitetens fremvekst (Heggen & Øia 2005:15). Aakvaag 

skriver at: ”Kjernen i moderne samfunn er at de er organisert primært rundt individer, og ikke, 

som tradisjonelle samfunn, rundt grupper som slekt, landsbyer, klaner, laug, stender osv.” (2006: 

327). Dette er kjernen i det man kaller individualiseringstesen.  

Blant nyere moderne sosiologiske teoretikere er det særlig Beck (1992), Giddens (1991) 

og Bauman (2000) som knyttes til individualiseringstesen, med sine beskrivelser av hvordan en 

strukturell frisetting fra institusjoner, som dominerte i industrisamfunnet, har banet vei for mer 

individualiserte livsløp i moderne tid. Det innebærer at individet ikke lenger har de bindinger og 

begrensninger som tidligere styrte folks tilværelse. Vi er i stor grad overlatt til å skape våre egne 

liv med selvstendige valg, i en vrimmel av stadig flere muligheter (Illeris et al. 2009: 33).  

Giddens (1991) er særlig kjent for begrepet selvidentitet (self-identity), som han mener 

kjennetegner senmoderniteten. Det tar utgangspunkt i at individer blir mer selvrefleksive, og må 

mer aktivt reflektere over sin egen identitet og sitt livsprosjekt. Det er fordi det foreligger flere 

alternative identiteter man kan velge seg i det moderne samfunn, og det er opp til individet å 

finne den identiteten som passer best. Identitet blir altså ikke noe som oppstår av seg selv, men er 

et resultat av et refleksivt arbeid hos individet (Giddens 1991).     

 I ungdomsforskningen blir det ofte fremholdt en teori om at unge blir mer individualisert, 

og at dette har store konsekvenser for deres liv, deriblant deres psykiske helse. Den australske 

forskeren Eckersly (2011) har blant annet pekt på økende individualisering og kommersialisering 
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av unges liv som en ny type risikofaktor. Han mener ungdom som følge av denne 

samfunnsutviklingen utvikler usikkerhet knyttet til viktige faktorer som identitet, tilhørighet og  

mening i tilværelsen. Den tyske psykologen og ungdomsforskeren Thomas Ziehe (1989) har 

karakterisert dette som ”den kulturelle frisettelse”, der han viser til at ungdomstid i dag er preget 

av en kompleksitet og et mangfold, både med tanke på kulturelle inntrykk og muligheter. Det gjør 

at ungdom kan og må velge friere enn før, fordi sosiale bakgrunns-markører er av mindre 

betydning enn tidligere. Også danske forskere har i nyere tid pekt mot en samfunnsutvikling der 

ungdom i mye større grad enn tidligere føler et individuelt ansvar for selvrealisering og 

selvdisiplinering, som følgelig spiller inn på deres psykiske helse (Illeris et al. 2009). Den danske 

sosiologen Rasmus Willig (2013) argumenterer for at vår individualistiske kultur har gjort sitt til 

at individet i hovedsak retter kritikk innover, i form av selvkritikk, fremfor tradisjonell 

samfunnskritikk. Det innebærer at individet bebreider seg selv for sine fiaskoer, feil og mangler, i 

stedet for å bebreide samfunnsstrukturer og sosial urettferdighet, som Willig mener ofte heller 

bør være fokus. Han mener vi helt enkelt har blitt for selvkritiske, og for lite samfunnskritiske. 

Han bruker blant annet medarbeidersamtaler, coaching og fitness som eksempler på tidstypiske 

fenomener som illustrerer hans poeng, der fokuset gjerne er at individet alltid har rom for 

forbedring, og at man som aktør i eget liv aktivt kan jobbe mot denne forbedringen (Willig 2013). 

Teoretikere er imidlertid uenige i hvor stor betydning individualisering har i det moderne 

samfunn, og på hvilken måte. 

En av de største innvendingene mot individualiseringstesen er at den statistiske effekten 

av sosial bakgrunn på ulike andre variabler burde ha avtatt betraktelig fra 1980-tallet og frem til 

nå, dersom det skal være empirisk hold i tesen. Det er ikke tilfelle. Tvert imot ser det ut til at barn 

følger i foreldrenes sosiale posisjon-fotspor, noe som kan tyde på at de individuelle mulighetene 

kanskje ikke er så store likevel (Aakvaag 2008: 83-84). Levinsen (2006) argumenterer for at 

individualiseringsbegrepet i seg selv også kan oppfattes som vagt og motsetningsfylt, og dessuten 

vanskelig å teste empirisk (Levinsen 2006: 41). Aakvaag (2008) argumenterer for at både 

ulikhetssosiologien og individualiseringsteoriene har noe for seg, og ideelt sett bør forenes. 

Ulikhetssosiologien har rett i at sosial posisjon (som klasse, kjønn og etnisitet) fortsatt former 

menneskers livssjanser og identitet, mens individualiseringsteoriene synes å ha rett i at det norske 

samfunnet har forandret seg betraktelig de siste tiårene, og har blitt mer åpent og komplekst 

(Aakvaag 2008: 86). Jeg vil trekke på begge disse perspektivene i min analyse.  
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2.3 Hva er psykisk helse? 
Begrepet psykisk helse blir ofte brukt i negative ordlag, og blir assosiert med psykiske plager og 

lidelser. I utgangspunktet er psykisk helse et nøytralt begrep, på lik linje som helse, der man kan 

supplere med adjektiver som god eller dårlig (Helsedirektoratet, 2014). WHO fremholder en 

definisjon av psykisk helse med en positiv klang: ”En tilstand av velvære der individet kan 

realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar 

og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet” (WHO, 2014).  

Mål på subjektiv livskvalitet brukes ofte i vurderinger av den psykiske helsetilstanden, der 

for eksempel glede og lykke er indikasjoner på god psykisk helse. Det er likevel viktig å ikke 

omtale fravær av glede og lykke som unormalt. Subjektiv middels eller lav livskvalitet kan i så 

tilfelle bli oppfattet som et avvik som må gjøres noe med, noe det ikke nødvendigvis er. Dårlig 

psykisk helse, også kalt psykisk uhelse, kan heller defineres på to måter: Dels som psykiske 

lidelser og dels som psykiske plager eller problemer. Psykiske lidelser bygger på en kartlegging 

av en persons psykiske plager og symptomer, og deres varighet, intensitet og konsekvenser for 

personens dagligliv. Vanlige tegn på psykiske lidelser er senket stemningsleie, redusert 

selvfølelse og selvtillit, og somatiske symptomer som søvnforstyrrelser, mindre appetitt og 

diffuse smerter. For å avgjøre om det er grunnlag for å kalle noe en psykisk lidelse kreves et 

klinisk intervju. I levekårsundersøkelser og andre undersøkelser som kartlegger psykisk helse, 

som for eksempel Ungdata (2017) (som jeg vil bruke mye i denne oppgaven), gis det ikke direkte 

informasjon om utbredelse av psykiske lidelser. De kartlegger det man kaller psykiske plager, 

som kan være symptomer på psykiske lidelser eller skape grobunn for psykiske lidelser, men som 

også kan være forbigående plager av langt mindre alvorlig karakter (Barstad 2014: 285-286).  

2.3.1 Psykisk helse i sosiologien 
Den samfunnsvitenskapelige forskningen om psykisk helse har røtter tilbake til 

samfunnsforskningens tidlige begynnelse, blant annet med Emilie Durkheims sosiologiske 

klassiker ”Selvmordet”, der han så på selvmordsrater som en konsekvens av mønstre i samfunnet 

(Durkheim 1981). De samfunnsvitenskapelige fagene skiller seg fra fag som psykiatri, psykologi 

og medisin ved at de i mindre grad er individorienterte. Samfunnsvitenskapen studerer heller 

mønstre i samfunnslivet. Med en sosiologisk innfallsvinkel, slik denne oppgaven har, vil det 

derfor kunne være flere individuelle forskjeller mellom informantene enn det som kommer frem 
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av dataene (Norvoll 2013: 14-27). I denne oppgaven ser jeg på mønstre og tendenser i ulike 

ungdomsmiljøer, for å se på likheter og ulikheter i opplevd press og stress. Jeg behandler 

ungdommene som aktører i sine liv og tar utgangspunkt i deres selvstendige beskrivelser, men ser 

også på svarene deres i lys av strukturelle betingelser som skolemiljø, etnisitet, kjønn og 

sosioøkonomisk bakgrunn.  

2.4 Hva er stress? – sentrale begreper  
Begrepet stress blir løst brukt i offentligheten og brukes gjerne om det å være i tidsnød, eller bli 

utsatt for ulike typer belastende situasjoner. Stress kan bety ulike ting for ulike mennesker og det 

er delte meninger om stress i forskningslitteraturen, så det er vanskelig å definere på en enkel, 

dekkende måte. Jeg vil likevel trekke frem noen sentrale perspektiver og begreper fra 

forskningslitteraturen på psykologi- og sosiologifeltet. Jeg velger å ikke gå inn på de mer 

fysiologiske og medisinske aspektene ved stress, for å ha en rimelig avgrensing og fordi jeg 

velger å fokusere på begrepene og teoriene som er mest interessante for min analyse.  

 Stress har historisk sett blitt forstått på tre måter; 1. Som ytre påvirkning, 2. Reaksjonen 

på disse ytre påvirkningene, og 3. Samspillet mellom de ytre påvirkningene og reaksjonene på 

dem (Espnes & Smedslund 2009: 110-111). Å oppleve stress er en naturlig del av det å være 

menneske, og stressreaksjoner i kroppen er en nødvendig del av kroppens mobilisering av energi. 

Vi kan skille mellom akutte og kroniske former for stress. Akutte former for stress kan oppleves 

som ubehagelig, men er ikke helseskadelig på sikt dersom individet finner måter å håndterer 

stresset på. De kroniske formene for stress blir ofte sett på som de mest negative. Når forskere, 

lærere og foreldre bekymrer seg for ungdommers økte selvrapportering av psykiske plager 

relatert til stress, er det gjerne det negative kroniske stresset det er fokus på. Dette er stress som 

vedvarer over tid, der individet ikke finner en varig løsning (Samdal et al. 2017).   

Begrepet ”stress” blir ofte brukt både om de ytre påvirkningene og om reaksjonene på dem, men i 

den psykologiske forskningen er det vanlig å skille dette. Teoretikere har operert med ulike 

begreper for de ytre påvirkningene og reaksjonene. Psykologiprofessor Holger Ursin (1984) 

bruker begrepet ”belastning” for å beskrive de ytre begivenhetene, som jeg i denne oppgaven 

forstår som det ytre presset. Videre bruker han begrepet stressreaksjon, om måten vi reagerer på 

disse belastningene, som jeg mener er gode og enkle begreper for å skille det ytre presset og 

reaksjonene på det (Ursin 1984: 11-16). Håndtering av belastninger er for øvrig sterkt knyttet til 
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individets kognitive fortolkning, og individets oppfatning av egen sårbarhet og mestring (Lazarus 

& Folkman 1984).  

2.4.1 Stress som kognitiv fortolkning 
Lazarus og Folkman (1984) mener det er tre måter, eller stadier, å vurdere en belastning på: en 

primærvurdering, en sekundærvurdering og en tertiærvurdering. Primærvurderingen er den første 

vurderingen du gjør av en belastende situasjon, der man vurderer hvilken innvirkning trusselen 

har for ens livskvalitet og velvære. Utfallet av denne trusselvurderingen vil avhenge av tidligere 

erfaringer og hvilken nytte eller verdi man leser inn i det. Den neste vurderingen av belastningen, 

sekundærvurderingen, går ut på å finne måter å hanskes med trusselen på. Her stiller man seg 

spørsmål om hvilke muligheter man har og hva sannsynligheten er for å lykkes hvis man forsøker 

å redusere trusselen man blir påført. Man tar en vurdering av personlige ressurser, ressurser i 

omgivelsene og tidligere erfaringer. Til slutt går man over i det siste stadiet, tertiærvurderingen, 

som handler om å ta en revurdering av situasjonen og utøve selve responsen på trusselen, for 

eksempel gjennom en aktiv handling eller kognitive strategier. Ifølge Lazarus og Folkman (1984) 

er sårbarhet viktig for vurderingen av en belastning. Et individ føler seg sårbart når 

vedkommende mener de har manglende ressurser i en gitt belastende situasjon. Det betyr at jo 

mer ressurser man opplever å ha, jo mindre sårbar er man for å få en negativ stressreaksjon. 

Sårbarhet er imidlertid bare et potensiale for slike stressreaksjoner. Det viktigste er om 

vedkommende vurderer en situasjon som personlig viktig. For eksempel vil det å være overvektig 

kunne oppleves som en sårbarhet i et kroppspressperspektiv. Men dette presset vil oppleves langt 

mer belastende for et individ, dersom de anser det å ha en slank kropp som personlig viktig 

(Lazarus og Folkman 1984; Espnes og Smedslund 2009: 117-119).  

2.4.2 Mestring, mestringsforventning og mestringsstrategi 
Mestring er en annen viktig faktor i Lazarus og Folkmans (1984) teori. De definerer mestring 

som ”et kontinuerlig skifte av kognitive og atferdsmessige anstrengelser for å klare spesifikke 

ytre og/eller indre krav som vurderes til å beslaglegge eller utarme ressursene til personene” 

(Lazarus & Folkman 1984:141). Mestring handler kort sagt om et individs evne til å håndtere en 

belastende situasjon. Samdal et al. (2017) mener mestring også handler om individets evne til å 

påvirke og endre belastninger som oppstår. Dessuten kan det også være et resultat av belastninger 

man selv oppsøker, for å utfordre seg selv og sin egen utvikling. Evnen til mestring er under 
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utvikling hele livsløpet. Det er individets mestringsforventning som avgjør om belastningen blir 

sunn og kortvarig, eller skadelig og langvarig. Vi kan snakke om et ”sunt stress”. Dette skjer når 

vi blir utsatt for belastninger der vi kanskje er spente, pulsen går raskere og kroppen produserer 

endorfiner, men vi opplever det ikke som truende eller som frykt. Vi opplever tvert imot å mestre 

situasjonen, eller at den svarer til vårt håp eller vår forventning. Slikt stress kan være svært 

positivt og bidra til å gi oss spenning og utvikle oss. Forskere har kalt dette for ”eustress” 

(Samdal et al. 2017). Dersom individet har en positiv forventning til en situasjon de skal mestre, 

det vil si at de forventer å håndtere en belastning, så vil de per definisjon mestre. Det å ha en 

positiv mestringsforventning tar ikke bort belastningen, men det gjør at den blir kortvarig og ikke 

negativt oppfattet. Det motsatte av mestring vil være å ikke ha en forventing om å håndtere en 

situasjon – en følelse av håpløshet og hjelpeløshet. Slike følelser av å forvente at ting vil gå galt, 

vil gi vedvarende stressaktivering, som kan føre til negative helsekonsekvenser (Samdal et al. 

2017). Man skiller ofte mellom to hovedtyper av mestringsstrategier – problemorienterte og 

emosjonelle strategier. Det førstnevnte går ut på å løse problemer og endre kilden til stresset, 

mens det sistnevnte går ut på å takle eller redusere sine egne emosjonelle reaksjoner. Valget av 

mestringsstrategi vil naturligvis bære preg av hvordan individet opplever en belastning (Lazarus 

& Folkman 1984).  

2.4.3 Indre- og ytrestyrt motivasjon 
Motivasjon er også en viktig dimensjon i forståelsen av hvordan stressreaksjoner oppstår. 

Psykologene Edward Deci og Richard Ryan (2000) har forsket mye på motivasjon, og står bak 

den innflytelsesrike selvbestemmelsesteorien, som skiller mellom indre- og ytrestyrt motivasjon. 

Selvbestemmelsesteorien går ut ifra at indrestyrt motivasjon er beskyttende mot stress. Indre 

motivasjon er en naturlig motivasjon som styres av egen interesse. Slik motivasjon oppstår når tre 

grunnleggende psykologiske behov oppfylles: behov for autonomi (selvbestemmelse), tilhørighet 

og kompetanse. Autonomi, eller selvbestemmelse, handler her om å ha frihet til å handle uten 

press utenfra, og være tro mot egne prinsipper. Det betyr ikke nødvendigvis at man må handle 

individuelt eller være sin egen sjef, men at man for eksempel har en opplevelse av handlingsrom i 

egen arbeids- eller skolesituasjon. Tilhørighet handler om å høre til blant andre mennesker og ha 

nære, meningsfulle relasjoner, og kompetanse handler om følelsen av å føle seg kompetent til de 

oppgavene som skal utføres. Ytrestyrt motivasjon er derimot et mål om å oppnå noe utenfor 

individet, for eksempel å bli populær, få gode karakterer eller lignende. Dette oppleves som et 
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ytre press, og ifølge selvbestemmelsesteorien er dette belønninger som i liten grad tilfredsstiller 

de grunnleggende psykologiske behovene. Ikke bare presterer de med indrestyrt motivasjon 

bedre, de tenderer også til å ha bedre psykisk helse (Deci & Ryan 2000).    

 Et eksempel på indre- og ytrestyrt motivasjon i praksis illustreres ved et forsøk utført av 

Edward Deci i 1971. I et psykologisk eksperiment ba han studenter om å løse en pusleoppgave. 

Én gruppe med studenter fikk betaling i form av penger, den andre ikke. Gruppen som fikk 

betaling hadde dermed en ytrestyrt motivasjon til å løse oppgaven. Deci finner at studentene som 

fikk betalt faktisk ble mer interessert i pengene enn selve oppgaven. Verbale oppmuntringer og 

sosial støtte virket positivt inn på motivasjonen for oppgaven (Deci 1971). Weinstein og Ryen 

(2011) har gått igjennom empirisk forskning knyttet til selvbestemmelsesteorien, og kommet 

frem til fire grunner til at indrestyrt motivasjon, eller det de kaller autonom 

motivasjonsorientering, bidrar til å redusere negative følger av stress. Individer som har en 

autonom motivasjonsorientering har: 1. En mer helhetlig forståelse av egne følelser i stressende 

situasjoner, som over tid skaper bedre psykisk- og emosjonell helse. 2. Går i mindre grad i 

forsvarsposisjon når de blir utsatt for belastninger, men ser heller på slikt press som utfordrende, 

fremfor truende. 3. Har i større grad interesse for egne følelser og opplevelser i en belastende 

situasjon, som bidrar til å senke stressreaksjonen og 4. Er mer tilbøyelige til å sette seg livsmål og 

velge en livsstil som innebærer mindre stress. Indrestyrte individer vil i hovedsak oppleve 

belastninger som mindre truende og de lever mer i tråd med egne verdier og mål, fremfor krav 

som er satt utenifra. Ifølge selvbestemmelsesteorien vil risikoen for negative stressreaksjoner øke, 

jo mer ytrestyrt et individ er. De lar seg motivere av ytre press for å oppnå bestemte mål, og deres 

egenverdi blir derfor ofte målt opp mot bestemte utfall. Det kan for eksempel være å bare få 

toppkarakterer på videregående skole (Weinstein & Ryan 2011). Ytrestyrte individer antas å 

oppleve mer press utenfra, både fra omgivelsene, men også press de pålegger seg selv. De 

kjennetegnes ofte ved at de søker mot ytre standarder, og kan ofte oppfattes som selvbevisste og 

prestasjonsorienterte (Deci & Ryan 1985).        

 Det er imidlertid ikke slik at et individ utelukkende er indrestyrt eller ytrestyrt, men man 

kan være ulike grader av disse. Det kan også være slik at en elev for eksempel har stor glede av 

mattetimen, men samtidig har sterk interesse av å få en god mattekarakter. Disse kategoriene gir 

likevel god innsikt, fordi det viser hvordan grader av ulik type motivasjon kan utløse stress i ulike 

situasjoner. Kan det for eksempel være slik at økningen i selvrapportert stress blant ungdom, kan 
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skyldes en økende tendens til ytrestyrt motivasjon? Til nå har jeg fokusert mye på den 

psykologiske stressforskningen, og kjennetegn ved individets indre. Nå vil jeg vende blikket ut 

mot de sosiale strukturene og se på stress i et mer sosiologisk perspektiv.  

2.5 Stress i sosiologien 
Elstad og Barstad (2008) ser på hva som kjennetegner de sosiologiske perspektivene på psykisk 

helse, og viser til at sosiologien oftere stiller spørsmål ved de sosiale institusjonenes rolle i å 

produsere psykiske lidelser, eller eventuelt hvordan institusjonene er beskyttende. Eksempler på 

slike institusjoner er familien, skolen og arbeidslivet. Det sosiologiske fokuset går mer på 

variasjonen i psykisk helse (som er bredt definert og inkluderer flere symptomer, tilstander og 

mål på livskvalitet), enn på å definere skillet mellom syk/ikke syk. Sosiologer er opptatt av 

hvordan sosial ulikhet spiller inn på risikoen for negative helseeffekter, altså om enkelte sosiale 

grupper er mer tilbøyelige til å utvikle negative helseeffekter. Et typisk eksempel er det at jeg i 

denne oppgaven ser på betydningen av skolemiljø, kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn 

på ungdoms psykiske helse.         

 Det er stor forskningsbasert enighet om at grupper med lavere sosioøkonomisk status er 

mer utsatt for negative fysiske og psykiske helseeffekter. Norske studier viser en sterk 

sammenheng mellom lav sosioøkonomisk status (kort utdanning, lav inntekt og lav yrkesstatus) 

og opplevd stress, lav grad av mestring, arbeidsledighet, sykdom og flere andre negative 

livshendelser (Dalgard et al. 2007; Dahl et al. 2014). Peggy A. Thoits (2010) har gjort en 

gjennomgang av sosiologisk forskningslitteratur på stress. Et sentralt funn i flere av studiene er at 

folk fra forskjellig sosioøkonomisk bakgrunn blir utsatt for ulike belastninger, og at dette er skyld 

i mye sosial ulikhet i helse. For eksempel vil dårlig økonomi, familiekonflikter, dårlige boforhold 

osv. naturligvis kunne spille inn på psykisk helse. Ungdom som kommer fra familier med slike 

utfordringer vil ha et helt annet utgangspunkt enn ungdom fra familier med ressurssterke og/eller 

kjærlige foreldre i trygge hjem og nabolag. Ressurssvake foreldre er dessuten sjeldnere i stand til 

å hjelpe barna i utfordrende situasjoner. For eksempel med tanke på at foreldre som selv opplever 

mange belastninger i hverdagen, har mindre overskudd til å støtte opp om barnas utvikling 

(Eriksen et al. 2017). I tillegg til sosioøkonomisk status finner Thoits (2010) også at kjønn, alder, 

etnisk bakgrunn og sivilstatus spiller inn på forskjeller i fysisk og psykisk helse. Hun trekker på 

amerikanske studier, men også norske studier viser flere av de samme tendensene, som jeg vil 
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vise til her.  

2.5.1 Norsk ulikhet i stress  
I Norge er det få forskjeller i egenvurdert helse knyttet til kjønn. Både kvinner og menn oppgir 

jevnt over at de har enten god eller meget god helse. Norske kvinner lever likevel lenger enn 

menn, men har større forekomst av sykdommer og symptomer i løpet av livet. Forekomsten av 

depresjon og angstlidelser er dobbelt så høy hos kvinner som hos menn, mens ruslidelser og 

schizofreni er hyppigere hos menn. Kvinner bruker også helsetjenester mer, er oftere hos lege og 

det er en større andel kvinner enn menn som mottar trygdeytelser på grunn av sykdom, skade 

eller lyte. Den viktigste årsaken er sykdommer i muskel og skjelett (Jensen 2007). Det kan 

imidlertid også være andre faktorer som spiller inn, for eksempel at kvinner og menn velger ulike 

yrker, med ulike belastninger. Det forklarer likevel ikke de store kjønnsforskjellene i 

ungdommers selvrapporterte helseplager. Et annet viktig kjønnsaspekt er at menn og kvinner 

formulerer følelser og erfaring på svært ulik måte, der kvinner oftere utbroderer følelser med en 

større intensitet og detaljrikdom. Det kan forklare hvorfor de for eksempel er mer tilbøyelige til å 

oppsøke helsevesen (Grossman & Wood 2003). Aldersmessig ser man at forekomsten av 

psykiske plager generelt er lav før ungdomstiden inntreffer, og her er det små kjønnsforskjeller. I 

ungdomstiden øker derimot omfanget betraktelig, og særlig blant jenter. Omfanget synker for 

øvrig etter tenåringsfasen, som viser at enkelte blir kvitt plagene med tiden. Norske studier finner 

også forskjeller i psykisk helse knyttet til etnisitet (Abebe 2010; Lien et al. 2006). Flertallet av 

norske studier har vist høyere rater av psykiske helseproblemer blant ungdom med annen etnisk 

bakgrunn, spesielt blant jentene. Når det er blitt kontrollert for familiens økonomi, finner man 

fremdeles en korrelasjon. Innvandrerungdoms økte risiko for psykiske lidelser knyttes blant annet 

til høyere risko for opplevd diskriminering, identitetskriser, stress som følge av å være tokulturell 

og foreldrenes krigsopplevelser (Abebe 2010).  

2.5.2 Norske ungdommers psykiske helseplager 
Effekten av å ha innvandrerbakgrunn på dårlig psykisk helse, ser imidlertid ut til å være synkende 

blant ungdom, ifølge Sletten og Bakkens (2016) analyse av utviklingen i psykiske helseplager 

blant ungdom fra 1996 til 2015. Deres analyser viser tvert imot at økningen i selvrapporterte 

psykiske helseplager har økt langt mer for de med norskfødte foreldre enn for de med 

innvandrerbakgrunn de siste 20 årene. Økningen har, overraskende nok, vært størst for jenter som 
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rapporterer om mange bøker i hjemmet, middels til høyt karakternivå, og som vokser opp i 

etablerte deler av Oslo øst eller på Oslos vestkant. Dette tegner et bilde av at middeklassejenter 

med middels til høy sosioøkonomisk status sliter stadig mer med psykiske plager, som er stikk i 

strid med forskning som viser at høy sosioøkonomisk status er korrelert med bedre psykisk helse. 

Dette kan tyde på at psykiske helseplager nå rammer stadig bredere, og at høy sosioøkonomisk 

status ikke er like beskyttende mot stress som før. Eventuelt kan det være et resultat av nye 

former for psykisk uhelse, eller ulike årsaker, som er noe jeg ser på i denne oppgaven. Tallene for 

jenter med minoritetsbakgrunn er nå på helt samme nivå som majoritetsjentene fra øvre 

middelklasse. Blant guttene er det også en tilbakegang i selvrapporterte psykiske helseplager for 

gutter med innvandringsbakgrunn, mens de med norskfødte foreldre har relativt stabilt nivå, men 

med en svak oppgang i siste Ungdata-undersøkelse. Økningen i depressive symptomer er likevel 

mest drastisk blant unge som ikke trives på skolen – med størst utslag blant jentene, men også en 

økning blant guttene. Det peker mot at skolen i økende grad spiller en betydelig rolle i 

opplevelsen av psykiske plager (Sletten & Bakken 2016; Bakken 2017).    

 Den landsrepresentative undersøkelsen Ungdata (Bakken 2017) stiller norske skoleelever 

spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. Den ferskeste rapporten baserer 

seg på svar fra 240 700 elever på ungdomstrinnet og videregående skole i Norge, og tallene er 

samlet inn fra 2015 til 2017. Denne rapporten viser de samme tendensene som har vært de siste 

årene. Dagens generasjon ungdom er fornøyde, veltilpassede, aktive, hjemmekjære og glad i 

foreldrene sine. Et viktig funn i årets undersøkelse er likevel at omfanget av psykiske helseplager 

fortsetter å øke markant – både blant jentene og guttene. For jentene har tallene økt gradvis over 

flere år, men nå viser også tallene en økning blant guttene, etter en periode med svak nedgang. 

Ungdommenes psykiske helse måles i Ungdata ved hjelp av seks spørsmål, der ungdommene blir 

bedt om å oppgi hvor ofte de i løpet av den siste uka har vært plaget av følgende: ”Følt at alt er et 

slit”, ”hatt søvnproblemer”, ”følt deg ulykkelig, trist eller deprimert”, ”følt håpløshet med tanke 

på fremtida”, ”følt deg stiv eller anspent” og ”bekymret deg for mye om ting”. Svaralternativene 

er: ”ikke plaget i det hele tatt”, ”lite plaget”, ”ganske mye plaget” og ”veldig mye plaget”.  
 Når man ser på prosentandelen som har et høyt nivå av depressive symptomer (summen 

av de seks spørsmålene nevnt over) viser den 12 prosent for guttene og 29 prosent for jentene 

som går i tredjeklasse på videregående (VG3). Tallene viser en jevn stigning i løpet av 

ungdomsårene, der samme mål for guttene starter på fire prosent på åttende trinn på 



	 25	

ungdomskolen, mens det for jentene er på tolv prosent. Mens man ser en svak økning på rundt én 

til to prosent for hvert klassetrinn hos guttene, øker prosentandelen betraktelig fra åttende til 

niende trinn for jentene – fra 12 til 21 prosent og videre til 27 prosent på VG1, til 29 prosent på 

VG3. Andelen er stabilt høy i løpet av videregående skole og mest utbredt er symptomer som kan 

knyttes til stress. På ungdomstrinnet oppgir tre av ti å være  ”ganske mye” eller ”veldig mye” 

plaget av tanker om at ”alt er et slit” eller at de ”bekymrer seg for mye om ting”. På videregående 

er nærmere halvparten plaget av det samme, henholdsvis 47 og 42 prosent. Særlig er det mange 

jenter som opplever skolen som stressende. Et av de nye spørsmålene i Ungdata 2017 er ”hvor 

ofte skjer det at du blir stresset av skolearbeidet?” Her ser man at både jentene og guttene føler 

seg mer stresset på tiende trinn og på VG3. Dette kan tyde på at de er mer stresset når karakterene 

blir endelig standpunkt. På VG3 er det 41 prosent av guttene og 76 prosent av jentene som føler 

seg ”ofte” eller ”svært ofte” stresset av skolearbeid. Man ser likevel en liten nedgang i tidsbruk 

på lekser i denne undersøkelsen (Bakken 2017). Ung i Oslo-undersøkelsen (Andersen & Bakken 

2015), som viser tilsvarende tall kun for Oslo-området, viser at innvandrerungdom bruker 

betydelig mer tid på lekser enn de med norskfødte foreldre. Flere studier påviser at ungdom med 

minoritetsbakgrunn har en spesielt sterk motivasjon for utdanning, og gjerne har ambisjoner om 

høyere utdanning og eliteyrker (Sletten 2001).  

2.6 Akademisk press og skolestress 
Det er relativt lite empirisk forskning som har sett på skolen som miljøfaktor i sammenheng med 

psykisk helse. De senere årene har det for øvrig dukket opp en del studier som særlig har sett på 

sammenhengen mellom prestasjonskrav i skolen og psykisk stress (Sletten & Bakken 2016). 

Hegna, Ødegård og Strandbu (2013) skriver om den ”sykt seriøse ungdomsgenerasjonen”, der de 

viser til at ungdomstiden i større grad enn tidligere fungerer som en disiplinering til voksenlivet, 

der særlig utdanning står sentralt. De diskuterer om denne økte fremtidsdisiplineringen og 

utdanningsfokuset fører til et økt press og derav økt psykisk stress blant unge. Sosiologen David 

Baker (2009) beskriver dagens samfunn som det skolerte samfunn, og viser til at skolefaglig 

kunnskap er blitt essensielt i menneskers liv. Der tidligere generasjoner fikk sin frihet ved å 

inntre arbeidslivet, får dagens ungdomsgenerasjon sin frihet gjennom utdanning. Dette kan 

naturligvis by på utfordringer for mennesker som strever i utdanningsløpet, da det å falle fra eller 

prestere dårlig i skolen vil føre til lavere sosial status og potensielt utenforskap (Baker 2009). 
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Murberg og Bru (2004) peker på fire hovedområder ved skolegangen som kan spille inn på 

ungdoms psykiske helse; problemer knyttet til jevnaldrene (for eksempel mobbing), konflikt med 

foreldre og/eller lærere, bekymring for prestasjoner og høyt arbeidspress. Nyere studier viser at 

spesielt de to siste kategoriene har bidratt til en økning i psykisk stress blant unge, som det vil 

vise seg at jeg også ser tydelig i mine data (Sletten & Bakken 2016).  

2.6.1 Skolepress og psykiske helseplager 
Store norske nasjonale undersøkelser viser at de aller fleste norske elever oppgir at de trives svært 

godt på skolen (Bakken 2017; Wendelborg, Røe & Caspersen 2016). Flere nordiske studier finner 

likevel en sammenheng mellom opplevd stress i skolesammenheng og psykiske helseplager 

(Eriksson & Sellström 2010; Skaalvik & Federici 2015; Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, 

Bergström, & Fjellman 2012). Skaalvik og Federici (2015) finner i sin undersøkelse av 2346 

elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Midt-Norge og Sør-Norge, at sammenhengen 

mellom prestasjonspress i skolen og dårlig mental helse er sterk. Elevene ble bedt om å krysse av 

for hvor sterkt press de følte både på å gjøre det bedre på skolen og på å gjøre mer skolearbeid. 

Omkring 40 prosent av guttene opplevde et ganske sterkt eller veldig sterkt press på å gjøre det 

bedre på skolen og arbeide mer med skolefag. Det tilsvarende tallet for jentene var på mellom 50-

60 prosent, jevnt over de ulike alderstrinnene. Forskerne finner også en sammenheng mellom 

kroppspress og dårlig mental helse, men prestasjonspresset i skolen viser seg å ha betydelig større 

effekt enn kroppspress på dårlig mental helse. Høyt prestasjonspress var assosiert med mer 

nedstemthet og utmattelse og lavere selvverd (Skaalvik & Federici 2015). En fersk NOVA-

rapport om stress og press blant ungdom (Eriksen et al. 2017) har også sett på hvordan 

skolepress, kroppspress og sosiale medier spiller inn på unges psykiske helse. Forskerne har brukt 

kvantative data fra Ung i Oslo-undersøkelsen (Andersen & Bakken 2015) og kvalitative 

gruppeintervjuer med elever på 10.trinn på skoler øst og vest i Oslo. Deres hovedfunn er at de 

unges skolesituasjon er faktoren som er tettest knyttet til ungdommenes psykiske helseplager.  

 Burger og Samuel (2017) har sett på hvordan skolestress og mestringstro sammen spiller 

inn på ungdommenes opplevelse av å være tilfreds med livet. De fant ut at skolestress påvirket 

livstilfredsheten negativt hos ungdommene, mens mestringstro ga økt livstilfredshet. Troen på å 

mestre viste seg å dempe negative følger av stress, som ga økt livstilfredshet. Dette bekrefter 

teorien om at negativt stress i stor grad er kognitivt betinget. Eriksson og Sellström (2010) har 

også undersøkt hvordan opplevde krav og stress i skoleklasser som helhet påvirket elevenes 
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subjektive helseplager. De fant at elever i skoleklasser med høyt samlet stressnivå oftere 

rapporterte om psykiske plager, også uavhengig av hvordan de individuelt sett opplevde 

stressnivået. Det tyder på at det å være i et miljø med høye krav til prestasjoner og der andre har 

høyt stressnivå, vil spille inn på individers subjektive helseplager (Eriksson & Sellström 2010). 

Svensk forskning (Östberg, Almquist, Folkesson, Låftman, Modin, & Lindfors 2015) finner også 

at særlig jenter lar seg prege av hvordan de ligger an prestasjonsmessig i miljøet. Jentenes nivå av 

subjektive helseplager økte med karaktersnittet i klassen, mens dette ikke var tilfelle for guttene.  

2.6.2 Kjønnsforskjeller i skolestress 
Et typisk trekk ved studier av ungdom og psykisk helse er at det er fremtredende 

kjønnsforskjeller knyttet til opplevd skolestress. Låftman og Modin (2012) finner at jentene får 

bedre karakterer, har mer motivasjon for skolen og opplever mer emosjonell støtte fra lærerne, 

men de opplevde samtidig prestasjonskravene som høyere og oppga å være mer plaget av 

helseplager. Sammenhengen mellom opplevde krav og helseplager var dessuten sterkere blant 

jentene enn guttene. Også Östberg et al. (2015) finner at blant svenske 14-15-åringer er det 

jentene som opplever mest skolestress. Forskerne argumenterer for at dette skyldes jentenes 

forventninger til egne prestasjoner, der viktigheten av gode karakterer og hardt arbeid står 

sentralt. Jentene uttrykker også mer bekymring for fremtiden knyttet til dette enn guttene. 

Tilsvarende kjønnsforskjeller er også påvist i studier utenfor Norden, der det blant annet også 

vises til at middelklassejenter er mest utsatt for stress og press i utdanningssystemet, fordi de 

legger ytterligere vekt på egne akademiske prestasjoner (Sweeting, West, Young, & Der 2010; 

Wiklund et al. 2012).  

2.6.3 Foreldrenes rolle i skolestresset 
Betydningen av sosioøkonomisk status og etnistet ser ut til å spille inn på hvordan ungdom 

oppfatter foreldrenes krav til skoleprestasjoner. Stefansen og Aarseth (2011) viser i norske studier 

at krav og press i større grad blir formulert på en implisitt måte av foreldre i øvre samfunnslag, 

mens de i lavere samfunnslag er mer eksplisitte i sine krav. Hegna og Smette (2016) finner på sin 

side at innvandringsbakgrunn er en enda viktigere faktor enn sosioøkonomisk status. De finner at 

minoritetselever i mye større grad enn majoritetselever, opplever foreldrene som en eksplisitt 

kilde til akademisk press. Om lag halvparten av informantene med innvandrerbakgrunn mente at 

foreldrene hadde påvirket deres utdanningsvalg direkte, og at dette kunne oppleves som 
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”masete”. Bare én av fem majoritetselever mente det samme. Implisitte krav kan imidlertid være 

like utløsende for stress, som eksplisitte krav (Skelton & Francis 2012). Når man internaliserer 

implisitte krav, blir det vanskeligere å holde andre enn seg selv ansvarlig. Det blir lettere når 

kravene er eksplisitte og synlige. Dette trenger ikke nødvendigvis å gjøre stresset mindre, men 

det kan være med på å gjøre den individuelle byrden og ansvaret litt mindre, ved å ha noe ytre å 

bebreide (Wiklund & Bengs 2012).  

2.6.4 Skolens målstruktur 
Prestasjonspresset i skolen er et resultat av verdier og forventninger som elevene opplever både i 

og utenfor skolen. Både skolen og samfunnet utenfor sender signaler til elevene om hva som er 

viktig og verdifullt. Begrepet ”skolens målstruktur” brukes om disse signalene skolene sender ut. 

Forskning på skolens målstruktur har fokusert på to hovedtyper – en læringsorientert målstruktur 

og en prestasjonsorientert målstruktur. Med en læringsorientert målstruktur menes det at skolen 

sender ut signaler om at den fokuserer på kunnskap og forståelse, innsats, individuell forbedring 

og oppfordrer elevene til å sette egne mål. En prestasjonsorientert målstruktur betyr at skolen i 

større grad vektlegger elevenes resultater, som teller mer enn innsats og strategi. Skolen bruker 

da hyppig nasjonale og internasjonale tester, og resultatene blir sammenlignet med andre klasser 

og skoler. I en slik målstruktur vektlegges resultatet mer enn prosessen. Verdier i skolen sendes 

både ut på samfunnsnivå, gjennom den offentlige skoledebatten, planer og forskrifter, og 

gjennom hver enkelt skole og lærers praksis. Noen aspekter ved skolens praksis blir derfor lik for 

alle skoler, mens noe varierer fra skole til skole (Uthus 2017: 49-53). Det er gjort betydelig 

forskning på målstruktur i skolen. Hovedmønsteret i slik forskning er at en læringsorientert 

målstruktur bidrar til positive konsekvenser for elevene, og en prestasjonsorientert målstruktur gir 

mindre heldige konsekvenser. Skaalvik og Skaalvik (2013) finner at elevene får bedre relasjoner 

til lærere og medelever, er mer tilbøyelige til å be om hjelp og har bedre motivasjon og innsats 

inn i skolearbeidet med en læringsorientert målstruktur. Indirekte indikerer forskningen at 

skolens målstruktur derfor har betydning for elevenes psykiske helse, fordi den preger trivsel, 

sosiale relasjoner og motivasjon (Skaalvik & Skaalvik 2017: 54-55). Skaalvik og Skaalvik (2017) 

har gjort analyser der de ser på elevenes opplevelse av målstruktur i skolen samt flere indikatorer 

på psykisk helse: angst og psykosomatiske symptomer, nedstemthet, utmattelse og selvverd. De 

finner at en læringsorientert målstruktur er assosiert med bedre psykisk helse på alle de 

overnevnte indikatorene. Opplevelsen av en prestasjonsorientert målstruktur er korrelert med 
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dårligere psykisk helse på alle indikatorene. De finner også at prestasjonspresset oppleves 

sterkere i en skole med opplevd prestasjonsorientert målstruktur (Skaalvik & Skaalvik 2017: 55-

60).  

2.6.5 Prestasjonsorientert norsk skole 
Det mangler forskning som med sikkerhet kan si noe om hvorvidt den norske skolens målstruktur 

har utviklet seg i en mer prestasjonsorientert retning, men det er likevel mye som peker mot det. 

Etter at Norge ble tilsluttet organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i 1982, 

ble det mer nasjonal og internasjonal testing av norske skoleelever, deriblant PISA-

undersøkelsene. Det ble mer fokus på elevenes prestasjoner og sammenligning av resultater på 

tvers av skoler og land. Som et resultat av denne testingen dannet det seg en oppfatning om at 

læringsutbyttet i den norske skolen var for dårlig og at skoleledere og lærere måtte stilles mer til 

ansvar for elevenes resultater. Med stortingsmelding nr. 30 (Utdannings- og 

forskningsdepartementet 2004) og innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 

(Utdanningsdirektoratet 2016) ble det et tydelig definert mål å forbedre norske elevers 

læringsresultater og et større fokus på mål og testing, blant annet med nasjonale prøver i lesing, 

regning og engelsk i grunnskolen. Reformen ble karakterisert av nettopp målstyring – som 

kjennetegnes av tydelige definerte mål for opplæringen, kombinert med testing for å se om 

målene blir oppnådd. Dette skulle bidra til motivasjon og læring (Skaalvik & Skaalvik 2017: 61). 

Uthus (2017) setter spørsmålstegn ved dette, og peker mot at den norske skolens økende 

prestasjonsfokus kan være en av bidragsyterne til økte psykiske helseplager hos unge. I min 

analyse vil jeg blant annet se på hvordan ungdommene oppfatter skolens prestasjonskrav.  

2.7 Jevnaldermiljøet og vennskap 
Ungdomstiden blir ofte fremholdt som en fase i livet der jevnaldrende er spesielt viktig. Til tross 

for at dagens generasjon ungdom har tettere bånd til foreldrene sine, så er ungdomstiden 

kjennetegnet ved en stadig løsrivelse fra familien, til fordel for en større orientering mot 

jevnaldrende. Piaget (1973) var blant dem som tidlig påpekte betydningen av jevnaldermiljøet. 

Han beskriver ungdomstiden som et alternativ til familien, med tanke på utvikling av selvfølelse, 

intimitet, sosiale regler, kultur, verdier, tilknytning og identitetsdannelse. Vennskap, opplevd 

fellesskap og intimitet gir sosial mening, men vedlikeholdes, styrkes og kommer til uttrykk 

gjennom ulike aktiviteter. Men intimitet, nærhet og vennskap skapes også gjennom aktivitet. Det 
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er likevel ikke to sider av samme sak (Heggen & Øia 2005:78). Teoretikere har for eksempel pekt 

på at jenter i større grad søker intimitet og relasjoner, mens guttene er mer rettet mot aktivitet. 

Gutter inngår oftere i gjenger og er mer handlingsorienterte enn relasjonsorienterte. Jentene ser ut 

til å være mer intime i sine vennskap (Nielsen & Rudberg 1989; Heggen & Øia 2005). Det finnes 

mye forskning som viser at ungdoms jevnaldermiljø henger sammen med psykiske plager. Det å 

ha venner å henge med, og at jevnaldrende gir deg sosial støtte er en viktig beskyttelse (Sund et al 

2003). Mobbing eller utenforskap er flere ganger blitt påvist som en betydelig risikofaktor for å 

utvikle psykiske plager (Myklestad, Røysamb & Tambs 2012; Ystgaard 1997). 

2.7.1 Vennskap i ungdomsfasen 
Vennskap finnes i flere ulike former. Der enkelte foretrekker å ha én eller få venner, vil andre ha 

en kameratgruppe eller en større vennegjeng. Vennerelasjoner kan også være svært ulike, med 

ulik grad av fortrolighet og tilknytning (Heggen & Øia 2005: 79-80). I ungdomsårene forsterkes 

behovet for å finne venner som deler ens erfaringer, verdier og mål. Likhet er en av de viktigste 

faktorene for at unges nettverksrelasjoner varer over tid. Med likhet menes det i alt fra kjønn, 

alder, sosioøkonomisk status, etnisk bakgrunn og andre generelle likhetsmarkører som for 

eksempel skolefaglige ambisjoner, rusbruk og seksuell atferd. Generelt kan man si at sosialt 

dyktige venner oppmuntrer hverandre til tilpasning, samarbeid og prososial atferd. De 

ungdommene som ikke makter de moralske forpliktelsene som gode vennskap bygges på, får ofte 

relasjonsvansker, enten i form av at relasjonen blir dårligere eller helt oppløst. En rekke psykiske 

vansker er knyttet til det å ikke ha evne til å utvikle og beholde gjensidige vennskap med 

jevnaldrende (Heggen & Øia 2005: 79-80).  

2.7.2 Moderne kvinnelige vennskap  
Bjerrum Nielsen (2016) har sett på tre kvinnelige vennskap i et generasjonsperspektiv i Norge. 

Hun viser hvordan vennskap er formet av tid, sted, institusjoner og materielle vilkår. Det typiske 

trekket for de yngste informantene hennes, som på intervjutidspunktet var 18 år, er at de 

fremholder et sterkt ideal om ”å være seg selv”. For middelklassejentene inkluderte dette også en 

tilleggsdimensjon om å ”være annerledes fra andre”. Idealer om unikhet og selvstendighet 

fremholdes som svært viktig, men samtidig beskriver de utfordringer knyttet til det å gjøre det de 

vil, men samtidig gjøre det som er riktig/politisk korrekt. Disse to perspektivene kan komme i 

konflikt. De er også opptatt av viktigheten ved å prioritere venninnene sine og beskriver 
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vennskap mellom venninner nærmest som en kjærlighetsrelasjon, som er avhengig av innsats og 

dedikasjon for å overleve. Bjerrum Nielsen sammenligner det med Giddens (1992) ”pure 

relationships” , som er kjærlighetsrelasjoner man inngår fordi de er personlig tilfredsstillende, og 

ikke konstruert på grunn av plikt eller sosiale konvensjoner. Giddens mener ”pure relationships” 

er et kjennetegn ved moderne tid, mens det i tradisjonelle samfunn var vanlig å holde sammen av 

for eksempel økonomiske, religiøse eller familiære grunner. Typisk for de moderne relasjonene 

er at de er preget av stor åpenhet, autonomi og intimitet, men de står også i fare for å ryke, 

dersom den ene eller begge parter ikke finner relasjonen tilfredsstillende lenger. Giddens (1992) 

har beskrevet dette som relasjoner som oppleves som mer ekte og intense, men som samtidig kan 

by på stadige bekymringer for å bli forlatt, som naturligvis kan spille inn på psykisk helse. De 

yngste jentene i Bjerrum Nielsens studie poengterer også at vennskap er noe man kan bryte ut av, 

dersom man ikke ønsker å investere den innsatsen det krever. De beskriver også den samme 

formen for åpenhet, intimitet og autonomi i relasjonene. De to eldre generasjonene beskriver på 

sin side langt mindre intime vennskap med mindre krav til vedlikehold. Det kan dermed se ut til 

at vedlikehold av kvinnelige vennskap kan være en mer krevende oppgave i dagens samfunn enn 

tidligere.   

2.7.3 Ensom blant venner 
De norske Ungdata-tallene viser at ni av ti ungdommer i Norge er sikre på eller tror at de har en 

venn de ”kan stole fullstendig på og betro seg til om alt mulig”. Ti prosent svarer at de ikke tror 

det, eller at de ”ikke har venner nå for tiden”. Det er nærmest ingen forskjeller her knyttet til 

alder eller kjønn. Årets undersøkelse viser likevel en økning i andelen som opplever ensomhet, 

spesielt på videregående skole. Blant guttene på videregående er det mellom 16-17 prosent som 

opplever ganske ofte eller ofte å være ensom, og blant jentene er det fra 29-34 prosent. Det 

forteller oss at flere føler seg ensomme, til tross for at de mener de har nære venner. Kan dette ha 

noe med den kompleksiteten, og den redselen for å bli forlatt, som Bjerrum Nielsens (2016) 

studie viser? Det er dessuten en forholdsvis stor andel ungdommer som også har venner de kun 

har kontakt med gjennom internett. På ungdomsskolen gjelder dette nærmere halvparten av 

guttene og fire av ti av jentene. Mot slutten av videregående skole blir dette mindre vanlig. 

Undersøkelsen viser også at ungdom i dag er mindre ute blant venner og oppholder seg mer i 

hjemmet. En viktig årsak til det er ny kommunikasjonsteknologi, som gjør det mulig å være 

sosial med venner på nettet, fremfor å møtes ute (Bakken 2017). 
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2.8 Sosiale medier 
Digitale medier spiller i dag en sentral del i unges hverdag, enten det er PC, smarttelefon, 

nettbrett, internett, sosiale medier eller ulike spillkonsoller. Ungdom bruker i økende grad digitale 

medier både på skole og i det sosiale liv. Det er imidlertid stor variasjon i hvor mye skjermtid 

ungdommer i Norge har. Godt over halvparten av ungdommene bruker mer enn tre timer foran en 

skjerm hver dag, guttene litt mer enn jentene. Guttene er for øvrig langt mer opptatt av spill, 

mens jenter er mer opptatt av sosiale medier. Andelen som bruker mer enn én time på sosiale 

medier hver dag er nærmere 80 prosent for jentene på videregående og rundt 55 prosent av 

guttene (Bakken 2017). Tid brukt på internett, sosiale medier og mobil er økende med alder, 

mens tidsbruk brukt på film og tv er mer aldersuavhengig. Medietilsynets rapport om barn og 

medier (2016) har bare data fra aldersgruppen 12-16 år, men jeg vil anta at mediebruken blant de 

eldste i studien vil ligne mine informanter på 18 år. I rapporten finner de at Snapchat, Instagram 

og Facebook er blant de klart mest utbredte blant barn og unge. Bruken av Facebook og Snapchat 

er økende med alder, og jentene bruker disse kanalene i større grad enn guttene. Jentene er også 

mer kritisk til sin egen mediebruk. Andelen som oppgir å føle at det er viktig å få 

tilbakemeldinger på sosiale medier, for eksempel i form av likes eller kommentarer, øker også 

betraktelig med alder. 33 prosent av jentene i 15-16-årsalderen sier det er veldig eller ganske 

viktig, mot 15 prosent av guttene (Medietilsynet 2016).  

Store deler av medieverden, også sosiale medier, er fylt med kommersiell informasjon og 

reklame. Barn og unge er her en attraktiv målgruppe, og det utvikles stadig nye måter å få 

brukertilpasset reklame, som gjør det lettere å nå ut til de unge. I tillegg er ungdom nå selv blitt 

en type kommersielle aktører, i form av at de reklamerer for klær, kultur, sport, reiser og 

bestemte livsstiler i sine egne sosiale mediekanaler. Ungdom i dag blir utsatt for et medietrykk 

uten sidestykke og det er all grunn til å stille spørsmål ved hvordan mediene bidrar i 

dannelsesprosessen og identitetsutviklingen (Fauske & Øia 2010: 216-218).  

2.9 Kommersialisering, kropp- og motepress 
Ofte blir medienes innflytelse på unge diskutert i negative ordlag. For eksempel har 

kulturkritikere som Neil Postman (1985) argumentert for at massemediene bryter ned grenser 

mellom barn, ungdom og voksne. Moderne iscenesetting foregår også ofte i form av 

forbruksvarer og forbruksprakis. I moderne sosiale fellesskap blir forbruk sett på som en 
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mulighet til å vise hvem man er, for eksempel gjennom hvilke klær man kjøper, hvor og hvordan 

man trener, hva man spiser og hvilke kulturtilbud man benytter. Kommersialiseringen skaper slik 

sett også nye former for sosial ulikhet, fordi alle de økte mulighetene ungdom har i dagens 

samfunn, har sin pris. Foreldrenes økonomi vil i stor grad avgjøre om ungdommene kan kjøpe 

seg den nyeste Iphone-modellen eller den mest tidsriktige jakka. Dette er med på å skape et form 

for kommersielt press, eller mote- eller klespress. I tillegg til økonomiske ressurser kreves det 

også en viss kompetanse å vite hva som til en hver tid er de riktige kommersielle produktene i 

miljøet. En konsekvens av dette er at noen mestrer det og andre ikke (Fauske & Øia 2010: 216-

218). Mari Rysst (2005) har studert to jentegjenger på shoppingtur i Oslo, som illustrer 

fenomenet godt. Den ene gjengen har stor kompetanse og definisjonsmakt over hva som er kult, 

og har i tillegg ressursene til å kjøpe det. Den andre gjengen har både manglende kompetanse og 

definisjonsmakt og lite økonomiske ressurser. Ryssts studie er riktignok utført på 10-åringer, men 

jeg mener den vil være vel så relevant for eldre ungdommer. Hun ser også spesielt på 

flerkulturelle barn, som hun finner at har mindre kommersiell kompetanse og kommer fra 

familier med statistisk sett dårligere økonomi. Når materielle produkter er med på å skape 

identitet, og til syvende og sist popularitet, så vil de med lite økonomiske ressurser og 

kompetanse risikere å bli mindre populære i jevnaldermiljøet (Rysst 2005). Den kommersielle 

kompetansen handler for øvrig både om å vite hva som er populært, men også det å ha ”sin egen 

stil”. Det kommer frem i Liv Mette Gulbrandsens studie av ungdomsskolejenter i Oslo på 90-

tallet. De var svært opptatt av ”å være seg selv”. Statusen som populær handlet først og fremst 

om å fange opp dominerende kulturelle idéer og praksisformer, men samtidig være i stand til å 

transformere dette til å passe inn i deres allerede gjenkjennbare identitet blant jevnaldrende. 

Suksessen ligger i det å ha en riktig blanding av kontinuitet og forandring i sin selvpresentasjon, 

som skal være i tråd med det som til en hver tid er populært (Gulbrandsen 2006). Ungdom må 

likevel ikke utelukkende sees på som viljeløse offer for kommersielle krefter. Dagens ungdom 

vokser opp som kompetente mediebrukere, som følge av at de i tidlig alder lærer seg digitale 

verktøy, som naturligvis kan gjøre de mer og mindre motstandsdyktige mot medienes press. De 

potensielt mest negative konsekvensene av kommersiell påvirkning kan knyttes til selvbilde, der 

egenverdi til en viss grad kan bestemmes av plasseringen i et materialistisk statushierki (Fauske 

2010: 218).  
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Selvpresentasjon i form av ulike stiluttrykk kan til en viss grad sees på som et uttrykk for 

ungdoms kreativitet og mål om individualitet, men deres bearbeiding av kroppen er det 

vanskeligere å finne samme type argumenter for. Det kan settes spørsmålstegn ved om denne 

typen bearbeiding egentlig er mer en orientering mot konformitet, enn individualitet (Illeris m.fl 

2009: 188-189) Massemediene, reklamebransjen og motebransjen er i stor grad med på å skape et 

standardisert kroppsbilde, som i etterhånd blir en norm blant unge. Det er økt tilbøyelighet til å 

anse seg selv som avvikende fra normen, dersom ens egen kropp ser annerledes ut enn de 

medieskapte kroppene. Holmqvist (2013) beskriver en "utseendekultur”, der samfunnets 

kulturelle idé om skjønnhet forsterkes og fremholdes som et ideal. Kroppen skal kontrolleres og 

særlig slankhet er et tegn på disiplin. Overvekt signaliserer på sin side latskap og manglende 

kontroll over helsen. Hun knytter ”utseendekultur” til kulturer der individualismen er sterk 

(Holmqvst 2013). En stadig større andel ungdommer oppgir i undersøkelser at de er misfornøyde 

med egen kropp, og dem som er mest misfornøyde ser ut til å ha et utpreget dårligere selvbilde på 

flere områder. Jenter oppgir ofte at de er for tykke, mens gutter oppgir at de er for tynne (Illeris et 

al. 2009: 188-189). Det er stor forskningsbasert enighet om at negative tanker om egen kropp er 

spesielt utbredt blant unge jenter, men nyere forskning viser at denne tendensen også er økende 

blant gutter (Tiggemann 2011). I rapporten ”Helse og trivsel blant barn og unge” utgitt av Hemil-

senteret (Samdal et al 2016) svarer 39 prosent av jentene og 15 prosent av guttene på 16 år at de 

prøver å slanke seg (Holmqvist 2013). Kroppen har på mange måter gått fra å være noe 

skjebnestyrt man har fått tildelt, til å bli noe som må arbeides med. Kroppens fremtoning er med 

på å skape identitet, der en god kroppslig fremtoning indikerer en god identitet og en dårlig 

kroppslig fremtoning indikerer dårlig identitet (Illeris et.al 2009: 188-189). Kvalem og Strandbu 

(2013) har forsket på ulike holdninger til kroppsbilde blant ungdom på østkanten og vestkanten i 

Oslo. De fant at østkantungdom mente de var mer avslappet med tanke på kropp og at de ikke 

tenkte eller snakket mye om det, og at de gjerne knyttet kroppspress til å være noe de var opptatt 

av på vestkanten. Vestkantungdom innrømmet på sin side og være mer påvirket av kroppsidealer, 

men de mente likevel de var bevisste på presset og ikke lot seg påvirke videre negativt. De mente 

på sin side at østkantungdom hadde et mindre bevisst forhold til kroppspresset (Kvalem & 

Strandbu 2013).  
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2.10 Oppsummering av teori 
I dette teorikapittelet har jeg sett at ungdomsfasen ikke er en biologisk fastsatt periode, men at 

hva det vil si å være ungdom har forandret seg i ulike historiske perioder. I min analyse blir det 

viktig å se dagens ungdomsgenerasjon i lys av den tiden de lever i. For eksempel vil dagens 18-

åringer se på sitt fremtidige livsløp med andre øyne enn tidligere generasjoner. Der langt flere av 

deres foreldre eller besteforeldre giftet seg og fikk barn i tidlig alder, vil flere av dagens unge se 

på sin ung voksen-fase som en tid for videre utdannelse og utforsking av relasjoner og identitet. 

Det vil prege deres opplevelse av valgene de står overfor.   

Videre har jeg sett at ungdomsforskningen har vært opptatt av hva modernitetens 

fremvekst har gjort med dagens ungdomsgenerasjon. Her er spesielt individualiseringstesen og 

ulikhetssosiologien to spennende innfallsvinkler som jeg vil trekke på i min overordnede analyse. 

Jeg har også sett at ungdommers opplevelse av ytre press og stress i stor grad er kognitivt 

betinget, og at flere sentrale psykologiske begreper kan bidra til å forklare både ungdommenes 

individuelle, men også kollektive opplevelser, av stress og press. Jeg vil særlig trekke inn 

begrepene sårbarhet, mestringsforventning, mestringsstrategi, indre-og ytrestyrt motivasjon og 

implisitte og eksplisitte krav i min analyse, og se på hvordan dette er ulikt i ulike 

ungdomsmiljøer. Jeg vil se på dette i lys av typiske ulikhetsmarkører som skolemiljø, kjønn, 

etnisitet og sosioøkonomisk status. Det er liten tvil i min teoretiske gjennomgang om at slike 

ulikhetsmarkører spiller inn på variasjonen i psykisk helse.    

Jeg har også presentert tidligere forskning og teorier knyttet til hver av hovedårsakene til 

stress som påvises i min analyse, som jeg gjennomgående vil vise til, enten der mine funn skiller 

seg fra tidligere forskning, eller der jeg finner tilsvarende funn.  
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3. Metode 
	
Som nevnt i innledningskapitlet har jeg gjort kvalitative intervjuer med 42 elever på tre 

videregående skoler i Oslo. Jeg har intervjuet dem i fokusgrupper, totalt 11 intervjuer. I dette 

metodekapittelet vil jeg redegjøre for valg av metode, rekrutteringen og utvalget av skoler og 

informanter, intervju- og analyseprosessen, innvending til metoden, etikk og forskerrollen.  

3.1 Valg av metode  
Jeg har valgt det Blaikie (2010:89) beskriver som en abduktiv forskningsstrategi. I en slik strategi 

forsøker man å knytte hverdagsliv opp mot sosial teori og forskning, ved å bruke aktørenes egne 

refleksjoner og oppfatninger (Blakie 2010:90). Kvale skriver at det er gjennom samtale og 

interaksjon med andre at man blir bedre kjent med andres erfaringer, følelser og livsverden 

(2007: 1).Valg av metode bør alltid reflektere hva man ønsker å finne ut (Tjora 2017: 17), og 

fordi jeg har vært opptatt av å snakke med og forstå ungdommenes egne perspektiver, ble det 

naturlig å velge en kvalitativ fremgangsmåte med intervjuer som metode. Jeg valgte å bruke 

fokusgruppeintervjuer, og hadde i tillegg et kort spørreskjema til hver av informantene. Dette vil 

jeg redegjøre nærmere for i dette kapittelet. Først vil jeg forklare bakgrunnen for og prosessen 

med å rekruttere skoler og informanter.  

3.2 Utvalg - rekruttering av skoler og informanter 
Jeg startet med et ønske om å ha minst to skoler, én på østkanten og én på vestkanten av Oslo, 

fordi jeg ønsket ungdommer med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Jeg ønsket dessuten å ha 

informanter med både majoritets- og minoritetsbakgrunn. Jeg ønsket også elever med både høyt 

og lavt karakterinntak, slik at resultatene mine ikke skulle bære preg av om elevene var flinke på 

skolen eller ikke. Jeg valgte bevisst skoler med studiespesialiserende linje, både med tanke på at 

det var viktig å ha samme linje for å sammenligne skolemiljøene, og fordi yrkesfagene ofte er 

overrepresentert av ett kjønn. Disse faktorene var viktige med tanke på min andre 

problemstilling, som inkluderer sosioøkonomisk bakgrunn, etnisk bakgrunn og kjønn. Mine funn 

vil imidlertid bære preg av hvilke skolemiljøer jeg har valgt, som er viktig å bemerke. Det kan 

blant annet tenkes at det akademiske presset ville sett annerledes ut på yrkesfaglig linje enn på 

studiespesialiserende, fordi ungdommene der antakelig ikke vil føle like sterkt press på videre 
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utdanningsvalg. Mange som fullfører yrkesfaglig linje vil gå videre ut i praksis og jobb innenfor 

det gitte yrkesfaget. Det er for øvrig langt flere elever på videregående i Oslo som går 

studiespesialiserende enn som går yrkesfag. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB 2017) viser at 14 

957 elever gikk studiespesialiserende og 4453 elever gikk yrkesfaglig linje i Oslo i 2016, i tillegg 

til at 1958 var lærlinger. At det store flertallet går studiespesialiserende linje talte også for å velge 

det. En siste viktig faktor var at jeg var opptatt av at informantene skulle gå VG3. Det var en 

fordel å velge informanter over 15 år, med tanke på å ikke måtte innhente godkjenning fra 

foreldre fra alle informanter. Med tanke på oppgavens sensitive tema kunne det trolig også blitt 

krav om foreldregodkjenning for de mellom 16 og 18 år, i tråd med Norsk senter for 

forskningsdata (NSD) sine retningslinjer. Jeg anså det derfor som mer sikkert å velge 18-åringer. 

Jeg var dessuten også svært interessert i denne aldersgruppen, fordi Ungdata-undersøkelsene 

(2017) viser at selvrapporteringen av psykiske helseplager øker jevnt fra ungdomsskolen og 

utover videregående, og er høyest på VG3. Med tanke på oppgavens størrelse har jeg valgt å 

holde meg til én aldersgruppe, selv om det hadde vært svært interessant å se på ungdom i ulike 

aldersfaser. 

 Etter jeg hadde bestemt meg for hvilke skoler som var aktuelle, i henhold til mine nevnte 

kriterier, kontaktet jeg rektor på skolene per telefon. Etter tre slike telefoner fant jeg ut at denne  

fremgangsmåten trolig ikke ville fungere som masterstudent, fordi rektorene alltid svarte at de 

hadde for mye å gjøre, at elevene trengte arbeidsro i tredjeklasse eller at de allerede var med i 

andre forskningsprosjekter. Mitt inntrykk var også at de anså det som mindre relevant når det 

bare var snakk om en masteroppgave. Jeg så det likevel ikke som et alternativ å gå utenom 

skolene, fordi jeg mente dette var den beste fellesarenaen for å få tak i et bredt utvalg 

informanter. Jeg bestemte meg dermed, i samråd med veileder, for å prøve å gjøre studien mer 

fordelaktig for skolen. Jeg valgte å tilby meg å komme tilbake til skolen for å snakke om 

resultatene og prosessen, og rette meg inn mot valgfag som var spesielt aktuelle for tematikken 

jeg forsket på. Det var særlig to valgfag som jeg anså som interessante for min studie. Jeg ringte 

videre til kontorene på fem nye skoler jeg hadde på min ønskeliste, og ba om å få telefonnummer 

eller e-post til lærerne i disse valgfagene på VG3. Deretter ringte jeg direkte til lærerne på disse 

skolene for å fortelle om prosjektet, og spurte om jeg kunne få sende dem mer informasjon på e-

post. Dette viste seg å fungere svært godt, selv om prosessen tok lang tid og jeg ofte var bekymret 

for å ikke få innpass på skolene. Totalt var jeg i kontakt med åtte skoler, og til slutt hadde jeg fått 
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et ja fra tre lærere på tre skoler - én østkantskole, én sentrumsskole og én vestkantskole. Jeg 

hadde opprinnelig bestemt meg for å ha to skoler, men i løpet av de første intervjuene mine så jeg 

at informantene ofte viste til betydningen av miljø. Jeg valgte derfor å inkludere den tredje 

skolen, sentrumsskolen, som jeg fikk tilbakemelding fra sist. Jeg fikk dermed tre skolemiljøer 

som datagrunnlag, som jeg mener har styrket oppgaven betraktelig.  

 Jeg avtalte å ha et kort møte med alle lærerne i forkant, for å forklare hva jeg ønsket å 

gjøre og høre om det var gjennomførbart. Jeg opplevde lærerne som svært positive til prosjektet 

og hjelpsomme med tanke på tilrettelegging i skoletiden, tildeling av passende grupperom til 

intervjuene og oppmuntring av elevene til å delta. Etter dette møtet kom jeg tilbake til skolen for 

å informere elevene på slutten av en klassetime, der jeg delte ut et informasjonsskriv om 

prosjektet (vedlegg 3) og fortalte kort om meg selv, prosjektet og at det naturligvis var frivillig og 

anonymt å delta. Jeg oppfordret også de få guttene som var i klassen til å delta, fordi jeg så at det 

var et flertall av jenter i samtlige av klassene jeg hadde, men med noen flere gutter på 

vestkantskolen. Jeg ba elevene om å forme grupper på minimum 3 og maks 6 elever. Jeg snakket 

med lærer på forhånd for å forsikre meg om at alle i klassen hadde noen å være med, og at en slik 

inndeling ikke ville føre til ubehag for enkeltelever. Jeg ønsket også grupper med bare jenter, 

bare gutter og noen som var blandet på begge kjønn, fordi jeg hadde en tanke om at dette kunne 

prege dynamikken i gruppene. Deretter tok lærer ansvar for å følge opp at disse gruppene ble 

formet, og uken etter kom jeg tilbake til skolene og gjorde intervjuene når klassen var samlet i de 

gitte valgfagene.  

3.3 Presentasjon av skolene 
I denne oppgaven vil verken valgfagene eller skolene oppgis med navn, for å sikre informantenes 

anonymitet. Jeg vil henvise til skolene som vestkantskolen, sentrumsskolen og østkantskolen i 

beskrivelsene av de ulike skolemiljøene. Jeg vil gi en kort beskrivelse av skolene og dens 

informanter, som er relevant for å få en bedre forståelse av miljøene og min analyse. Først vil jeg 

beskrive innholdet i en tabell fra boka ”Oslo – ulikhetens by” (Andersen, Pedersen & Bakken 

2017: 316), som er til god hjelp i beskrivelsen av skolene. Denne tabellen er laget med innhetet 

data fra Ung i Oslo (Andersen & Bakken 2015), og beregner en gjennomsnittelig sosioøkomisk 

status-skår på samtlige videregående skoler i Oslo, basert på mål av foreldrenes kulturelle og 

økonomiske ressurser. Modellen har også med en forenklet klassemodell basert på ungdommenes 



	 39	

svar om hvilket yrke foreldrene har. Her har forskerne fordelt foreldre i middelklassekategorier 

for de som har mest kulturell kapital, mest økonomisk kapital og de som har en balansert 

sammensetning av kulturell og økonomisk kapital. I tillegg har de inkludert en 

arbeiderklassekategori. De har også oppgitt hvor stor innvandrerandel og hvor stor andel jenter 

det er på skolene (Andersen, Pedersen & Bakken 2017: 312-313). Av hensyn til anonymitet vil 

jeg ikke oppgi mine skolers nøyaktige skår i denne tabellen, men vise til om den er lav eller høy, 

som gir tilstrekkelig informasjon. 

3.3.1 Østkantskolen 
Den første skolen er plassert øst i Oslo og har et under middels karaktersnitt for å komme inn. De 

har et lavt sosioøkonomisk gjennomsnitt i Andersen, Pedersen og Bakkens tabell (2017: 316). 

Her er det desidert størst andel med foreldre tilknyttet arbeiderklasseyrker, som også gjenspeiles i 

mine skjemaer. Her var det mange som oppga at fedrene var yrkessjåfører, taxisjåfører og 

håndverkere, mens mange mødre jobbet i lavtlønnede omsorgsyrker. I tillegg har en betydelig 

andel hjemmeværende mødre. Samtlige av informantene bodde i bydeler øst i Oslo, i områder 

rundt Groruddalen. Alle informantene hadde også én eller flere foreldre født utenfor Norge fra 

ikke-vestlige land. På denne skolen er det relativt høy andel elever med innvandrerbakgrunn og 

det er flere gutter enn jenter totalt. På studiespesialiserende linje og i klassen jeg besøkte var det 

imidlertid et flertall av jenter, som dermed førte til et flertall av jenter blant informantene. Jeg 

hadde totalt 10 informanter på denne skolen – syv jenter og tre gutter.  

3.3.2 Sentrumskolen 
Denne skolen er plassert midt i Oslo sentrum og har et litt over middels høyt snitt for å komme 

inn. Den har et høyt sosioøkonomisk gjennomsnitt i Andersen, Pedersen og Bakkens tabell (2017: 

316), men litt lavere enn vestkantskolen. På denne skolen er det desidert størst andel foreldre som 

er i yrker med en sammensetning av kulturell og økonomisk kapital, og noe flere som har 

kulturell kapital enn økonomisk kapital. Nok en gang blir dette bekreftet i mine informanters 

spørreskjemaer. Her var det en betydelig andel som hadde foreldre innenfor 

samfunnsvitenskapelige yrker, som forskere, sosialantropologer og psykologer, i tillegg til lærere, 

rektorer, journalister og redaktører. Ungdommene på denne skolen kom fra flere bydeler rundt 

om i Oslo, både øst og vest, men flertallet bodde i ”finere” strøk øst og nord i Oslo. Også her var 

det få informanter med foreldre født utenfor Norge. Det var én informant som ble født i Norge av 
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to østeuropeeiske foreldre og to andre informanter med én forelder født utenfor Norge. Disse var 

også fra andre vestlige land. Andelen med innvandrerbakgrunn er totalt sett lav også på denne 

skolen, men med et betydelig flertall av jenter. Det gjenspeiler seg også i mine informanter. På 

denne skolen hadde jeg totalt 15 jenter og 2 gutter, rett og slett fordi dette var representativt for 

klassesammensetningen.   

3.3.3 Vestkantskolen 
Denne skolen er plassert vest i Oslo og har et høyt karaktersnitt for å komme inn. Den har et høyt 

sosioøkonomisk gjennomsnitt i Andersen, Pedersen og Bakkens tabell (2017: 316). Det har også 

en høy andel foreldre som har yrker knyttet til høy økonomisk kapital, i tillegg til en høy andel i 

yrker med en sammensetning av kulturell og økonomisk kapital. Andelen med 

arbeiderklassebakgrunn er svært lav. Dette viser også spørreskjemaene til mine informanter, der 

påfallende mange oppgir at foreldrene har lederstillinger i ulike sektorer. Flere var økonomer og 

entreprenører, og flere hadde såkalt statusyrker, som leger og jurister. De aller fleste av 

ungdommene var bosatt i bydeler vest i Oslo og bare én av informantene hadde én forelder som 

var født utenfor Norge, men vedkommende var fra et annet vestlig land. En informant var også 

født utenfor Norge, men var adoptert av to norske foreldre. Det er en lav andel som har 

innvandrerbakgrunn på denne skolen totalt og det er relativt jevnt fordelt med gutter og jenter. 

(2017: 316). Jeg hadde totalt femten informanter på denne skolen - syv jenter og åtte gutter.  

3.4 Intervjuene – fokusgrupper og spørreskjema  
Som nevnt valgte jeg å bruke fokusgrupper som intervjumetode. Målet med fokusgrupper er å få 

forståelse for informantenes meninger og fortolkninger om et utvalgt tema (Liamputtong 2011: 2-

3). Enkelt sagt er fokusgrupper en form for gruppeintervjuer der man samler et antall informanter 

for å diskutere ett eller flere temaer eller fokus. Det er flere fordeler ved å velge fokusgrupper 

som metode. For det første er det en effektiv måte å utvikle intervjudata fra flere informanter 

samtidig (Tjora 2017: 223). Jeg var opptatt av å ha et bredt informantutvalg, for at svarene skulle 

være representative for en bredde av ungdomsmiljøet i Oslo. For å få et større utvalg av 

informanter var fokusgrupper svært fordelaktig. Dessuten var jeg interessert i å se hvordan 

ungdommene kommuniserte om disse tematikkene med hverandre, fordi det gir et innblikk inn i 

miljøet og deres kommunikasjonsformer. Jeg var inne på tanken om å gjøre både 

fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer, fordi jeg antok at ungdommene ville være mer 
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restriktive med å dele tanker om et så sårbart tema i gruppe, men jeg merket fort at det ikke var 

tilfelle. I løpet av de to første gruppeintervjuene ble jeg overrasket over hvor åpne, personlige og 

engasjerte de var, selv i slike grupper. Jeg kan ikke slå fast at informantene ikke hadde åpnet seg 

ytterligere og gitt enda mer utfyllende perspektiver i individuelle intervjuer, men siden jeg 

opplevde at gruppeintervjuene fungerte godt og ga mye relevante data, valgte jeg å ikke gjøre 

individuelle intervjuer. Det var også et hensyn jeg tok med tanke på å ha et mer overkommelig 

datagrunnlag i en oppgave av denne størrelsen. 

  Jeg lot informantene selv velge hvem de ville være på gruppe med, slik at de ville bli mer 

komfortable i intervjusituasjonen. Jeg valgte også å ha litt mindre grupper enn det som er vanlig 

for fokusgrupper, der det ofte anbefales fra 6 til 12 deltakere (Tjora 2017: 124). Jeg valgte mindre 

grupper fordi jeg mente dette ville skape et mer fortrolig miljø og det ga mer taletid til hver 

informant. Det førte til at jeg fikk tre intervjuer med tre informanter, tre intervjuer med fire 

informanter, tre intervjuer med fem informanter, ett intervju med seks informanter og ett siste 

intervju med to informanter, fordi én av informantene i denne gruppen var blitt syk på 

intervjudagen. Jeg valgte likevel å intervjue disse to sammen, og opplevde ikke dette intervjuet 

som vesentlig annerledes fra de andre, foruten at det ble mindre diskusjon og mer spørsmål fra 

meg. Jeg valgte å bruke én skoletime, 45 minutter, per intervju. Dette var praktisk med tanke på 

elevenes timeplan og for at jeg skulle rekke to intervjuer i løpet av de skoletimene 

valgfagsklassene hadde sammen i løpet av dagen. Jeg opplevde også at 45 minutter var 

tilstrekkelig med tid til at ungdommene fikk fortelle og diskutere det de var opptatt av i lys av 

tematikken. Ofte blir det anbefalt å bruke mellom 1 og 2 timer (Tjora 2017: 124), men fordi jeg 

også hadde færre informanter i hver gruppe enn det som er vanlig, mener jeg 45 minutter var 

tilstrekkelig.  

3.4.1 Ustrukturert intervjustrategi og uformelle intervjuer 
Forskeren kan velge mer eller mindre strukturerte strategier i et gruppeintervju, avhengig av hvor 

mye man ønsker å styre samtalen. Liamputtong (2011: 2-3) skriver at fordelen med en mindre 

strukturert tilnærming er at informantene blir mindre låst av forskerens fokus. Målet i en 

ustrukturert strategi er at forskeren skal stimulere til diskusjon mellom informantene. Jeg valgte 

en slik ustrukturert strategi fordi jeg var svært opptatt av at det skulle være ungdommenes egne 

ord, og ikke mine spørsmål, som skulle styre intervjuene. Det var viktig å prøve å få 

ungdommene til å fortelle historier, gi eksempler og tegne opp selve miljøet. De beste intervjuene 
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mener jeg er der jeg sier minst mulig og ungdommene både diskuterer seg i mellom og forteller 

historier om seg selv, vennene og folk på skolen. Disse intervjuene er mer utfyllende og er fulle 

av eksempler. Dette opplevde jeg særlig i gruppene med 4-6 deltakere, både gruppene med begge 

kjønn og de med bare gutter eller jenter. Jeg forberedte en intervjuguide på forhånd (vedlegg 1), 

men med svært vide spørsmål, som jeg ønsket mer skulle være en inngang til diskusjon og til 

videre oppfølgingsspørsmål. Denne forandret seg også noe underveis, med tanke på hvilke 

spørsmål jeg merket jeg fikk mest ut av. Jeg startet alle intervjuene med samme spørsmål: ”Når 

jeg sier stress og press – hva tenker dere umiddelbart på da”. Deretter gikk jeg videre med å følge 

opp svarene deres på dette spørsmålet, som i alle gruppene omhandlet skole. Jeg var særlig 

opptatt av å be dem utdype hvorfor de opplevde ulike ting som press, hvor de mente presset kom 

fra og hvordan de følte det skapte stress i livene deres. Gjerne ved bruk av konkrete eksempler. Et 

annet spørsmål jeg følte jeg fikk mye ut av var ”hvilke egenskaper mener dere er de viktigste å ha 

i deres miljø?” Her svarte samtlige det å være ”sosial”. Måten de tegnet opp de ”sosiale 

ungdommene”, og viste til konkrete eksempler om hvordan disse er, mener jeg ga et godt 

innblikk i miljøet og hvilke verdier som finnes der. Spørsmål jeg derimot fikk svært lite ut av var 

de mer teoretiske spørsmålene som ”hva tenker dere på når dere hører begrepet livsmestring, som 

skal på læreplanen deres nå?”. Dette valgte jeg å droppe etter de første intervjuene, fordi det ble 

for vanskelig å svare på. De beste spørsmålene var rett og slett ”hvorfor?”, ”hvordan?” og ”har du 

ett eksempel?” når ungdommene på eget initiativ fortalte om hva de tenkte på som press og 

stress, og dette utgjorde store deler av intervjuene mine. Kruger (1998) understreker betydningen 

av å stille spørsmål på en dagligdags måte, fordi fokusgrupper skal oppleves uformelle. Forskeren 

bør også alltid være forberedt på uplanlagte spørsmål og mulige oppfølgingsspørsmål.  

 En etisk sans bør være til stede under intervjuene, ved at tillitt, konfidensialitet, respekt og 

gjensidighet må prege kontakten mellom forsker og informanter (Tjora 2017: 46). Jeg forsøkte 

etter beste evne å opptre høflig og tillitsvekkende. Jeg kledde meg i nøytrale klær, var 

imøtekommende og fortalte også litt om meg selv og hva jeg har drevet med tidligere, slik at de 

skulle føle seg trygge på hvem jeg var. Jeg svarte også på spørsmål om meg dersom elevene 

spurte. Det var blant annet enkelte som lurte på hvor gammel jeg var, hva jeg hadde studert og 

jobbet med og var interessert i mine erfaringer med studier og arbeidsliv. Det mener jeg man bør 

by på når man ber informantene dele av sine tanker og følelser. Det eneste jeg ikke ville fortelle 

om var mine personlige betraktninger om stressårsaker blant ungdom, fordi jeg ikke ville styre 
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deres perspektiver. Jeg valgte også å ha med meg litt brus og snacks på intervjuene, i tillegg til å 

bevisst sette meg midt blant informantene, og ikke på enden av bordet. Dette var også med 

hensikt av å skape en uformell og avslappet stemning blant informantene. Jeg var opptatt av å 

ikke skulle prøve å være noe mer ungdommelig enn jeg er i intervjuene, fordi jeg mener det ikke 

er å vise ungdommene respekt. I den grad ungdommene brukte ord og uttrykk eller viste til deler 

ved ungdomskulturen som var ukjent for meg, så stilte jeg for eksempel heller spørsmål om det 

og viste det interesse, fremfor å prøve å tilpasse meg deres språk og kultur. Jeg opplevde det som 

at de satte pris på min nysgjerrighet og at det gjorde at de også fikk respekt for meg som forsker. 

Samtidig kunne de også relatere til meg fordi jeg kun er 10 år eldre enn dem og de kunne fleipe 

med meg og ha en lite formell tone underveis. Denne miksen av respekt og en uformell lett tone 

opplevde jeg fungerte godt.  

 Intervjuene følte jeg gikk veldig bra. Jeg tror det hjalp at de hadde fått noen dager til å 

lese infobrevet og at de visste at vi skulle snakke om stress og press. Det virket som flere allerede 

hadde gjort seg opp noen tanker om hva de ønsket å formidle til meg, og flere hadde tydelige 

meninger om tematikken i lys av den offentlige debatten i aviser og i tv-serier, og ville rettlede 

meg om hvordan ting ”egentlig var”. Flere påpekte at de synes det var en fin opplevelse å få si 

sine meninger om dette, og ikke minst diskutere det åpent med sine klassekamerater. I tillegg til å 

bruke båndopptaker i intervjuene, gjorde jeg også notater i etterkant av intervjuene om hvordan 

dynamikken hadde vært og inntrykk jeg satt igjen med.   

3.4.2 Utfordringer i intervjuene 
Det eneste intervjuet jeg opplevde som spesielt krevende var ett intervju på vestkantskolen. Her 

var det én av informantene som hadde mye på hjertet, og som hadde vanskelig for å slippe til de 

andre. Hun tok også opp mye personlig informasjon, så det ble vanskelig å skulle avbryte eller 

bytte tema, uten å virke kald eller lite medfølende. Det var én av de andre informantene som 

særlig kom på banen og diskuterte med henne underveis, men de to andre i denne gruppen fikk 

dessverre lite taletid. Jeg prøvde å stille de to andre informantene noen direkte spørsmål, men den 

andre informanten tok raskt over. Totalt sett var det imidlertid ikke et problem for datagrunnlaget 

mitt at ett av intervjuene ikke gikk like bra som de andre, og dette intervuet var også med på å gi 

relevante inntrykk. Jeg opplevde det som viktig at jeg hadde én ren guttegruppe, fem rene 

jentegrupper og fem blandede grupper, fordi jeg så at dynamikken i disse gruppene var ulike. 

Særlig jentegruppene var mer alvorstynget, mens guttegruppa spøkte mye både med hverandre og 
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om tematikken underveis. Jeg opplevde likevel at guttegruppa overordnet tok intervjuet på alvor 

og at de kom med sine oppriktige meninger, diskuterte og ga mange gode eksempler fra miljøet, 

bare med en litt lystigere undertone enn jentene. I de blandede gruppene hadde jentene en tendens 

til å bli noe dominerende, men guttene kom ofte med gode innspill som skapte debatt rundt 

bordet. Ideelt sett skulle jeg gjerne hatt én eller flere guttegrupper til for å slå fast at denne 

dynamikken var typisk for gutter i grupper, men det var dessverre vanskelig når det var så få 

gutter i de gitte valgfagklassene på studiespesialiserende linje.  

3.4.3 Supplerende spørreskjema 
I tillegg til intervjuene hadde jeg også med et kort spørreskjema som elevene fylte ut på slutten av 

intervjuet, der de oppga kjønn, bydelen de bodde i, karakternivå, foreldrenes yrker og om de 

hadde én eller flere foreldre som var født utenfor Norge (vedlegg 2). Dette var viktig med tanke 

på at jeg ønsket å se på forskjeller mellom informantene knyttet til kjønn, etnistet og 

sosioøkonomisk status. Jeg brukte da foreldrenes yrke og ungdommenes bosted som indikasjoner 

på sosioøkonomisk status, der førstnevnte gir en pekepinn på familiens økonomiske og kulturelle 

kapital, i tråd med Andersen, Pedersen og Bakkens tabell (2017: 316). Med tanke på at Oslo over 

lang tid har vært en by med store sosialgeografiske forskjeller, er også bosted en indikasjon på 

sosioøkonomisk bakgrunn. Særlig er det store forskjeller mellom øst og vest, der det er lite tvil 

om at Oslo vest har høyest status og mest økonomisk kapital. Det til tross for at det manes om en 

kamp om østkantidentitet og kanskje særlig en groruddalsidentitet, som er et av områdene som 

ofte blir karakterisert som et sted med store sosiale utfordringer. Oslo nord knyttes på sin side 

ofte til høy kulturell kapital, med flere intellektuelle med høy utdannelse (Ljunggren red. 2017: 

52).  I mitt skjema ble informantene gitt et nummer i stedet for navn, og med en gang jeg kom 

hjem hørte jeg på minst fem minutter av båndet og transkriberte denne delen, slik at jeg senere 

kunne gjenkjenne stemmene og gi dem riktig nummer. Når jeg satt med analysematerialet kunne 

jeg dermed gå inn i skjemaet mitt over informanter og knytte enkeltsitater opp mot hvilket kjønn 

og hvilken etnistet og sosioøkonomiske bakgrunn informanten hadde.  

3.5 Koding og analyse  
Jeg startet transkriberingsprosessen umiddelbart etter at jeg hadde startet opp intervjuene. Da alle 

intervjuene var ferdig transkribert la jeg alle sitatene, angitt med nummer tilhørende 

informantene, inn i kodeprogrammet HyperResearch. Fordelen med å bruke et dataprogram til 
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koding er at det bidrar til systematikk og oversikt over materialet (Tjora 2017: 227). Jeg testet ut 

både å gjøre kodingen manuelt og ved hjelp av dataprogram i den første fasen, men kom frem til 

at sistnevnte fungerte best for meg, spesielt på grunn av mitt relativt store datamateriale. Jeg 

opplevde at dette programmet ga bedre oversikt og kontroll over prosessen. Jeg valgte å ligge tett 

på Aksel Tjoras stegvis-deduktive-induktive strategi når jeg kodet materialet (Tjora 2017: 19). I 

SDI-modellen er hovedprinsippet å rendyrke en induktiv empirinær koding, som innebærer at 

kodingen skal ligge tett på empirien og gjerne bruke begreper som allerede finnes i 

datamaterialet. Kodene skal ligge så tett på deltakerutsagn som mulig, for å sikre at det er 

informantenes egne ord som står igjen, og ikke forskerenes tolkninger. Dette er svært i tråd med 

min overordnede strategi i dette prosjektet, som har vært å la ungdommenes stemme være så 

styrende som mulig for resultatet. En rendyrket induksjon med ”tomt hode” er imidlertid ikke 

praktisk mulig som forsker, men SDI-strategien vil likevel gjøre førstefasen i analysen så 

induktiv som mulig (Tjora 2017: 197).  

3.5.1 Kodingen i praksis 

Selve arbeidsmåten består av å starte med analysedatadokumentet, som i mitt tilfelle var et 

dokument med alle de transkriberte intervjuene samlet, for så å opprette koder. Kodene består 

enten av et ord eller frase, en setning, del av en setning, en dialog eller kanskje et større avsnitt. I 

mitt tilfelle var det ofte snakk om setninger eller dialoger som omhandlet det samme poenget, og 

som jeg deretter ga en kode. Et eksempel er når en informant sier følgende sitat: ”For meg er det 

viktigst å være seg selv. Jeg synes ikke man skal gjøre seg selv noe annerledes for å bli venn med 

noen eller å bli populær”. Dette sitatet valgte jeg å gi koden ”Viktigst å være seg selv”. Det er en 

kode som er direkte hentet fra informantens sitat, og er dermed en induktiv empirinær kode i tråd 

med SDI-strategien, slik Tjora fremviser i sine eksempler (Tjora 2017: 197-203). På samme måte 

arbeidet jeg meg igjennom hele materialet, til jeg satt igjen med 441 koder. Ifølge Tjora 

(2017:198) er dette relativt mange, som bærer preg av at jeg ofte kodet enkeltsitater og korte 

dialoger. Med mer trening og erfaring i koding kunne jeg trolig ha samlet mer tekst under visse 

koder, men i tråd med strategien var jeg redd dette skulle gjøre dem for kategoriske og lite 

empirinære.  

3.5.2 Kodegrupper – temaer til analysen 
Jeg opplevde likevel at det fungerte bra med mange koder, ettersom jeg senere skulle dele dem 
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inn i mindre kodegrupper. Dette gjøres også induktivt og består av å samle koder som har en 

innbyrdes tematisk sammenheng, samt å eventuelt skille ut koder som ikke er relevante i en 

restgruppe. Hensikten er her å dempe følelsen av å drukne i empiri, og sannsynligvis danne 

grunnlag for hvilke temaer man vil utvikle i analysen (Tjora 2017:207). Jeg printet ut en liste 

over alle kodene mine, og begynte å sortere dem etter tema ved å skrive en foreløpig tematisk 

overskrift ved siden av hver kode. Her så jeg at det var mange av kodene som omhandlet det 

samme, og det var dermed relativt enkelt å gå videre med å plassere kodene inn i disse tematiske 

overskriftene som kodegrupper i HyperResearch. Jeg endte opp med 11 slike kodegrupper: ”skole 

og videre yrkesliv”, ”mote, kropp og utseende”, ”sosiale medier”, ”russetid”, ”ulikheter 

gutter/jenter”, ”aktivitet og jobb etter skole”, ”attraktive egenskaper/sosial status”, ”festkultur- 

sex, alkohol og sjekking”, ”venner og miljø”, ”familie” og ”generelle betraktninger om 

andres/eget stress og/eller press”. Jeg har lagt ved et skjermbilde fra HyperResearch (vedlegg 4), 

for å vise hvordan dette er gjort, for å gjøre forskningen min mer transparent. Enkelte koder er 

plassert i flere kodegrupper, men ingen koder ble utelatt fra disse 11. Disse var dekkende for alt 

materialet, og det er disse som har skapt grunnlaget for hovedtemaene i analysen (Tjora 2017: 

210). Kodegruppen om ”skole og videre yrkesliv” var den desidert største, og gruppene om 

”mote, kropp og utseende” og ”sosiale medier” var også relativt store, så disse ble naturlige 

kapitteler å inkludere i analysen. Flere av de andre kodegruppene var mindre, og jeg så at de 

fleste av dem handlet om vennemiljøet og det sosiale livet utenfor skolen. Jeg valgte derfor å 

samle disse i et fjerde og siste kapittel som jeg har kalt ”jevnaldermiljøet og vennskap”. De 

eneste kodegruppene som ikke ble favnet av disse tre hovedtemaene var ”familie”, ”generelle 

betraktninger om andres/eget stress og/eller press” og ”ulikheter gutter/jenter”. I disse 

kodegruppene så jeg likevel at nesten alt kunne inkluderes i de tre hovedtemaene. For eksempel 

handlet ”familie”-kategorien mye om press fra foreldre til å prestere i skoleløpet eller familiens 

rolle i motsetning til jevnaldermiljøet, så disse kodegruppene brukte jeg som supplerende til de 

tre andre hovedtemaene.  

3.5.3 Innholdsanalyse  
Analyse av fokusgrupper kan skje på to nivåer: innholdsanalyse og interaksjonsanalyse (Wibeck 

2000). I denne oppgaven gjør jeg i hovedsak en innholdsanalyse, men ser også på visse aspekter 

ved interaksjonen. I en innholdsanalyse ser man på hva som ble sagt og diskutert i 

fokusgruppene. Meningen er å tegne et oversiktsbilde av materialet, peke ut diskusjonsmønstre 
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og tendenser fra intervjuene og finne budskap som ligger mellom linjene. I mitt tilfelle var det 

særlig interessant å se hva ungdommene valgte å vektlegge og var mest engasjert i, når de ble gitt 

rom for diskusjon. Dette har i stor grad lagt fundamentet for hovedtemaene jeg har utredet. 

Resultatet av en innholdsanalyse skal gi svar på forskningsspørsmålet og belyse hva 

informantene var mest opptatt av ved det gitte fokusområdet. I en interaksjonsanalyse ser man på 

hvordan gruppene fungerte og hvordan gruppen spilte inn på deltakernes meninger og oppførsel. 

Blant annet kan det argumenteres for at meninger som formidles i grupper lett kan bære preg av 

gruppedynamikken, og at man lett kan overbevises eller rives med av fellesskapets meninger 

(Wibeck 2000). Som nevnt opplevde jeg at dynamikken var noe preget av hvem som var på 

gruppe, i hovedsak av kjønnssammensetningen. Jeg opplevde likevel at det i alle gruppene var 

rom for å være uenige og rom for diskusjon, noe jeg tror var en heldig konsekvens av at 

informantene kjente hverandre og virket trygge på hverandre.  

 Min videre innholdsanalyseprosess gikk ut på å lage pdf-rapporter fra HyperResearch 

med alle kodegruppene mine. I hver rapport fikk jeg en oversikt over alle sitatene jeg hadde som 

omhandlet den kodegruppen, og dermed kunne jeg studere hver kodegruppene for seg, og se 

hvilke undertemaer som utkrystalliserte seg i hvert kapittel. I denne prosessen brukte jeg 

tekstbehandlingsprogrammet Scrivener, som jeg fikk anbefalt av veileder for å ha bedre oversikt 

over materialet mitt. Jeg opplevde at dette fungerte svært godt i analyseprosessen, fordi jeg med 

dette programmet blant annet kunne lese kodegrupperapporten og notere samtidig i et todelt 

dokument. Jeg nøyet meg med å skrive stikkord og plukke ut sentrale sitater til hver av kapitlene, 

før jeg gikk løs på teorikapittelet. Frem til dette hadde jeg kun hatt utgangspunkt i empirien, i tråd 

med SDI-strategien. Kodegruppering er et steg som starter i det induktive og som fortsetter med å 

ta inn i seg teorier, tidligere forskning og disiplinmessige interesser, som dermed utgjør den 

abduktive tilnærmingen – en runddans mellom empiri og teori (Tjora 2017:211). 

3.5.4 Knytte empiri til teori 
Jeg startet med å søke teori tilpasset min empiri, som kjennetegner den mer deduktive fasen av 

prosjektet. Tjora (2017) skriver at man i denne fasen blant annet bør stille seg spørsmål om: ”Hva 

er det dette handler om?” og ”finnes det noen teoretiske bidrag som allerede omtaler fenomenet 

eller som på annen måte er relevant?” (Tjora 2017: 211). Jeg valgte å skrive om begrepene 

”ungdom” og ”stress”, fordi de er de viktigste overordnede begrepene i denne oppgaven. 

Begrepet ”press”, som også er en stor del av oppgaven, er inkludert i begrepsavklaringen om 
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stress. Det er fordi press her forstås som stressets første ledd – de ytre belastningene som kan 

medføre en stressreaksjon hos individet. Videre hadde jeg fokus på å redegjøre for tidligere 

forskning om mine valgte hovedtemaer/analysekapitler, i tillegg til mer overordnet sosiologisk 

teori som bidrar til forklaringer av resultatene. Jeg tror det var en stor fordel å ikke ha startet med 

det teoretiske grunnlaget før jeg gikk inn i intervjuene, fordi jeg lett kunne ha formulert meg mer 

teoretisk og prøvd å få ungdommene til å passe inn i mine forskerbegreper, heller enn å la 

ungdommene få snakke om stress og press i sine termer. Jeg merket imidlertid at det var en helt 

annen opplevelse å vende tilbake til analysekapittelet med ny teoretisk innsikt, som ga et langt 

bedre grunnlag for diskusjonen og min endelige konklusjon.  

3.6 Innvendinger til metoden  
Hittil i dette metodekapittelet har jeg beskrevet forskningsprosessen og valg jeg har foretatt. 

Foruten at det var vanskelig å få innpass hos skolene og at jeg hadde ett litt krevende intervju der 

én enkeltelev tok mye plass, så følte jeg prosessen gikk relativt i henhold til planen. Men for 

hvert valg man tar, så får man noe, og mister noe annet. Jeg har allerede vært inne på fordeler og 

ulemper ved å velge fokusgruppe som metode, at jeg gjerne skulle hatt flere gutter blant 

informantene og jeg har problematisert det å velge studiespesialiserende linje. En annen 

innvending til metoden min er at jeg har valgt å intervjue valgfagklasser, som naturligvis kan 

bære preg av at ungdommene er spesielt interessert i fag knyttet til denne tematikken. Det kan ha 

ført til at jeg har møtt ungdom som kanskje føler på, eller er spesielt opptatt av slike 

samfunnsspørsmål. Det kan gi utslag i at mine informanter for eksempel beskriver seg som mer 

stresset, enn kanskje andre informanter i andre skoleklasser ville gjort. På den annen side kan 

dette også sees på som en ressurs ved studien, fordi informantene kanskje hadde en bedre 

kompetanse og et engasjement, som gjorde at jeg fikk gode og utfyllende svar i intervjuene. En 

annen viktig faktor som jeg har følt på i prosessen er hvorvidt jeg gaper over for mye ved å velge 

et slikt forskningsspørsmål jeg gjør. Jeg kunne ha valgt å skrive om enten bare skolestress eller 

bare kroppspress, og dermed ha smalere forskningsspørsmål og kanskje en noe enklere oppgave å 

strukturere og skrive. Mitt argument for å favne over flere temaer var at det manglet et slikt 

overordnet blikk i forskningen på feltet. Det var også dette perspektivet jeg selv var mest 

interessert i. Selv om jeg ikke kunne gå like dypt teoretisk inn i hvert av hovedtemaene i denne 

oppgaven, så opplever jeg likevel at jeg har plukket ut det mest relevante for å belyse og 
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diskutere min empiri.  

 En eller annen form for generalisering, eller overførbarhet, er også gjerne et eksplisitt 

eller implisitt mål i samfunnsforskningen. Et forskningsopplegg vil aldri være fullstendig 

overførbart (Tjora 2017: 238) Til tross for at mine funn er forankret i tre skolemiljøer i Oslo, og 

dermed naturligvis ikke er overførbare til ungdom overalt, mener jeg de gir gode indikasjoner på 

hva ungdommer i dag oppfatter som press og stress, i hvert fall med tanke på det som er felles for 

alle tre skolemiljøene. Mine funn er også gjennomgående knyttet opp mot tidligere forskning på 

feltet, og her er det mange fellestrekk, som kan tyde på at funnene mine også er gjeldende i flere 

miljøer.  

 En siste innvending jeg har lyst til å nevne i forbindelse med denne oppgaven er hvilken 

informasjon man faktisk får når man intervjuer ungdom om sine opplevelser av press og stress. 

Hollway og Jefferson (2013) skriver at informatene ikke nødvendigvis kan fortelle ting ”akkurat 

som de er”. Informantene kan la seg prege av intervjuerens spørsmål, det kan være at de bygger 

på allerede etablerte diskurser fra offentligheten, at de ikke har kompetanse på sitt eget stress og 

årsakene til press, eller at de rett og slett har interesser av å ikke svare oppriktig. Hollway og 

Jefferson argumenterer for å bruke en psykososial fremgangsmåte, som i hovedsak går ut på å ta 

hensyn til informantenes sosiale bakgrunn. Ifølge dem investerer informanter i de sosiale 

diskursene som er minst truende for deres egen identitet. Dette kan skje helt ubevisst, fordi man 

forsøker å beskytte sine egne innerste føleser (2013: 8-20). Det kan for eksempel tenkes at det er 

viktig for gutter å ikke fremstå svake, fordi dette er i strid mot et rådende mannsideal, og at de 

dermed bygger på en sosial diskurs om å fremstå som sterk. Kan det for eksempel være derfor 

mine mannlige informanter oppgir mindre plager knyttet til press og stress enn jentene? Med 

tanke på at informantene mine ikke nødvendigvis har ”fasiten på sannheten” eller at påstandene 

deres er oppriktige, har det vært viktig å prøve påstandene deres opp mot fortellingene og 

skildringene de hadde av eget miljø. Jeg var opptatt av å be dem gi eksempler fra miljøet, og 

deretter se om beskrivelsene fra miljøet samsvarer med påstandene de kommer med. En viktig del 

av analysen har vært å forsøke å se bak påstandene deres. For eksempel ser jeg gjennomgående at 

guttene snakker om stress kortere frem i tid enn jentene. Det er ingen av guttene som formulerer 

en påstand om at deres stress er mer kortvarig enn jentenes, men dette er en tendens jeg ser ut ifra 

fortellingene ungdommene har. Slik informasjon mener jeg bidrar til bedre forklaringer enn 

ungdommenes konkrete påstander, men er likevel utredet med utgangspunkt i ungdommenes 
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egne ord. Jeg har også brukt informasjonen jeg har hatt om informantenes kjønn, etnisitet og 

sosioøkonomiske bakgrunn aktivt, for å se om fortellingene deres kan sees i lys av dette. Hollway 

og Jefferson (2013: 38-39) understreker dessuten betydningen av å stille åpne spørsmål og ikke 

legge ord og idéer i munnen til informantene under intervjuene, som også var en viktig strategi i 

mine ustrukturerte intervjuer.  

3.7 Informert samtykke og anonymisering 
Et viktig aspekt ved alle forskningsprosjekter er at forskeren er avhengig av å ha deltakernes 

informerte samtykke og at de skal ha retten til å trekke seg på et hvilket som helst tidspunkt 

(Tjora 2017: 47-48). Dette understreket jeg for informantene både i mitt første infomøte i klassen, 

på det vedlagte informasjonsskrivet de fikk tildelt og når vi startet opp intervjuene. Jeg sa at de 

når som helst kunne gi beskjed til meg enten direkte på mail eller telefon, eller gjennom lærer, 

om de ønsket å trekke seg fra prosjektet. Det var ingen av elevene som underveis eller i etterkant 

har ønsket å trekke sine sitater. Informasjonsskrivet (vedlegg 3) skrev jeg i tråd med NSD sine 

retningslinjer med utgangspunkt i deres veiledende mal for informasjonsskriv, i tillegg til at 

veileder så over brevet før jeg leverte det ut til lærer og elever. Prosjektet som helhet ble også 

meldt inn til NSD, med informasjonsskriv og intervjuguide, og godkjent i oktober 2016. I 

informasjonsskrivet skrev jeg også at intervjuene ville bli tatt opp med båndopptaker og 

transkribert, og at dette kun ville være tilgjengelig for meg og min veileder. Jeg understrekte at 

båndene og intervjuene skulle slettes ved prosjektets slutt, og oppbevares på passordbeskyttet fil 

under prosjekttiden. Jeg har oppbevart filene i en passordbeskyttet mappe på passordbeskyttet 

mac, og slettet hele denne mappen ved prosjektets slutt. Jeg var også påpasselig med å ikke dele 

transkriberte intervjuer med min seminargruppe på Universitetet, fordi jeg hadde lovet at disse 

kun skulle være tilgjengelige for meg og veileder. I den grad jeg har printet ut intervjudata, 

rapporter og personopplysninger i arbeidsprosessen, har jeg oppbevart dette i låst skap eller 

hjemme i privat bolig, der jeg bor alene. Når det er følsomme temaer som tas opp, blir 

anonymisering svært viktig (Tjora 2017:177). I denne oppgaven har jeg valgt å gi alle 

informantene fiktive navn. Jeg ba heller ikke om å få navnene deres på spørreskjemaet, men 

heller ett nummer, slik at jeg var sikker på å ikke bruke de ekte navnene. Jeg har også valgt å 

anonymisere skolene og valgfagene, for å være sikker på at informantene ikke kan gjenkjennes på 

noen måte. Jeg har valgt å gi noen opplysninger om skolene, som kan peke i retning av et mindre 
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antall skoler. Dette er likevel ikke nok informasjon til å kunne gjenkjenne informantene, uten 

eksakt skole, navn eller klasse. Beskrivelsen av skolene mener jeg er nødvendig for å bli kjent 

med de ulike miljøene, som er viktig for analysen.  

3.8 Transparens og pålitelighet 
Ved å være åpen om valg man har gjort og prosessen frem til det endelige resultatet, styrker man 

oppgavens transparens eller gjennomsiktighet. Dette beskriver Tjora (2017: 248-249) som ett av 

de viktigste kravene til forskning. I dette metodekapittelet har jeg derfor detaljert beskrevet 

prosessen og hvordan jeg har kommet frem til mine resultater. Jeg har også med vedlegg (4) som 

illustrerer hvordan jeg har kodet materialet i praksis. Målet er at leserne skal kunne gå arbeidet i 

sømmene, og se hvordan jeg har kommet frem til mine hovedtemaer og tolkninger. Jeg har også 

valgt å bruke informantenes sitater aktivt igjennom analysen, slik at mine diskusjoner hele tiden 

er forankret i informantenes fortellinger. Ved hjelp av slike sitater kommer leseren ”tettere på” 

informantene og ser bakgrunnen for forskerens tolkninger (Tjora 2017:249). Jeg var også tilbake 

på skolene og holdt et foredrag for elevene om forskningsprosessen og foreløpige resultater våren 

2017, der jeg fikk anledning til å spørre dem om de var enige i konklusjonene mine så langt. 

Informantene ga uttrykk for at de kjente seg igjen i mine resultater, som jeg anser som en stor 

styrke og bekreftelse av at prosjektet reflekterer deres ord, som gir ytterligere pålitelighet.  

En kvalitativ analyse vil aldri bli fullstendig nøytral, noe som gjør det viktig at oppgaven er 

transparent og etterprøvbar. Det er også viktig at forskeren er åpen om sin posisjon og rolle. Et 

forskningsprosjekt vil alltid preges av forskerens engasjement og bakgrunn. Dette kan både sees 

på som støy, men det er også en stor ressurs. Det viktigste er ikke å gå ut i feltet uten noen form 

for faglig eller hverdagslig forutinntatthet, men å være åpen og forberedt på å justere seg 

undervveis. Dette er viktig for forskerens pålitelighet (Tjora 2017: 235).  

3.9 Min forskerposisjon 
For å være åpen om min bakgrunn og mitt engasjement ser jeg det som relevant å nevne at jeg 

selv er født og oppvekst i Oslo, nærmere bestemt på Oslo øst. Jeg har også gått på en 

videregående skole plassert på Oslo øst, med relativt høyt karaktersnitt. Jeg valgte for øvrig 

bevisst å ikke inkludere denne skolen i mitt materiale, for å ikke ha personlig tilknytning, som 

kunne gjort meg mindre nøytral. Min kjennskap til Oslo og dens ulike skolemiljøer har både vært 

en nyttig kompetanse i dette prosjektet, men har sikkert også gjort sitt til at jeg har vært preget av 
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forutinntatte holdninger. Min østkantidentitet har sikkert også gjort sitt til at jeg kan ha gått inn i 

intervjuene på vestkanten med en mer kritisk innfallsvinkel. Et eksempel kan være at jeg 

forventet å finne mer motepress og mer fokus på russetiden på vestkanten enn på østkanten. Jeg 

hadde nok også en tanke om at informantene på sentrumsskolen skulle være litt eksentriske. Til 

en viss grad levde informantene mine også opp til forventningene, men de overrasket meg også 

mye og nyanserte ”fordommene” mine. Blant annet overrasket de meg med sin åpenhet og sitt 

engasjement, der jeg kanskje hadde forventet en mer lukket, uengasjert gjeng. For å være 

smertelig ærlig hadde jeg heller ikke forventet så intelligente formuleringer og bevissthet om eget 

miljø, som de faktisk viste. Det var også overraskende for meg hvor stor del av oppgaven som til 

slutt skulle handle om akademisk press og bekymring for fremtidig yrkesliv. Jeg hadde heller 

ingen idé om hvor komplekse vennskap spesielt jentene kom til å beskrive, eller hvor krevende 

festkulturen skulle vise seg å se ut. Dette mener jeg viser at jeg har vært åpen for å justere mine 

inntrykk underveis.  

 Det er også verdt å nevne at jeg har vokst opp i en familie med relativt høy 

sosioøkonomisk status og at jeg er kvinne, som nok har gjort at jeg lettere har kunnet identifisere 

meg med kvinnelige informanter med middelklassebakgrunn. Jeg har likevel etterstrebet 

forståelse for alle informantene og har også rådført meg og diskutert tematikken med venner på 

tvers av kjønn og sosioøkonomisk status, for øvrig uten å gå for detaljert inn på mitt prosjekt og 

mine informanter. Jeg har også bakgrunn som journalist over flere år, som naturligvis har gjort 

meg godt vant med intervjusituasjoner. Dette tror jeg ga meg en trygghet og selvtillit inn i 

intervjuene med informantene, men var også utfordrende med tanke på å omstille seg fra et 

journalistintervju til et forskerintervju, som stiller andre typer krav.  

 En siste ting jeg vil nevne angående min forskerrolle er at denne prosessen startet opp, 

ironisk nok, i en periode der jeg for første gang selv opplevde å bli rammet av et overveldende 

negativt stress. På høsten i fjor ble jeg rammet av alvorlig sykdom, og til tross for at jeg fysisk ble 

raskt friskmeldt i løpet av høsten, så var de psykiske belastningene knyttet til dette også 

krevende. Det gjorde at jeg kom litt senere i gang med denne oppgaven, men gjorde nok også sitt 

til at jeg gikk inn i intervjuene med en litt annen innfallsvinkel. Jeg skal innrømme at jeg i forkant 

av dette prosjektet hadde noen forutinntatte holdninger om at ungdommenes opplevelser av stress 

og press kanskje var noe overdrevet, men i løpet av denne prossessen har jeg opplevd å få både 

mer tiltro til ungdommenes opplevelser, men også en dypere forståelse av stress, både personlig 
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og samfunnsmessig.  

3.10 Konkluderende om metode 
I dette metodekapittelet har jeg fokusert på å vise frem min forskningsprosess på en åpen og 

redelig måte, som er viktig med tanke på oppgavens transparens og etterprøvbarhet. Dette er 

viktige forskningsetiske prinsipper, spesielt med tanke på at den fortolkende tradisjonen, som 

kvalitativ forskning er en del av, alltid vil bære preg av forskersubjektivitet (Tjora 2017: 235). 

Jeg har derfor valgt å vie stor plass til å detaljert gå igjennom hvilke valg jeg har gjort, og 

hvordan de har blitt utført, i tillegg til å presentere innvendinger til metoden og aspekter ved meg 

som forsker som kan tenkes å prege resultatene. Jeg har vist hva jeg har tenkt og gjort i utvalget 

av skoler og informanter og begrunnet valget av fokusgrupper, ustrukturerte intervjuer, bruk av 

supplerende spørreskjema og innholdsanalyse. Jeg har også detaljert redegjort for min 

analyseprosess med bruk av Aksel Tjoras (2017) SDI-strategi, der induktiv empirinær koding er i 

fokus. Dette har vært en bevisst strategi med tanke på å la ungdommenes ord få styre retningen i 

analysen. Jeg har også vist til viktige etiske betraktninger om informert samtykke og 

anonymisering. Som et viktig supplement til min senere analyse har jeg også valgt å gi en kort 

presentasjon av hver skole med tanke på de aktuelle ulikhetsmarkørene kjønn, etnisitet og 

sosioøkonomisk status. Denne kan være spesielt nyttig i lesingen av avsnitt 8.2 i denne oppgaven, 

der jeg går igjennom hva som er spesifikt ved ungdommenes stress og press i hver av 

skolemiljøene.  
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4. Akademisk press og skolestress 
 

I dette første analysekapittelet skal jeg bruke mitt datamateriale til å se nærmere på hvordan 

ungdommer i ulike ungdomsmiljøer erfarer skolen som årsak til stress. Norske ungdommer flest 

sier at de trives på skolen (Bakken 2017), men likevel finner flere nordiske studier en påfallende 

sammenheng mellom opplevd stress i skolesammenheng og psykiske helseplager (Eriksson & 

Sellström 2010, Skaalvik & Federici 2015, Wiklund et al 2012). Mestringstro knyttet til 

akademiske prestasjoner viser seg å gi økt livstilfredshet, mens opplevelser av vedvarende 

skolestress påvirker tilsvarende negativt. Særlig er jenter plaget av slikt skolestress, og særlig ser 

man en økende fremvekst av slikt stress hos middelklassejenter med middels til høye 

karakternivåer (Låftman & Modin 2012, Östberg et al. 2015, Sweeting et al 2012 og Sletten 

&Bakken 2016). Teoretikere peker blant annet på skolens økte prestasjonskrav som en mulig 

årsak, men dette er vanskelig å bevise empirisk (Uthus 2017, Skaalvik & Federici 2015). 

Forskningen forteller fortsatt lite om hva som skaper skolestress og hvordan ungdommene selv 

opplever dette. Jeg vil starte dette kapittelet med det som er generelt for alle miljøene, og vil 

videre se på hva som skiller de ulike ungdomsgruppene i lys av skolemiljø, kjønn, etnisitet og 

sosioøkonomisk bakgrunn. Til slutt ser jeg på hvor ungdommene mener det akademiske presset 

kommer fra.  

4.1 God utdanning og jobb = godt liv 
Det er ingen tvil om at mine informanter opplever akademisk press som en fremtredende årsak til 

stress. I alle elleve intervjuene mine startet jeg med det samme spørsmålet: ”Når jeg sier stress og 

press - hva forbinder dere med det?” I samtlige av intervjuene ble ”skole” nevnt først, og på alle 

tre skolene ble ”skole” og ”karakterer” trukket frem som det viktigste å mestre i eget miljø. 

Årsakene er hovedsakelig delt i to: For det første handler det om prestasjoner og arbeidsmengden 

de har på skolen her og nå, og for det andre handler det om videre utdannnings- og yrkesvalg. 

Disse er knyttet sammen i hovedfortellingen som ungdommene beskriver. Hovedfortellingen er at 

karakterene de får på skolen avgjør kvaliteten på fremtiden deres, fordi karakterene avgjør 

hvilken utdanning de har mulighet til å ta og dermed hvilken jobb de kan få. I samtlige av 

intervjuene blir det påpekt at kravet om å ta høyere utdanning er langt større i dag enn i tidligere 

generasjoner: ”Det er jo ikke sånn som før. Man kommer ikke like langt i dag med en 
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grunnutdanning. Man må ha en master og komme inn på et godt studie for å få god jobb”, sier 

Petter på vestkantskolen. Adil på østkantskolen beskriver risikoen ved å gjøre det dårlig på skolen 

slik: ”…Da ender du opp med å sitte i kassa et sted. Og alle tenker at de som sitter i kassa er 

dumme og ikke har fått det til på skolen”. Det var individuelle ulikheter med tanke på i hvor stor 

grad de oppfattet akademisk press som belastende, og hvordan de knyttet det til ulike 

stressreaksjoner, men den dominerende fortellingen om akademisk press var lik på tvers av 

skolemiljø, kjønn, etnisk- og sosioøkonomisk bakgrunn. Samtlige av ungdommene har en klar 

oppfattelse av at manglende eller dårlig utdanning fører til en dårlig jobb, og dermed et dårlig liv. 

Tilsvarende fører en god utdannelse til en god jobb, og dermed et godt liv. Dette beskriver de 

som hovedårsaken til at de opplever det akademiske presset som så sterkt.  

4.2 Karakterer  
Når ungdommene blir spurt om hva de mener med å prestere på skolen viser de utelukkende til 

karakterer – ikke til eventuelt læringsutbytte eller erfaring. De beskriver karakterer både som et 

middel til å komme inn på de studiene de ønsker, men også som en kilde til sosial status i eget 

miljø og i samfunnet i stort, fordi det anses som attraktivt å være smart og prestere i 

utdanningsløpet. I mitt utvalg ligger karakternivået til informantene på 3-4, 4-5 og 5-6. Flertallet 

av informantene er i de to første kategoriene, men likevel var det få grupper som var helt 

fornøyde med å få karakteren fire. Karakteren tre beskrev samtlige av gruppene som en stor 

skuffelse. De aller fleste var ikke fornøyde før de fikk fem, noen også seks. De forklarer dette 

med at det er femmere og seksere som kreves om man skal inn på et ”bra studie”. Flere gir også 

inntrykk av at det oppleves som flaut å få dårligere karakter enn de andre i miljøet. De ulike 

karakternivåene hadde overraskende liten innvirkning på ungdommenes opplevelse av akademisk 

press. Fortellingene om fremtidspress og ønsket om å komme inn på utdannelser med høyt 

karaktersnitt var likt, uavhengig av om man hadde 3-4 eller 5-6 i snitt. De som hadde 3-4 i snitt 

snakket imidlertid noe mer om alternativer for å forbedre snittet eller at de måtte tilpasse 

studieønskene sine etter karakterene de fikk. Men også disse hadde en drøm om utdanninger med 

høyt karaktersnitt, eller i det minste å bli best i noe, dersom de måtte velge noe med lavere inntak. 

Det kan tenkes at dette bildet ville sett annerledes ut om jeg hadde informanter med enda lavere 

karakternivåer enn 3-4.  
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4.3 "Å velge feil” 
Et viktig poeng å få frem er at mine informanters redsel for å prestere dårlig på skolen ikke 

handler om at de tror de vil ende opp uten en utdannelse eller jobb. Tvert imot er det ingen som 

nevner dette som en potensiell risiko. Redselen deres ligger i det å velge feil utdanning og yrke. 

Et riktig valg innebærer både å finne det studiet som ”passer for dem”, men på samtlige av 

skolene var det også bestemte utdanninger som ble oppfattet som mer riktig å velge enn andre. 

Blant utdanningene som stadig ble nevnt på alle skolene var medisin, juss, psykologi, ingeniør og 

økonomi. Særlig ble juss og medisin trukket frem på alle skolene som typiske statusutdannelser, 

som ga prestisje i miljøet og som flere ønsket seg inn på. Elevene på vestkantskolen var for øvrig 

noe mer opptatt av å få en jobb med høy lønn, enn det de var på de andre skolene. Ungdommene 

mener det forventes at man skal velge ett av studiene med høyest karaktersnitt, dersom man har 

gode nok karakterer til det. Markus på sentrumsskolen beskriver dette slik:  

 

Vi har fått alle disse mulighetene, så vi må benytte dem. Du må få de beste karakterene, 
også velger du gjerne utdanning etter karakternivå, ikke det du nødvendigvis har mest lyst 
til. Det blir som at ”Du kan bli hva du vil” blir litt til ”Du må bli det du vil”. Også skal 
man helst ville det som er ansett som best. 
 

Dette sitatet illustrerer holdningen til videre utdanning blant informantene svært godt – på den 

ene siden vil de velge det riktige for seg selv, men de vil også leve opp til de forventningene de 

føler er satt til dem utenfra. Ideelt sett bør de velge noe som oppfyller begge disse kriteriene. 

Risikoen er å ”kaste bort tid” på et studie som etter hvert ikke føles riktig, som de ikke mestrer 

eller som ikke oppleves som bra nok. Flere beskriver det som et eventuelt nederlag å måtte bytte 

fag før fullført utdanning. Det gir både et tap av status utad og en følelse av mislykkethet hos 

individet. Markus sin formulering om at ”vi har fått alle disse mulighetene”, blir også nevnt av 

flere informanter. Dette formuleres som et privilegie som kjennetegner deres generasjon, der de 

både viser til at høyere utdanning er tilgjengelig for alle og at de lever i et land, eller i familier, 

preget av høy sosioøkonomisk status. Dette er noe ungdommene føler de er nødt til å gjøre seg 

fortjent til, nærmest som en form for dårlig middelklassesamvittighet. For ungdommene er 

tilsynelatende innsats den eneste hindringen som står mellom dem og et eventuelt prestisjestudie 

eller en prestisjefylt og/eller meningsfull jobb, som fremstår som et tydelig mål. Når de viser til 

alle valgmulighetene de har snakker de nesten utelukkende om videre utdanningsvalg. Noen få 
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informanter på vestkantskolen, spesielt guttene, snakket om å ta et friår til reising etter 

videregående skole, men også disse ville ta høyere utdanning i etterkant av et slikt friår. Det 

virker som det å ta høyere utdanning er en selvfølge blant mine informanter.   

4.4 Videre utdanningsvalg og valgmuligheter 
De færreste av informantene mine hadde en klar formening om hva de ønsket å gjøre etter 

videregående, til tross for at valget måtte tas den påfølgende våren. Det påfallende var at de få 

som visste hva de ønsket og som ville inn på et studie der høye karakterer ikke var av betydning, 

ga alle uttrykk for at de var vesentlig mindre stresset enn sine jevnaldrende. Ikke bare med tanke 

på karakterer, men generelt mindre stresset i livet for øvrig. De beskrev ofte jaget etter et 

prestisjeyrke som lite meningsfult og strebersk, og viste til viktigheten av å trives med det man 

driver med. Men disse uttrykte også et ønske om å bli best i det de skulle drive med. Disse viste 

altså til en typisk indrestyrt motivasjon, noe som er interessant, med tanke på at indrestyrt 

motivasjon antas å være beskyttende for stress (Deci & Ryan 2000). Disse informantene hadde 

gjerne et form for kreativt eller praktisk talent de ønsket å bruke i arbeidslivet. Én av to 

informanter i mitt utvalg som ikke gikk studiespesialiserende linje, men en mer praktisk og 

kreativt rettet linje, beskrev for eksempel deres studielinje som vesentlig mindre stresset med 

tanke på karakterer. ”For oss er det viktigere å være gode i faget vi har valgt. Det gir mye mer 

prestisje i vårt miljø”, sier Siri på sentrumsskolen. Bare to av informantene mine hadde bestemt 

seg for et konkret studie, begge med høyt karakterinntak, men ellers var samtlige usikre eller 

åpne for flere muligheter. Både de som hadde bestemt seg for et såkalt ”prestisjestudie” og flere 

av de som var usikre beskrev et høyt stress- og bekymringsnivå. Blant det store flertallet som 

ikke var sikre på hva de ville, var det flere som påpekte at de følte de hadde for lite 

informasjonsgrunnlag til å foreta et slikt valg. Kristine på sentrumsskolen mener valgfriheten i 

seg selv skaper stress: 

 

Det høres dumt ut, men det ligger så mye ansvar på en selv, da. Jeg føler på det at jeg skal 
ta masse valg, også føler jeg kanskje ikke at jeg har full oversikt. Det er så mye og det er 
så mange muligheter. Jeg kjenner på det presset om å finne det rette. Hva om jeg velger 
noe - og det ikke funker? Da må jeg starte helt på nytt. 

 

Flere informanter, i hovedsak jenter, savnet mer informasjon om hvilke muligheter de hadde og 

hvilke yrker som fantes og kunne passe for hver enkelt av dem. Flere beskriver også nettopp 
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denne frustrasjonen over det store ansvaret de blir pålagt ved å ha så mange valgmuligheter, og at 

det på mange måter hadde vært enklere om stien deres var mer pekt ut. Det kan virke som jentene 

jevnt over har lavere mestringstro enn guttene knyttet til evnen til å foreta viktige livsvalg, og at 

jentene blir mer stresset av ansvaret som ligger i det.  

4.5 Jentene mer stresset og bekymret 
Selv om hovedfortellingen om skole som årsak til stress er forholdvis lik hos alle informantene, 

ser jeg noen store forskjeller i mitt materiale knyttet til kjønn. Et av de tydeligste funnene i mitt 

materiale er at jentene snakker mer om stress og bekymring knyttet til hendelser lengre frem i tid, 

og har mer fokus på alle valgene de står overfor. Guri på vestkantskolen beskriver det som et 

fremtidspress:  

 

Jeg føler på et slags fremtidspress, om at jeg må levere på skolen nå for å lykkes videre i 
livet. Å være på skolen er ikke stress for meg. …Det er den indre uroen om at jeg vet jeg 
må prestere hele tiden som sliter meg ut.  

 

Guttene forteller altså den samme fortellingen om at skoleprestasjoner er avgjørende for 

fremtidig livskvalitet, men de uttrykker i mindre grad bekymring over fremtiden og valg de skal 

foreta. Deres stress er tilsynelatende mer knyttet til ting kortere frem i tid, slik Albert på 

vestkantskolen beskriver her:  

 

Jeg er mer sånn at: ”nå har jeg en religionsinnlevering om to dager og har 
ikke sett på pensum enda, så det bør jeg gjøre”. Det er så langt stresset 
mitt drar seg. Jeg vil ha en bra utdanning og jobb jeg også, men jeg 
tenker at det ordner seg.  

 

Flere av guttene i utvalget bruker nettopp dette begrepet, ”det ordner seg”, mens jentene i større 

grad bekymrer seg for at valgene de tar skal få negative konsekvenser. Det kan virke som at 

jentene i større grad ønsker å ha kontroll over hvordan fremtiden deres vil bli og de etterlyser en 

form for garanti for å lykkes. De sier de er redde for å gjøre ”feil valg” og vil at noen skal peke 

dem i riktig retning. Nettopp begrepene kontroll, ansvar og valg går igjen i flere av jentenes 

fortellinger. De blir stresset når de føler de ikke har kontroll over arbeidsoppgaver og karakterer, 

de blir stresset fordi de føler på et stort ansvar og de er stresset med tanke på viktige valg som 

skal gjøres. Alle har tro på at de kommer til å få et fint liv, men de oppfatter det som et resultat av 
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den innsatsen og de valgene de selv må ta ansvar for i ungdomstiden. En siste påfallende 

kjønnsforskjell er i beskrivelsen av hva skolestresset gjør med dem. Jentene nevner i mye større 

grad ulike fysiske plager som de knytter til sitt skolestress, som for eksempel søvnmangel, 

hodepine og generell slapphet. Enkelte nevner at de sliter med å sove om nettene, ofte fordi de 

har mye å tenke på eller engster seg for arbeidsmengden de står overfor. Slike formuleringer er 

det ingen av guttene som har, foruten at flere nevner at de ofte tar seg en ettermiddagshvil etter en 

slitsom skoledag. Dette fremstiller de imidlertid ikke som noe problematisk, slik jentene gjør.  

4.6 ”Paralysert av stress”  
Enkelte elever beskriver å bli ”utmattet” og ”paralysert” av stress, spesielt i perioder med mye 

prøver. Agnete på sentrumsskolen beskriver det slik: ”Noen ganger føler jeg man blir så stressa 

av alt som foregår at man blir helt paralysert. Man vet ikke hva man skal prioritere nesten, fordi 

alt føles så viktig. Også tar på en måte stresset nesten litt over”. Hun beskriver det som krevende 

å vite hvor man skal begynne, fordi arbeidsmengden blir så overveldende og man ønsker så 

inderlig å gjøre det bra i alt. Enkelte informanter peker på at denne følelsen av stress blir så 

overveldende at det er hemmende for evnen til å prestere, fordi man føler man uansett ikke 

strekker til. Flere er inne på en tanke om at ”hvis jeg ikke får til alt ting bra, så føles det ikke som 

noe vits å prøve i det hele tatt”. Jeanette på vestkantskolen sier dette ganske direkte:  

 

Jeg føler litt at jeg må gjøre alt eller ingenting. Det er noe med tanken på alt man har å 
gjøre og at alt må gjøres bra. Og om man prøver hardt og ikke får det til, da føler man seg 
på en måte mer mislykket, enn om man ikke prøvde i det hele tatt. Jeg kan ofte føle at jeg 
bare er for sliten og stresset til å gjøre noen ting. 

 

Jeg opplevde at flere av informantene hadde en tanke om at det måtte være alt eller ingenting - at 

om man først skal få en treer eller firer, så skal man i hvert fall ikke ha jobbet noe særlig med det 

i forkant, fordi det oppleves som bortkastet innsats for å få en ”dårlig karakter”. Middelmådighet 

fremstår slik sett som den største fienden, spesielt når man har lagt ned stor innsats i en slik 

periode. Hvis de først skal gjøre noe, så må det gjøres ”bra nok”. Og da forventer de også å få 

utbytte i form av gode karakterer. Dette indikerer at ungdommene har særskilt høye krav til egne 

prestasjoner. 
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4.7 Hvor kommer presset fra?  
Det akademiske presset kommer ifølge ungdommene fra flere hold. Jeg nevnte innledningsvis at 

hovedfortellingen om akademisk press ble formulert forholdvis likt av alle informantene. Der jeg 

så en tydelig forskjell mellom ungdommene var på hvor de mente skolestresset kom fra. Her ser 

særlig skolemiljøet, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn ut til å være av stor betydning for 

ungdommenes oppfatninger. På samtlige av skolene var de inne på at det akademiske presset 

skapes både av skolen og lærere, familien og venner. Enkelte pekte også på det som et overordnet 

press fra samfunnet i stort - at det er mest akseptert i samfunnet i dag og prestere godt på alle 

plan. Flere påpeker at dette er noe de lett tar inn, og videre legger som et individuelt press på seg 

selv.  

4.7.1 Press fra familien 
Det var stor ulikhet blant ungdommene knyttet til opplevd press fra foreldrene til å prestere på 

skolen. Det mest påfallende var at informantene med én eller to foreldre født utenfor Norge 

beskrev et mer eksplisitt press fra foreldrene på å gjøre det bra og velge et prestisjeyrke. Samtlige 

av disse gikk på østkantskolen, og det var bare blant jentene dette var et stort tema. Jeg hadde for 

øvrig kun to gutter i utvalget med minoritetsbakgrunn. De formulerte ikke det samme presset som 

jentene. Flere av jentene med pakistansk bakgrunn var særlig opptatt av viktigheten av å 

respektere foreldrene og deres ønsker. For dem var det å prestere i utdanningsløpet ikke minst 

viktig, fordi familien forventer at de enten presterer på skolen og tar en god utdannelse, ellers er 

det et alternativ å gifte seg tidlig og bli hjemmeværende i stedet. De påpeker at dette er satt på 

spissen, men det er likevel et perspektiv de har i bakhodet. Sheila sier: "De maser om at vi skal 

bli leger eller advokater, også sammenligner de oss alltid med andre barn. ”Se på hennes barn. 

Hun er blitt lege. Da kan du også”, liksom.”. Aisha fortsetter:  

 

Ja, og de eldre i familien ser det ofte som en plan B å gifte seg om man 
ikke gjør det bra med utdanning. Om du velger å slutte på en utdannelse 
du begynte på, så kommer noen i familien til å prøve å presentere deg for 
noen du kan gifte deg med.  

 

Ifølge ungdommene påpeker ofte foreldrene alle mulighetene de har gitt sine barn ved å flytte til 

Norge og la dem vokse opp her i et land med rikdom og gratis skolegang. Flere av ungdommene 

oppfatter det som at foreldrene deres forventer at de skal ”betale” dem tilbake for dette, ved å 
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skaffe seg en god utdannelse og jobb. Slik setter de både familien i et godt lys, og kan forsørge de 

eldre i fremtiden. Flere av ungdommene uttrykker et ønske om en bedre jobb enn foreldrene har. 

Det samme akademiske presset blant jenter med minoritetsbakgrunn finner også Eriksen et al. 

(2017) i sin studie av stress og press blant ungdomskoleelever.      

 Blant ungdommene med foreldre av norsk opprinnelse var det litt variert hvem som følte 

på press fra foreldrene og ikke. Jeg merket særlig forskjell på skolemiljøene. På vestkantskolen 

var det noen som sa at de følte på et eksplisitt press fra familien på å gjøre det bra, mens andre sa 

at foreldrene har vært opptatt av at de ikke skal føle press på karakterer og at de skal gjøre 

akkurat det de vil. Her ser jeg at de som har foreldre med yrker knyttet til særlig kulturell kapital, 

er mer tilbøyelige til å si at de ikke føler et eksplisitt press fra foreldrene, mens de med familier 

med typiske økonomisk kapital-yrker oftere føler et mer eksplisitt press. De aller fleste var enige 

om at de følte et visst implisitt press fra foreldrene, uavhengig av hva foreldrene sa. På 

vestkantskolen var det flere foreldre med høye utdannelser og såkalte statusyrker, så mange av 

ungdommene følte på et press for å gjøre det like bra som foreldrene. Flere har en oppfatning av 

at foreldrene hadde blitt skuffa om barna valgte noe vesentlig ”dårligere” enn dem. Presset gikk i 

hovedsak ut på et ønske om å gjøre foreldrene stolte, ved å få gode karakterer og velge en 

utdanning de enten trodde eller visste foreldrene ville like. De fleste av informantene på denne 

skolen er bosatt vest i Oslo, og enkelte påpeker at standarden på ”deres kant av byen” tilsier at 

foreldrene og barna bør velge prestisjeyrker. På sentrumsskolen var det mye likt som på 

vestkantskolen, foruten at andelen som sa at de følte på et eksplisitt press var mindre. Jeg fikk 

heller et inntrykk av at ungdommene var veldig opptatt av å fortelle at de ikke følte press fra 

foreldrene. Det kan virke som det er en verdi i deres miljø at barna skal få velge fritt og ikke 

presses til noe. Her var det mange som formulerte det samme implisitte presset som på 

vestkantskolen - et ønske om å gjøre det like bra som foreldrene og gjøre dem stolte. Men hele 

tiden med en sterk påpeking av at det ikke er på grunn av et eksplisitt press fra foreldre, men et 

ønske om å være like flinke som dem. Også her har foreldrene yrker preget av kulturell kapital, 

og flere har samfunnsfaglige yrker, som samfunnsvitere, psykologer, journalister og pedagoger. 

Det kan tyde på at foreldrenes kulturelle kapital spiller en rolle med tanke på hvilke verdier 

familien har om å sette krav til barnas akademiske prestasjoner  

4.7.2 Press fra skolen og lærere 
Noe av det jeg fant mest overraskende var at svært mange av gruppene, på alle tre skolene, rettet 
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hard kritikk mot skolen og lærerne, spesielt karaktersystemet. Jeg forventet at ungdommene ville 

påpeke at skolearbeidet var stressende, på lik linje med at de fleste yrkesaktive vil kunne si at 

jobben er stressende i perioder. Jeg oppfattet likevel ungdommenes kritikk av skolesystemet som 

kilde til akademisk press som mer omfattende og konkretisert enn forventet, spesielt fordi denne 

generasjonen gjerne blir omtalt som konforme og pliktoppfyllende (Hegna, Ødegård og Strandbu 

2013). Slike funn har jeg heller ikke funnet i tidligere forskning på feltet. Eriksen et al. (2017) 

finner i sin studie av ungdomsskoleelever at de utelukkende viser til mestringsstrategier knyttet til 

å endre seg selv for å håndtere stress. Ingen av informantene i denne studien nevnte 

mestringsstrategier som innebærte å endre kilden til stresset eller reduksjon av ytre press, såkalt 

problemorientert mestringsstrategi. Det var det flere av mine informanter som gjorde, som kan 

indikere at det kan finnes et aldersaspekt her. Mine informanter, som da er tre-fire år eldre, var 

tydelige på at skolen hadde et forbedringspotensiale med tanke på å forhindre stress og dårlig 

psykisk helse. En viktig poengtering er imidlertid at elevene fremdeles oppfatter det som deres 

eget ansvar å takle skolen slik den er i dag. De føler ikke at det finnes noen alternativer til dette, 

fordi de ikke har makt til å endre systemet. Så selv om de presenterer mulige problemorienterte 

mestringsstrategier, så ender de opp med de emosjonelle mestringsstrategiene, som innebærer at 

de enten må redusere eller lære seg å takle skolestresset på egenhånd. Slik sett ender de opp på 

samme sted som Eriksen et al. (2017) sine informanter.  

 En av de hardeste kritikkene mot skole- og karaktersystemet kommer fra Henriette på 

sentrumsskolen. Hun er særlig opptatt av at det burde vært flere lærere per elev, fordi lærerne 

ikke har tid til å gi ordentlige tilbakemeldinger:  

 

Det føles litt som vi blir roboter, da. At skolen blir veldig mekanisk og du ikke er en 
person lenger, men at du blir et tall. Du er et kandidatnummer på eksamen liksom, også 
får du ikke ordentlig tilbakemelding på hva du kunne gjort bedre en gang.  

 

Hun beskriver også en følelse av å ikke bli sett og satt pris på i skolesystemet – en følelse flere av 

elevene beskriver på samtlige av skolene. De opplever skolen som spesielt stressende når mange 

av de viktige prøvene og innleveringene blir lagt til samme tid, og de får et krevende arbeid med 

å prioritere tiden sin. Flere påpeker at læringsutbyttet ville vært bedre dersom lærerne i de ulike 

fagene hadde hatt bedre kommunikasjon, og at prøver og innleveringer dermed hadde blitt bedre 

fordelt utover året. Men aller mest savner de tilbakemeldinger fra lærerne utover tallkarakterer. 
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De savner mer fokus på læring, fremfor fokus på prestasjon og karakterer.  

 Ungdommene forteller at det er mye fokus fra skolen og lærernes hold på at elevene skal 

prestere bra. Enkelte påpeker også at skolene er opptatt av å opprettholde et godt karaktersnitt og 

kunne vise til at de er en bra skole med flinke elever. Dette gjør naturligvis skolen mer attraktiv 

for neste kull tiendeklasser, og gir skolen prestisje i offentligheten generelt. Anja på 

vestkantskolen forteller at de pleier å ha samlinger der rektor og ledelse holder taler om skolens 

resultater: ”De snakker om hvor bra resultat vi har fått, hva snittet er for å komme inn på skolen 

osv. Også presenterer de elevene som har best karakterer, minst fravær og sånn. Også får de 

gjerne en premie”. Slike konkrete eksempler er med på å understreke prestasjonsfokuset i skolen. 

Elevene forteller også at lærere og veiledere ofte spør hva de ønsker å studere etter videregående, 

og at de forventer at de snart skal ha bestemt seg for hva de vil. Ifølge flere av elevene gir lærerne 

tydelig uttrykk for at de mener de bør fortsette videre i utdanningsløpet og ikke ta såkalte friår. 

Ahmed på østkantskolen forteller at rektoren på deres skole sa på starten av året at man lå tynt an 

om man ikke visste hva man ville enda. Ifølge Sara i samme fokusgruppe sa avdelingslederen 

også dette:    

 

Det var faktisk mange som reagerte litt på det han sa. Han sa liksom at hvordan man gjør 
det på skolen kommer til å prege absolutt alt du gjør i livet ditt. For eksempel så sa han at 
hvordan du gjør det på skolen, kommer til å avgjøre hvem du kan gifte deg med. Flere 
folk følte seg enda mer stresset når han sa det. 

 

Det kan virke som at lærernes og ledelsenes velmente oppmuntringer om å prestere på skolen, 

kan være med på å underbygge elevenes opplevelse av høyt prestasjonsfokus, som de mener 

skaper stress.   

4.7.3 Press fra venner og miljøet 
Betydningen av hvilken vennegjeng du er i og hvilken skole du går på for opplevd press blir 

stadig gjentatt av mine informanter, spesielt av jentene. De forteller at karakterpresset avhenger 

av hvilke karakterer folk i vennekretsen har. Dersom man er i en vennegjeng der alle får gode 

karakterer, så blir man gjerne opptatt av å få gode karakterer selv. Det kan også være slik at de 

med høye karakterambisjoner finner hverandre som venner. Også her ser jeg en forskjell blant 

informantene knyttet til foreldrenes etniske bakgrunn. Elevene med minoritetsbakgrunn var mer 

åpne om at de ofte konkurrerte med vennene om å få best karakterer, med noen få unntak. Blant 
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majoritetsungdom ble dette ofte formulert mer implisitt. De var opptatt av at de ikke dømte andre 

for hvilke karakterer de fikk og at de egentlig ikke sammenlignet seg så mye med andre, men at 

det selvfølgelig aldri var gøy å være dårligst. Sheila på østkantskolen sier at hun kan bli sur 

dersom venninnene får bedre karakterer enn henne:  

 

Man har jobbet like mye og gitt det like mye tid. Kanskje du til og med øvde mer enn 
venninnen din, men får dårligere karakter enn henne. Det har hendt at jeg har blitt sur og 
bitter på venninner for det. Det skal jeg ærlig innrømme.  

 

Ikke alle formulerer dette like eksplisitt som her, men flere peker mot det samme elementet av 

konkurranse mellom venner i deres miljø. I de to øvrige skolemiljøene med flest med etnisk 

norsk opprinnelse virket det ut som det var en verdi i å ”være glad på venners vegne” og ikke 

konkurrere med hverandre. Jeg er imidlertid usikker på om det er en verdi som alltid etterfølges, 

fordi det også virket som de var svært opptatt av å ikke være dårligst blant venner eller i klassen.   

4.8 Akademisk press og skolestress oppsummert 
I dette kapittelet kommer det frem at samtlige av ungdommene føler på et betydelig akademisk 

press, og at det for mange fører til stress. Samtlige av informantene viser til betydningen av gode 

karakterer for å få en god utdannelse og god jobb, som de ser på som en forutsetning for å få et 

godt liv. Risikoen de presenterer er ikke å ende opp uten en jobb, men å ende opp i feil yrke. På 

den ene siden vil de velge det riktige for seg selv, men de vil også leve opp til ytre krav. Dette 

kan sees som et dilemma mellom indrestyrte og ytrestyrte motivasjoner. Ideelt sett bør de velge 

noe som oppfyller begge disse kriteriene. Ungdommenes perspektiv samsvarer godt med David 

Bakers (2009) teori om ”det skolerte samfunn”, der utdanning blir stadig viktigere for folks frihet 

og videre livssjanser. Idéen om det skolerte samfunn ser i stor grad ut til å være internalisert hos 

mine informanter, og skaper et individuelt press om å prestere i utdanningsløpet. 

 Guttene viser gjennomgående til et mer akutt stress, som de knytter til hektiske 

skoleperioder med prøver og innleveringer, men de har jevnt over stor mestringstro på at de 

kommer til å ende opp med en god utdannelse og jobb til slutt. Jentene viser på sin side til et mer 

kronisk stress, som ofte kjennetegnes som det negative stressset. De ser ut til å ha lavere 

mestringsforventning enn guttene knyttet til egne prestasjoner og valg. Jentene snakker om  

bekymringer for fremtidige utdanning- og yrkesvalg, og er redde for å mislykkes langt frem i tid. 
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De mener de ikke har tilstrekkelig med kunnskap for å foreta slike viktige fremtidsvalg, som blir 

presentert som en sentral sårbarhet de føler på. De opplever det som et stort ansvar og føler at de 

sliter under mangelen på kontroll. Dette er vedvarende bekymringer som skaper stress.  

 Ungdommene som opplever dette sterkest (utelukkende jenter) beskriver seg som slitne, 

forteller at de kan ligge våkne om nettene, ha vondt i hodet og kan føle seg paralysert av stress. 

Med det sistnevnte mener de at følelsen av stress av og til kan bli så overveldende at de ikke 

orker å gjøre noen ting. Dette knytter de utelukkende til sitt skolestress. 

Informantene peker på tre aktører som bidrar til det akademiske presset, i tillegg til at 

enkelte nevner samfunnet som helhet. De tre aktørene er: foreldrene, skolen og lærerne og 

vennemiljøet. Kritikken av skolen og lærerne er forholdsvis lik på alle skolene. Det er lett å 

trekke paralleller her til teori om målstruktur i skolen. Det informantene etterlyser er en mer 

læringsorientert målstruktur fremfor en prestasjonsorientert målstruktur. Flere knytter stresset sitt 

opp mot nettopp opplevelsen av en prestasjonsorientert skole, der de ikke føler seg sett og der 

karakterene blir viktigere enn læring og personlig utvikling. Dette samsvarer i stor grad med 

Skaalvik og Skaalvik (2013) og Uthus (2017) som viser til at en prestasjonsorientert målstruktur 

er korrelert med psykiske helseplager.  

I ungdommenes beskrivelse av press fra foreldre og fra vennemiljøet så jeg store 

forskjeller, der spesielt minoritetsungdommer opplever et langt mer eksplisitt akademisk press fra 

sine foreldre og venner, enn det majoritetsungdommer gjør. Jeg ser også forskjeller mellom ulik 

sosioøkonomisk status på sentrumsskolen og vestkantskolen, der det kan se ut til at ungdom med 

foreldre i yrker tilknyttet kulturell kapital (sentrumsskolen) var mer tilbøyelige til å føle et 

implisitt press, mens de med økonomisk kapital (vestkantskolen) oftere formulerte et eksplisitt 

press. Stefansen og Aarseth (2011) finner også at krav og press blir formulert på en mer implisitt 

måte av foreldre i øvre samfunnslag, men jeg finner altså også en forskjell her mellom 

henholdsvis kulturell og økonomisk kapital. Hegna og Smette (2016) viser dessuten til at 

innvandringsbakgrunn er en enda viktigere faktor, som jeg også ser i mitt materiale. Flere av 

jentene mente dessuten at hvilket vennemiljø og hvilken klasse man gikk i var avgjørende for 

hvor stort press man følte på karakterer, fordi ingen ville være den med dårligst karakterer i 

miljøet. Dette samsvarer med det Eriksson og Sellström (2010) fant i sin forskning – at 

betydningen av å være i et miljø med høye krav til prestasjoner og der andre har høyt stressnivå, 

vil spille inn på individers subjektive helseplager. Mine funn samsvarer også godt med Östberg et 
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al (2015), som finner at særlig jenter lar seg prege av hvordan de ligger an prestasjonsmessig i et 

miljø. 
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5. Jevnaldermiljøet og vennskap 
 

Foruten skole, er ungdommene også opptatt av hvordan de sosiale forpliktelsene i 

jevnaldermiljøet kan være stressutløsende. Det finnes mye forskning som viser at ungdoms 

jevnaldermiljø henger sammen med psykiske plager. Det å ha venner å henge med, og at 

jevnaldrende gir deg sosial støtte er for eksempel en viktig beskyttelse mot plager (Sund et al 

2003). Mobbing eller utenforskap er på den annen side flere ganger påvist som en betydelig 

risikofaktor (Myklestad, Røysamb & Tambs 2012; Ystgaard 1997). I dette kapittelet skal jeg se 

nærmere på hvilke faktorer ved jevnaldermiljøet ungdommene opplever som ytre press, og som 

årsaker til stress. Også her vil jeg gjennomgående se på likheter og ulikheter knyttet til kjønn, 

skolemiljø, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn.   

5.1 ”De sosiale ungdommene” 
I samtlige av intervjuene mine på alle skolene ble det å være sosial og utadvendt fremholdt som 

de aller viktigste personlige egenskapene i miljøet. Når ungdommene blir bedt om å utdype hva 

de mener med disse egenskapene tegner de et overraskende likt bilde, uavhengig av skolemiljø, 

etnisitet, kjønn og sosioøkonomisk status. De ”sosiale ungdommene” er de som alle på skolen vet 

hvem er, som har mange venner og bekjente, er godt likt både av venner og i miljøet i stort, er 

positive og smilende, lite selvhøytidelige og utstråler selvsikkerhet. De er flinke til å snakke for 

seg og får praten til å flyte lett både i gjengen og i klasserommet, og de hevder seg på fest. 

Betydningen av å det å være ”lættis”, som er ungdommenes samlebetegnelse for å være lite 

selvhøytidelig og morsom, blir for øvrig nevnt som et viktigere ideal blant guttene enn jentene. 

Selv om disse fortellingene er like i alle skolemiljøene, fremstår dette som spesielt viktig på 

vestkantskolen, der flere av informantene også bruker begrepet nettverk, som de beskriver som et 

viktig gode både nå og for fremtiden. Jeg forstår ungdommenes beskrivelser av de sosiale 

ungdommene både som et form for opphøyet ideal og som en beskrivelse av de mest populære 

personene i miljøene. Det å bli oppfattet som innadvendt, kjedelig, sur, selvhøytidelig og/eller 

usikker beskrives som svært negativt. Flere påpeker at ekstroverthet er noe som favoriseres i flere 

sammenhenger, både på skolen, på fest og i vennemiljøet. Er man derimot en mer introvert 

person kan man ”beskyttes” fra å utvikle dårlig selvfølelse, om man har trygge, nære venner man 

identifiserer seg med. Eva på sentrumsskolen beskriver det slik:  
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Jeg føler at samfunnet vi lever i nå favoriserer ekstroverte i veldig stor grad, generelt. Men 
jeg tror det er mange som egentlig har det fint med å ikke dra på alle fester, men heller ha 
færre gode venner, da. Da tror jeg det er kjempeviktig å ha de vennene for å klare seg 
gjennom det stresset, og kjenne på at man ikke er alene. 
 

5.1.1 Introverthet er sårbart 
Det å være innadvendt blir presentert som en stor sårbarhet i samtlige av ungdomsmiljøene. 

Dessuten knytter de ofte ekstroverthet til det å ”tørre å være seg selv fullt ut”. Introverthet 

fremstilles slik sett som noe man kan velge å ikke være, i motsetning til å se på introverthet som 

et mer fastsatt personlighetstrekk. Introverthet blir dermed noe man aktivt kan forbedre, ved å 

jobbe med seg selv og tørre å ta mer plass. Dette gjelder begge kjønn, men fremstår som noe mer 

sårbart for de introverte guttene, enn for jentene. Det er fordi de beskriver ekstroverte idealer, 

som selvsikkerhet og selvironi, som enda viktigere for guttenes status utad. Dessuten er guttene 

oftere i større og mindre intime vennegrupper, der ekstroverthet fremstår som viktigere.  

En mannlig informant på østkantskolen, som beskrev seg selv som litt introvert, forklarte 

hvorfor han opplevde dette som problematisk:  ”Jeg tror det største presset på gutter kanskje er at 

man skal takle ting da. Man skal være selvsikker, trygg på seg selv og ikke klage”. Han sier seg 

også enig med en kvinnelig informant i samme gruppe som mener at jentene er flinkere til å 

snakke om følelser og at det er mer lov for jentene å uttrykke at de er slitne eller klage generelt. 

Han påpeker at: ”Det hadde vært fint om vi guttene også kunne gjøre det innimellom”. Dette 

samsvarer godt med forskning som viser til at kvinner og menn formulerer følelser og erfaringer 

ulikt, der kvinner oftere snakker om følelser med større intensitet. Det trenger ikke nødvendigvis 

bety at menn har et mindre rikt følelsesliv, men kan være et resultat av kjønnede forventninger, 

noe forskning ikke gir entydige svar på (Grossman & Wood 2003). Disse funnene finner jeg på 

tvers av etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn, men jeg opplevde at sentrumsskolen hadde et noe 

større behov for å forsvare introvertheten, og at det i dette miljøet fremsto som noe mer akseptert, 

selv om de også påpekte at de følte dette presset fra samfunnet for øvrig. 

5.2 Fest som sosial arena 
Felles for samtlige av ungdommene er, i tråd med Ungdata (Bakken 2017) sine funn, at de helst 

bruker tid i hjemmet etter skoletid. Flere beskriver at de er slitne og trøtte etter skolen, og at de 
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må hjem for å slappe av. Det å slappe av fremstår som en viktig mestringsstrategi i håndteringen 

av skolestress. Når ungdommene skal slappe av vil de være alene eller hjemme med familien. 

Dette beskriver samtlige av informantene som helt legitimt, spesielt fordi de allerede har vært 

med vennene sine på skolen, og fordi de gjerne holder kontakt med vennene gjennom mobilen og 

sosiale medier. I helgen mener de imidlertid det finnes en uoffisiell regel om at ungdommene skal 

prioritere vennene sine, og de beskriver fest som den aller viktigste sosiale arenaen. Det er på fest 

man knytter nye vennskap, vedlikeholder de gamle, flørter og får en utblåsning fra hverdagens 

stress og har det gøy. Likevel beskriver flere dette som noe konfliktfylt, fordi selv om man ofte 

vil på fest, er det andre ganger man egentlig ikke orker. Det å ikke dra på fest, uten en bedre 

unnskyldning enn at man ikke orker eller ikke har lyst, føles som å svikte vennene. Da føler man 

seg kjedelig, innadvent og det blir sett på som en bortprioritering av vennene. Unntaket er et 

fåtall av jentene med minoritetsbakgrunn, som ikke drikker alkohol, og derfor ofte heller er med 

likesinnede venner i helgen. Samtlige av de andre beskrev en redsel for å gå glipp av noe dersom 

de ikke dro på fest, fordi samtaleemnene på skolen resten av uka i stor grad handlet om hva som 

hadde skjedd der. Det blir ofte snakk om hva som ble sagt, hva som ble gjort, hvem som har 

kysset eller hatt sex med hvem og hvem som ble fullest.  

 Her peker flere av ungdommene på flere press- og stressårsaker: drikkepress og sexpress. 

Det blir helt tydelig oppfattet som en sosial forpliktelse for mange av ungdommene å være med 

på fest, og det å være på fest innebærer å drikke alkohol. Flere påpeker at det å ikke drikke på fest 

må forsvares og oppfattes som rart. Hva gjelder sex og sjekking, så forteller ungdommene at mye 

av festkulturen handler om det, i hvert fall for dem som ikke allerede har kjæreste. Dette blir 

påpekt i alle tre skolemiljøene, men holdningene til dette var svært ulike.  

5.2.1 Sjekking og ”få på” 
Sjekkekultur ble spesielt mye omtalt på vestkantskolen. Mari på vestkantskolen forteller om en 

kamerat av henne, som illustrerer fortellingene om festkulturen her godt. Ifølge henne er 

kameraten helt avhengig av å ”få på” en jente på fest, for å føle at han har mestret sosialt. Det å 

”få på” beskriver hun slik: ”Det betyr at noen er keen på deg på fest, da. Man trenger ikke 

nødvendigvis å ligge sammen, men det handler om at noen vil ha deg på en måte. Kanskje kline, 

flørte eller adde hverandre på sosiale medier.” Dette begrepet blir brukt av flere informanter både 

på vestkantskolen og sentrumsskolen, som tyder på at dette er et velkjent mål som knyttes til 

festkulturen. På vestkantskolen blir det likvel vist til viktigheten av at jentene opprettholder en 
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viss ”få på”-balanse, slik at de ikke får et ”horestempel”. Guttenes status ble beskrevet som 

høyere, jo mer de ”får på”, i hvert fall blant gutta selv. Slik sett byr festkulturen på potensielle 

belastninger for begge kjønn, der det å ikke tørre å jakte på noen eller å bli avvist er en 

stressårsak for gutter, mens det å ikke få oppmerksomhet, eller å takke ja til for mye 

oppmerksomhet, kan bli problematisk for jentene. Ungdommene forteller også at 

førsteklassejentene får mer status ved å ”få på” tredjeklasseguttene (eller andre eldre gutter), men 

til gjengjeld er det en utbredt holdning at guttene lettere utnytter jentene i førsteklasse, fordi de er 

villigere og mer naive på fest. For guttene er det ikke så viktig med jentas klassetrinn, men 

utseende blir pekt ut som et viktig fokus. Det påpeker både guttene og jentene. Å ”få på” en pen 

jente vil gi en gutt økt sosial status på skolen. På østkantskolen og sentrumsskolen vedkjenner de 

også enkelte av disse fortellingene, men spesielt på sentrumsskolen handler mye om å ta aktivt 

avstand fra slike spilleregler. De knytter dette gjerne opp mot feministiske idealer.  

5.2.2 Kjønnsroller i festsammenheng 
På vestkantskolen blir det presentert et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster – der gutta skal 

jakte, og jentene blir jaktet på i festsammenheng. Både guttene og jentene viste til at det var slik 

det fungerte. På sentrumsskolen var tvert imot både guttene og jentene gjennomgående opptatt av 

å vise til likestilling. Det kan skyldes at denne skolen har en relativt høy jenteandel, men kan også 

ha noe med at informantene her kommer fra familier med høy kulturell kapital med foreldre i 

yrker som ofte knyttes til et feministisk ståsted, som samfunnsvitere og pedagoger. På 

vestkantskolen er det mer jevnt fordelt med gutter og jenter, og her er det flest som kommer fra 

familier med høy økonomisk kapital, og der foreldrenes yrker grovt stereotypisk kan knyttes til 

mer konservative idealer. Dette kan virke forenklet, men jeg mener å kunne se spor av dette i mitt 

materiale, spesielt i informantenes eksempler fra festkulturen. Det ser ut til at jentene har mer 

definisjonsmakt i jevnaldermiljøet på sentrumsskolen, mens guttene har mer definisjonsmakt på 

vestkantskolen. For eksempel forteller Silje på sentrumsskolen at: ”Kjekkasoppførsel av gutter på 

fest blir slått raskt ned på i vårt miljø. Da blir folk bare irriterte, og de blir ikke sett på som kule i 

det hele tatt”. Med kjekkasoppførsel menes det at gutta er såkalte ”playere”, som er opptatt av å 

”få på” mest mulig. Tilsvarende forteller jentene på vestkantskolen ofte om hvordan det er gutta 

som styrer festkulturen i deres miljø, og at ”playerne” er ansett som de kule. Det er likevel flere 

av jentene som er kritiske til dette, der de både er frustrerte over guttene, men også de jentene 

som spiller med og lar seg ”bruke”. Ingrid på vestkantskolen uttrykker sin frustrasjon slik:  
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Det blir litt kjipt å dra på fest når du vet at gutta er ute etter en ting, også står liksom 
førstisjentene der og byr seg frem. Det blir så desperat, så noen ganger er jeg kjip og bare 
drar hjem fra vors. Men da er det alltid noen som sier at jeg er kjip og aldri kommer til å 
få meg kjæreste og sånn. 

 

På østkantskolen var det påfallende mindre snakk om fest, selv om enkelte var innom noen av de 

samme fortellingene. Blant de informantene som ikke drakk alkohol, som var jenter med 

minoritetsbakgrunn, var det flere som tok avstand fra de ”norske ungdommenes” festkultur og 

spesielt sexkultur. Aisha sier: 

 

Vi slipper det der presset med å finne kjæreste og ha sex. Det er mye mer fokus på det 
med å få gutters oppmerksomhet blant de norske jentene. Alle de sier sånn at man må ha 
fått det første kysset innen den alderen, og må ha hatt sex før da og da. Ellers er man ikke 
kul nok.  

 

Hun og de tre andre venninnene med pakistansk bakgrunn fleiper og ironiserer rundt norske 

jenters uselvstendige jakt på gutters oppmerksomhet, og tuller med at de kanskje ikke en gang får 

lov av foreldrene til å velge kjæreste på egenhånd. Måten de tuller med dette på er ambivalent. 

Det er både en tilsynelatende oppriktig oppgitthet over den norske festkulturen, spesielt jentenes 

oppmerksomhetsbehov, men også en sårhet knyttet til hvor strenge foreldrene deres er på dette 

området. De mener det til tider er krevende å forhandle mellom to ulike kulturers verdier og 

holdninger, særlig knyttet til festkultur, og at det kan føles som at de havner mellom to stoler. 

Deres fortellinger om det å være tokulturell, og hvordan det kan være årsak til stress, samsvarer 

godt med tidligere forskning på feltet (Abebe 2010). 

5.3 Russetid - sosialt fellesskap vs utenforskap 
Et annet aspekt ved festkulturen, som det naturlig nok var mye snakk om blant informantene 

mine på VG3, var russetid. Her var det også store ulikheter mellom skolemiljøene, og knyttet til 

sosioøkonomisk status. Elevene på vestkantskolen, som også er en skole med høy økonomisk 

kapital, var langt mer opptatt av russetid enn de andre skolemiljøene. De beskriver det som et 

viktig sosialt fellesskap og som den ”ultimate festopplevelsen”. På østkantskolen var det ingen av 

mine informanter som var på russebuss og flere var heller ikke veldig opptatt av det, men enkelte 

planla å ”rulle med” venner som var på buss. De snakket også mer om utfordringer knyttet til å 
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tjene nok egne penger til å finansiere russetiden. Dette bærer nok preg av at det er en skole med 

stor innvandrerandel og lavere sosioøkonomisk status, derav mindre penger til å bruke på 

russebuss. Jeg så for øvrig at informanter som kom fra familier med lavere sosioøkonomisk 

status, og flest på østkantskolen, oftere hadde deltidsjobb ved siden av skolen. De påpekte at de 

måtte finansiere russetiden selv. På sentrumsskolen var det mange som var på buss, og enkelte på 

russebil, men også flere som ikke var det. De fremstiller alle tre delene som like sosialt akseptert, 

men at den store fordelen ved å være med på buss eller bil er det sosiale fellesskapet.  

 Flere av informantene viser til at det å ikke være på russebuss, kan føles som å havne 

utenfor det sosiale fellesskapet. Spesielt beskrives dette som vanskelig om de andre i ditt miljø er 

på en russebuss. Dette ble nevnt på både sentrumskolen og vestkantskolen, men det var 

utelukkende jenter som snakket om dette som en åpenbar stressårsak. Stresset handlet mye om 

følelsen av å havne utenfor det sosiale som skjer. Det kunne være snakk om egne bussvorspiel, 

egne samtaler på Facebook for russebussen og ikke minst selve jobbingen på bussen, og møter i 

forbindelse med det. Ingrid på vestkantskolen forteller om når hun bestemte seg for å ikke lenger 

være på buss, og plutselig følte seg utenfor: 

 

Jeg fikk ikke med meg noen ting lenger. Alt ble diskutert i den russebusstråden på 
Facebook; nyttårsmiddag, julebord og andre ting som egentlig var utenfor bussen. 
Venninnene mine bare glemte at jeg ikke var en del av den tråden. Til slutt meldte jeg 
meg inn igjen på bussen, for jeg ble så mye lei meg for det.  

 

På vestkantskolen forteller de også at det er relativt vanlig praksis at en litt mindre gjeng går 

sammen og kjøper en buss, og at de resterende plassene på bussen må søkes om. Det foregår på et 

bussmøte der kandidatene må holde en tale om hvorfor de bør få bli med på bussen, og i etterkant 

stemmer jentene over hvem de vil ha med og hvem som får avslag. Flere påpeker at dette har 

vært en kilde til konflikt og stress i miljøet, og at flere har blitt såret av slike avslag. Betydningen 

av å ha nære og fortrolige venner for å motvirke slikt utenforskap og stress, blir poengtert på alle 

tre skolene.  

5.4 Nære venner = beskyttelse mot stress? 
Ungdommene beskriver flere lag av vennskap: Det er de aller nærmeste vennene, den litt større 

vennegjengen og ungdomsmiljøet i stort. De nærmeste vennene blir beskrevet som viktige med 

tanke på å motarbeide ytre press, særlig av jentene. Det er disse vennene som aksepterer deg for 
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akkurat den du er, uavhengig av din sosiale status i gjengen eller det store ungdomsmiljøet. 

Ungdommene viser ofte til at ”vi ikke er opptatt av sånt”, i betydningen av at deres nære 

vennegjeng ikke er opptatt av noe. Det kan for eksempel være snakk om kropp eller trening. 

Ungdommene mener at man ikke i like stor grad føler på et press om å leve opp til bestemte 

kropp- og treningsidealer, dersom de nære vennene ikke dyrker dette som et ideal. Det kan også 

fungere motsatt vei. Det å for eksempel være i en vennegjeng der alle er topptrent, kan gjøre at du 

føler et større press på å få en bestemt type kropp. Ungdommene gir i stor grad utrrykk for at de 

identifiserer seg og sammenligner seg mer med vennene sine, enn for eksempel kjendiser eller 

bloggere, noe som understreker betydningen av vennskap for unges selvfølelse. Det sammenfaller 

godt med teori om jevnaldermiljøets betydning for utvikling av selvfølelse og identitet, og 

ungdommers søken etter likhet i relasjonene sine (Heggen og Øia 2005:78). Det kan altså se ut til 

at de nære vennene er av stor betydning for hvor sårbar man føler seg i møte med ytre press. 

5.4.1 Kjønnsforskjeller i vennskap 
Det er store ulikheter i hvordan guttene og jentene beskriver sine vennskap. På samtlige av 

skolene, blant begge kjønn, påpekes det at jenters vennskap er mer komplekse enn guttenes. Ofte 

blir jentenes vennskap beskrevet som fylt med ”drama”, mens guttenes vennskap bygger på at 

ting skal være ”lættis”. Disse begrepene rommer sentrale forskjeller mellom jentene og guttenes 

miljø. Der jentenes vennskap fremstår nærere, men mer intense og konfliktfylte, er guttenes 

preget av en tilsynelatende enkelhet og ertende tone. Jentene snakker også oftere om 

”bestevenner” og/eller nære venninner, mens guttene oftere referer til ”gjengen” eller ”gutta”.  

Jenter uttrykker også gjennomgående større krav til vennskapene sine. De er opptatt av lojalitet, 

nærhet, likhet og at venninnene skal være på ”deres lag”.  

 Dramaaspektet ved jenters vennskap finner jeg på tvers av etnisk- og sosial bakgrunn. Jeg 

ser at jentene med annen etnisk bakgrunn og noe lavere sosioøkonomisk status ikke er like 

opptatt av det å ”være på lag”. Deres vennskap blir beskrevet som mer åpne og direkte, med 

større preg av konkurranse. I den grad jentene med norsk bakgrunn og høyere sosioøkonomisk 

status konkurrerer med hverandre eller snakker stygt om hverandre, foregår det oftere på en mer 

indirekte og skjult måte, for eksempel ved å ikke invitere noen til fest eller avfølge dem på 

sosiale medier. Slike scenarioer kan imidlertid eskalere til åpen konflikt, og kan by på mye 

individuelt stress. Henning på vestkantskolen beskriver forskjellene mellom jenters og gutters 

vennskap på denne måten:  
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Jeg føler at jenter knytter mer bånd på en måte. Vi gutta er jo litt sånn at når jeg er på 
party, også er det en fyr som spretter en pils til meg, så er vi bro’s, liksom. Så adder vi 
hverandre på Snapchat. Jentene skal liksom analysere hvem som passer dem best og 
stalke potensielle venninner i sosiale medier i tre måneder først. 

 

Med tanke på at de nære vennskapene blir beskrevet som de viktigste i bekjempelsen av ytre 

press, burde slik sett jentenes intime vennskap vært stressreduserende. For eksempel mener flere 

av jentene at det å kunne snakke om stress med sine venninner og søke trøst og forståelse hos 

dem, hjelper mot press og stress. Likevel ser det ut til at den kompleksiteten og de høye kravene 

jentene setter til vennskapene sine, bidrar til en ny form for stress, ved at jentene føler de må 

vedlikeholde, forhandle og pleie disse nære vennskapene for at de skal vare. Dette krever både tid 

og innsats, i deres allerede krevende timeplan. Kan det tenkes at denne kompleksiteten også kan 

føre til en redsel for å miste venninnene dersom man ikke legger inn nok innsats? For guttene ser 

det ut til å være tvert om. De gir uttrykk for at de i mindre grad snakker med kompisene sine om 

stress og vonde følelser, men til gjengjeld er deres vennskap langt mindre komplekse og krever 

mindre vedlikehold. At guttene i mindre grad snakker om stress og følelser kan både bety at de 

bærer på mye tanker innvendig som ikke kommer ut, som kan oppleves krevende, men det kan 

også handle om at de ikke føler på slike følelser i like stor grad som jentene.  

5.5 Jevnaldermiljøet og vennskap oppsummert  
 

I dette kapittelet har jeg vist at det er mye ungdommene vil være med på, mye de føler de bør 

være med på og tilsynelatende mange sosiale spilleregler som skal følges i jevnaldermiljøet. 

Overordnet viser ungdommene at det finnes et betydelig ytre press på å være utadvent og hevde 

seg sosialt i miljøet.  

Det å være introvert blir presentert som en stor sårbarhet i samtlige av ungdomsmiljøene. I 

likhet med måten ungdommene kritiserer skolesystemet, så kritiserer de også samfunnets 

favorisering av ekstroverthet. Nok en gang ser de likevel ikke alternativer til de rådende idealene, 

fordi ekstroverthet oppfattes av ungdommene som så viktig både i det sosiale ungdomslivet og i 

videre skole- og arbeidsliv. De ender dermed opp med en emosjonell mestringsstrategi om å 

aktivt motkjempe sin eventuelle introverthet. I den grad de føler de ikke mestrer det, blir det for 

flere en stor belastning og kilde til stressreaksjoner og dårlig selvfølelse. Dette fremstår som noe 
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mer sårbart for de introverte guttene, enn for jentene, fordi ekstroverte egenskaper som 

selvsikkerhet og selvironi blir beskrevet som viktigere for guttas status utad. 

 Ungdommene beskriver også et stort behov for å slappe av etter skoletid. Det beskriver de 

som en av de viktigste mestringsstrategiene mot stress. Det å slappe av fremstiller de som det 

motsatte av det å være sosial, fordi det sosiale livet krever tid og energi. Derfor vil ungdommene 

helst slappe av hjemme – enten alene eller med foreldrene. I helgen føler de seg likevel forpliktet 

til å prioritere vennene sine, og da er det hovedsakelig fest som gjelder. Felles for alle miljøene er 

at det finnes komplekse sosiale spilleregler som må følges og mestres i festsammenheng, men 

disse reglene er miljøspesifikke. Det mest fremtredende er at vestkantskolen vektlegger 

betydningen av nettverk, sjekking og russetid enda høyere enn de to andre skolene. Det å ikke 

mestre sosiale situasjoner, ikke være ettertraktet på sjekkemarkedet og/eller havne utenfor et 

sosialt fellesskap i russetiden beskrives som potensielle kilder til dårlig selvfølelse og stress.  

 Nære og intime vennskap blir beskrevet av ungdommene som en beskyttelse mot stress, 

fordi disse vennene skal akseptere deg for den du er, uavhengig av din sosiale status utad. Men 

vennskap kan også være en kilde til stress. Spesielt beskriver jentene komplekse vennskap, fordi 

de ser ut til å kreve mye mer av sine venner enn guttene gjør. Her finner jeg mange likheter med 

tidligere forskning. Både ved at jentene i større grad er relasjonsorienterte og søker intimitet og 

likhet, mens guttene oftere inngår i gjenger og er mer handlingsorienterte (Nielsen & Rudberg 

1989; Heggen & Øia 2005:78). Mine funn samsvarer også med Nielsens (2016) studie av 

kvinnelige vennskap. Mine jenter beskrev den samme intensiteten i vennskapene sine, som gir 

dem nærhet, trøst og forståelse, men som også byr på krav og potensiell usikkerhet. 
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6. Kropp- og motepress 
 

Diskusjonen om kropp- og motepress som stressårsak hos unge er kanskje den aller mest 

fremtredende i mediene, og det bærer mine informanters fortellinger også preg av. De viser til 

den offentlige debatten, og tar ofte utgangspunkt i dette når de enten korrigerer eller bekrefter 

dette som stressårsak. Det knyttes ofte bekymring til hvordan kommersielt motepress påvirker 

unges selvbilde, i form av at man kan ende opp med å måle sin egenverdi ut ifra et materialistisk 

statushierki (Fauske & Øia 2010: 218). Stil og mote kan imidlertid også være en positiv 

utfoldelse av kreativitet. Kroppspresset er på sin side mer et ønske om konformitet, der kroppen 

ikke skal avvike fra normene. Tidligere forskning har vist at en stor andel unge – flest jenter, men 

også i økende grad gutter – sliter med negative tanker om egne kropper (Tiggemann 2011). I 

dette kapittelet vil jeg se på hvordan mine informanter erfarer kropp- og motepress som 

stressårsaker, og i hvilken grad de opplever disse pressfaktorene som belastende. Også her vil jeg 

se på forskjeller knyttet til skolemiljø, kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn. 

6.1 Ulike idealer i miljøene 
På vestkantskolen og østkantskolen var det både flere av dem som mente presset var overdrevet i 

offentligheten, og dem som beskrev et svært komplekst forhold til egen kropp og utseende. Det 

var likevel litt ulikt formulert i de ulike miljøene. Motkulturen mot presset var desidert mest 

fremtredende på sentrumskolen. På vestkantskolen var det kvinnelige idealet i stor grad knyttet til 

slankhet, mens på østkantskolen var det mer snakk om å ha de riktige type formene. Spesielt var 

enkelte av jentene med innvandrerbakgrunn opptatt av at rumpe nå var ekstra populært, og at 

gutta på skolen synes det var fint med store rumper. De refererte også oftere til kjendisidealer, 

som for eksempel realitystjernene Kardashians eller Bollywood-stjerner. Slike typer idoler var 

mindre utbredt blant middelklassejentene på sentrum- og vestkantskolen, selv om noen på 

vestkantskolen nevnte Victorias Secret-modeller som et ideal de følte press på å leve opp til. 

Dette var imidlertid mer negativt ladet, og ikke i form av at disse modellene var idoler for dem. 

De mannlige kroppsidealene ble forholdsvis likt beskrevet på alle skolene – som høy og 

muskuløs. Flere påpekte at kroppspresset på gutter var i ferd med å bli litt mer utbredt, men at det 

ikke var så dominerende i deres miljøer. På sentrumskolen snakket de mest om en form for 

motkultur mot kroppspress. De beskrev det som helt tabu å kommentere andres kropper, spesielt 
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jentenes kropper, i deres miljø. Dette er nok en gang i tråd med deres feministiske verdier. Her 

forteller de at det er mer populært i deres miljø å ha en ironisk tilnærming til pressfaktorer som 

kropp og trening. For eksempel forteller Sara at det er mer sosialt akseptert å legge ut et bilde av 

at man spiser en burger på McDonalds med teksten ”sommerkroppen 2017”, enn å legge ut 

samme tekst til et bilde av seg selv på treningssenteret. På vestkantskolen var det også noen av 

guttene som nevnte en slik ironisk tilnærming, mens på østkantskolen var denne ironiske 

distansen helt fraværende. Der var likevel én av jentegruppene som beskrev en motkultur i 

vennegjengen, ved at de ”ikke var opptatt av kropp, men heller av skole”. Til tross for en aktiv 

motkultur på sentrumskolen mener de likevel det finnes et slags ideal om å være ”sprek”, gjerne i 

form av sunne interesser som fjellgåing eller langrenn, fremfor rumpetrening på treningssenter. 

På østkantkantskolen var det treningssenteret som var den riktige arenaen, mens på 

vestkantskolen ble både styrketrening på treningssenter og friluftsinteresser nevnt.  

6.2 Kropp som sjekkeverktøy 
Det er særlig guttene som sier at kroppspressdebatten, slik den fremstilles i mediene, er 

overdrevet, selv om de også påpeker at det finnes idealer for en attraktiv kropp. De mener 

bestemt at de ikke opplever dette som en årsak til stress. Et fremtredende funn i mitt materiale er 

at i diskusjonen av kropp begynner nesten samtlige å diskutere attraktivitet overfor det motsatte 

kjønn. Det kan virke som at en eventuell oppfattelse av egen attraktivitet på sjekkemarkedet, har 

betydning for hvordan man oppfatter egen kropp og utseende. Her ser jeg tydelige 

kjønnsforskjeller. Guttene ser i mindre grad ut til å ha inntrykk av at kropp og utseende er deres 

beste verktøy i kampen om jentenes oppmerksomhet, noe de ofte bruker som begrunnelse for 

hvorfor de ikke føler så stort press på å ha en bra kropp. Langt oftere påpeker de at sosial status i 

miljøet (at man er selvsikker, utadvent og morsom, i tillegg til å eventuelt være på riktig 

russebuss eller i riktig vennegjeng) er langt viktigere for å kapre jentenes oppmerksomhet, enn 

det kropp og utseende er isolert sett. Så selv om de gjerne kunne vært litt bedre trent for å ”se litt 

bedre ut”, så er det ikke så farlig, dersom de fremdeles har draget på jentene med sin mindre 

trente kropp. Jentene har på sin side litt oftere en tanke om at deres kropp og utseende er viktig 

for å fange guttas oppmerksomhet, spesielt fordi de mener guttene er raske på å kommentere 

jenters utseende. Jeanine på østkantskolen beskriver dette slik:  
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Jeg føler gutter er mer overfladiske til jentenes kropper, men så går jo vi jentene rundt og 
baksnakker hverandres utseende vi også. Men en jente kunne aldri sagt at hun var keen på 
en fyr fordi han har sixpack, mens gutter kan si at de er keen på en jente fordi hun har 
digg rumpe. 

 

Hun mener at både jenter og gutter kan bli dømt for å vektlegge utseende i sin jakt på å ”få på” 

eller finne en potensiell kjæreste, men de blir kun dømt av jentene. Hun mener det er mer legitimt 

blant gutta å kommentere og åpent si at de ønsker en pen jente med fin kropp, og at det ikke slås 

ned på i guttegjengene. Dette så jeg for øvrig også i praksis i intervjuene mine, der slike 

formuleringer ikke ble slått ned på i intervjuet med bare gutter, mens det tydelig ble slått ned på i 

ett av de andre intervjuene med både gutter og jenter.  

6.3 Kroppspress i sosiale medier 
I tillegg til oppmerksomhet på sjekkemarkedet, blir sosiale medier nevnt som en sentral kilde til 

kroppspress, på alle tre skolene. Det er særlig jentene som er opptatt av dette, noe som kan 

skyldes at jenter også er mer aktive på sosiale medier (Medietilsynet 2016). De peker nesten 

utelukkende på Instagram som kilden til dette presset. Spesielt blir ”Utforsk”-seksjonen nevnt, 

der man får opp bilder basert på Instagrams forslag, og ikke dem man selv aktivt følger. Jentene 

er opptatt av at denne seksjonen ofte er fylt med pene jenter, lettkledde kropper og treningstips. 

Maja på vestkantskolen sier: ”Den utforsk-feeden er livsfarlig. Jeg tenker jo at jeg bare ødelegger 

for meg selv når jeg scroller ned der og klikker inn på Victorias Secret-modeller og sånt, men så 

klarer man ikke alltid å la være”. På vestkantskolen og sentrumsskolen beskriver de en bevissthet 

rundt slike bilder på Instagram. De er kritiske til retusjering av bilder og påpeker at bilder 

generelt sett kan lyve mye. På østkantskolen var det imidlertid flere som sa de synes det var 

vanskelig å se bildene på denne måten. Nadya på østkantskolen sier at hun ser seg helt blind på 

slike bilder i sosiale medier. ”Jeg skal være ærlig. Jeg klarer ikke å tenke at det kan være fake. 

Jeg tenker bare ”shit, hun ser bra ut. Jeg vil se sånn ut.” Ikke at jeg ville operert meg eller noe, 

men jeg føler at jeg må dra på treningssenteret å få en sånn rumpe”. På østkantskolen var det også 

flere som aktivt fulgte slike kontoer, og brukte det som inspirasjon. De fortalte blant annet at de 

ofte testet ut treningsøvelser de hadde sett på Instagram.  

6.4 Kommentarer og likes på jenters kropper  
På samtlige av skolene påpekes det også at pene jenter med fine kropper også ofte har flere 
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følgere, flere likes og flere kommentarer på sine bilder, som gjør at disse oppfattes som mer 

populære. Dette gjelder ikke bare kjendiser, men også jentene i jevnaldermiljøet. Dette er tydelig 

med på å gi flere av jentene et inntrykk av at deres popularitet potensielt handler om deres kropp 

eller utseende. Spesielt fordi kommentarer på jentenes bilder i sosiale medier, ifølge 

ungdommene selv, ofte dreier seg om utseende og kropp. Det er for øvrig ofte andre jenter, og 

ikke guttene, som skriver slike kommentarer. Eksempler er: ”fin”, ”vakreste”, ”pen”, ”diggeste”, 

”digg rumpe”, ”altfor digg”, ”sjuke pupper” osv. Slike kommentarer er ikke på langt nær like 

utbredt blant guttene. I den grad guttene skriver sånne kommentarer til hverandre er det ofte med 

en ironisk undertone. Det hender imidlertid at gutter kommenterer jentenes bilder på denne 

måten. Det er altså mest legitimt å kommentere jenters utseende og kropper på sosiale medier, for 

begge kjønn, ifølge mine informanter. Spesielt var dette fremtredende på østkantskolen og 

vestkantskolen, mens sentrumskolen igjen tok noe avstand fra dette. De var opptatt av den samme 

”Utforsk”-funskjonen og hvordan kroppspresset ble skapt utenfra, men viste til at de i sitt miljø 

tok mer avstand fra slike bilder og kommentarer.  

6.5 Komplekst forhold til kropp 
Blant de som åpent sa at de følte på et stort kropp- og utseendepress var alle jenter, og det var kun 

informanter fra østkantskolen og vestkantskolen. Det var både minoritetsjenter og 

majoritetsjenter som sa dette, men på forskjellig måte i lys av de ulike idealene i miljøene. Maja 

på vestkantskolen er blant dem som innrømmer å ha et komplekst forhold til kropp og utseende. 

Hun sier gjentatte ganger at hun skulle ønske at hun hadde et mer avslappet forhold til egen 

kropp, som fremstår som et ideal i seg selv. Det er tydelig at det ikke er ansett som attraktivt å si 

at man sliter med negative tanker om kropp og utseende. Ifølge Maja er dette noe som viser 

mangel på selvtillit, og usikkerhet er i seg selv noe som anses som ”usexy”. Det kan være med på 

å forklare hvorfor ikke flere informanter sier at de strever med negative tanker om kropp. Jeg kan 

ikke utelukke at flere informanter tenker som Maja, men at det er noen stigmaer knyttet til å si 

dette høyt. Maja sier at hun synes det er spesielt vanskelig å høre på at guttene snakker 

nedsettende om en jentes kropp eller utseende, og at hun ofte måler det opp mot sin egen kropp. 

Ofte føler hun at hun ikke er fin nok, spesielt i festsammenheng:   

 

Jeg pynter meg alltid veldig når jeg skal på fest, og hvis jeg ikke får noe oppmerksomhet, 
så tenker jeg jo med en gang at det var fordi jeg ikke var fin nok. Også må jeg pynte meg 
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på skolen også, fordi det er jo kjempevondt å få høre at en fyr for eksempel har sagt at 
”hun bare er pen på fest”. Sånt knuser selvtilliten min. 

 

Også enkelte av jentene på østkantskolen var opptatt av en slik redsel for å få negative 

kommentarer om sine kropper og utseende, og oppfattet deres eget utseende og kropp som viktig 

for sin egen selvfølelse. Det å ikke føle seg pen nok var for dem ensbetydende med å ha dårlig 

selvtillit, som er et hinder både med tanke på sosial status og det ”å være seg selv”.  

6.6 Har motepresset endret seg?  
Med tanke på det mer kommersielle presset, knyttet til skjønnhetsprodukter, klær og stil, blir også 

sosiale medier pekt ut som en sentral kilde til press. Enkelte nevner også medier, og viser for 

eksempel til VGs MinMote og motemagasiner. Men nok en gang blir Instagram presentert som 

den største synderen. Det er fordi det er her det ofte legges ut bilder av klær, sko, vesker, sminke 

osv., både av kjendiser, bloggere og jevnaldrende. Dette kaller ungdommene gjerne for såkalt 

”inspo”. Inspo står for inspirasjon og handler i stor grad om å legge ut ting som inspirerer andre, 

enten det er snakk om mote, trening eller reiser. Særlig blir dette nevnt på vestkantskolen og 

østkantskolen, og nok en gang er det særlig jentene som mener dette er en stressårsak. På 

samtlige av skolene blir det bemerket at press knyttet til skjønnhet, klær og stil var langt mer 

utbredt på ungdomsskolen. Da var det viktig å ha de riktige jakkene og de riktige merkene, men 

samtlige mener dette presset avtar i løpet av videregående skole. På videregående endrer dette 

presset form – nå handler det i stor grad om å ha funnet sin egen stil. Ungdommene er likevel 

opptatt av at det finnes enkelte skoler i Oslo der dette såkalte ”ungdomsskolepresset” fortsatt 

råder. Særlig pekes det mot én skole, som åpenbart er særlig kjent for dette. La oss kalle den 

”moteskolen”. Denne skolen ligger på Oslo vest, men har litt lavere karakterinntak og har noe 

lavere sosioøkonomisk status-skår enn sentrumsskolen og vestkantskolen, ifølge Andersen, 

Pedersen og Bakkens tabell (2017: 316). Sentrumskolen er den som oftest peker ut moteskolen i 

negativt ordlag, men samme skole ble også karakterisert negativt på vestkantskolen.  

6.7 Motepress er miljøavhengig 
Typisk er at ungdommene i stor grad knytter ulike former for mote- og klespress til bestemte 

skolemiljøer i Oslo. Spesielt knyttes merkepress til å være et typisk vestkantfenomen, men på 

”min” vestkantskole tok de fleste sterk avstand fra dette, og henviste det videre til skoler som 
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moteskolen. På østkantskolen snakket de mest om skjønnhetsprodukter og behandlinger de 

ønsket seg, fremfor klær. Dette gjaldt særlig de jentene som var opptatt av trening og av 

kjendisidealer. De ønsket seg gjerne bestemte populære neglebehandlinger, vippeextensions og 

lignende. Slike skjønnhetsbehandlinger var ikke like populært på vestkantskolen, men ble igjen 

nevnt som mer populært på moteskolen. På sentrumsskolen ble denne typen skjønnhetsfokus sett 

på som nærmest tabu. Her ser jeg forskjeller med tanke på ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Det 

kan virke som at det å bruke mye sminke eller å ta slike skjønnhetsbehandlinger knyttes til en 

form for vulgæritet, som ungdommene på vestkantskolen og sentrumsskolen assosierer med lav 

sosioøkonomisk status og det å være litt ”harry”. På østkantskolen var de tvert imot opptatt av det 

å kunne gå uten sminke og være komfortabel med det.  

6.8 Vi er ”unike og like” 
Til tross for at ungdommene på sentrumsskolen gjennomgående viser til en mestringsstrategi som 

innebærer å aktivt kjempe imot kropp- og motepress, så er på mange måter deres stilnormer de 

strengeste og mest komplekse. Kristine forklarer deres stilideal slik: ”Det er sykt viktig å være 

unik og ha særpreg. Det kan for eksempel vises gjennom at du er kreativ med stilen din eller at du 

hører på noe musikk som ikke er mainstream. At du er deg selv og kan vise til at du er 

individuell, da”. De er imidlertid også bevisst på sine egne komplekse stilnormer, og kan 

interessant nok også ironisere over sin egen jakt på unikhet i mye større grad enn på de andre 

skolene. For eksempel sier Sara: 

 

Alle skal jo være så unike, men det er jo innenfor samme sjanger. Det mest unike på 
denne skolen hadde jo vært om noen digga listepop og gikk med Louis Vouitton-veske. 
Men det hadde vært feil. Så man skal jo ha en unik stil innenfor den unike stilsjangeren, 
på en måte.  

 

Kristine følger opp med å si: ”Ja, så egentlig er vi alle like og unike på samme tid”. Hele gruppa 

ler av dette. De er likevel raske med å påpeke at det er mye forskjellige folk på deres skole og at 

det er større takhøyde for annerledeshet på deres skole, enn på andre skoler, der moteskolen er et 

fremtredende eksempel. De er likevel svært ironiserende overfor spesielt typisk vestkantstil, der 

de mener merkeklær og høy prislapp er kjennetegn, selv om de ”ikke vil dømme folk for det dem 

går med”.  
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6.9 Kropp- og motepress oppsummert 
I dette kapittelet har jeg vist at meningene er svært delte hos mine informanter om kropp- og 

motepress, og fortellingene spriker i de ulike ungdomsmiljøene. Noen mener at motepresset og 

kroppspresset er overdrevet, enkelte har utformet en form for motkultur mot dette presset, mens 

andre beskriver et svært komplekst forhold til spesielt kropp og utseende.  

 Felles for alle skolemiljøene er en erkjennelse av at kroppspress eksisterer i en eller annen 

form, men de er uenige om hvorvidt de føler det er en årsak til stress. Alle har likevel en form for 

aktiv mestringsstrategi knyttet til kropp, enten om det er å ignorere eller vise motstand til presset, 

eller det å gi etter for presset og forsøke å forbedre kroppen. Dette fremstår som et tema de må 

forholde seg til på noen måte, spesielt jentene, fordi tematikken er så kjent for dem. Det er helt 

tydelig spesifikke sosiale regler i hvert miljø knyttet til hvordan kroppen skal bearbeides, og også 

hvordan den skal vises frem eller eventuelt ikke vises frem, spesielt i sosiale medier. Slik sett 

handler ikke kroppspresset bare om å mestre hvordan kroppen skal se ut, men det handler også 

om å mestre en kompetanse om hva som er riktig kroppsstrategi i sitt miljø. At holdninger til 

kroppsbilde er miljøavhengig vises også i Kvalem og Strandbus (2013) studie av ungdom på 

østkanten og vestkanten. 

 Motepresset fremstår også som svært miljøavhengig, og nødvendigheten av å ha en 

kompetanse om hva som er riktig stilkode i sitt miljø står sentralt. Det er lett å tenke seg at 

kommersielt press – i form av mote og skjønnhet – i stor grad handler om økonomiske ressurser, 

men det handler vel så mye om å opparbeide seg en kompetanse om hva som er riktig stiluttrykk i 

sitt miljø, og om å finne sin egen vri innenfor dette stiluttrykket, slik også Liv Mette Gulbrandsen 

(2006) og Mari Rysst (2005) finner i sin forskning. Dette fremstår også som en balansering 

mellom en form for indrestyrt og ytrestyrt motivasjon, der det å dyrke sin egen stil blir en form 

for indrestyrt motivasjon og det å forsøke å tilpasse seg stilnormene er en ytrestyrt motivasjon. 

Den kompetansen som knyttes til å forene disse to motivasjonene oppfatter jeg som spesielt 

viktig på sentrumsskolen, der stil i stor grad knyttes til identitet.  
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7. Sosiale medier 
 

Det blir ofte knyttet bekymring til hva den økende digitaliseringen av ungdomstiden, og spesielt 

inntoget av sosiale medier, gjør med dagens ungdomsgenerasjon og deres identitetsutvikling 

(Fauske & Øia 2010: 216-218). Andelen som oppgir å bruke mer enn én time på sosiale medier 

hver dag er nærmere 80 prosent for jentene på videregående og rundt 55 prosent av guttene 

(Bakken 2017). Ifølge Medietilsynet (2016) er det Facebook, Snapchat og Instagram som er de 

mest brukte blant ungdom i dag. Deres rapport viser også at jenter er mer kritiske til sin egen 

mediebruk enn guttene, og at andelen som oppgir at det er viktig for dem å få ”likes”og 

”kommentarer” er økende med alder (Medietilsynet 2016). Jeg har allerede vært inne på sosiale 

medier som stressårsak i tilknytning til jevnaldermiljøet og kropp- og motepresset, men i dette 

siste analysekapittelet vil jeg gå litt mer inn på hva ungdommene sier om sosiale medier mer 

overordnet som en kilde til stress og press.  

7.1 Sosiale medier som gøy 
Felles for alle informantene er at de sier de bruker Facebook mest til chatting, Instagram til 

bildedeling og Snapchat både til chatting med venner og til å sende bilder. For å legge ut noe på 

Instagram må det være ”Instagram-verdig”, hvilket betyr at det må være et estetisk fint bilde av 

en ekstraordinær fin situasjon. På Snapchat er det mye lavere terskel, og her kan man ifølge 

informantene legge ut mer tull og såkalt ”styggere” bilder.  

De færreste av mine informanter mener de føler et press fra sosiale medier. Noen 

uttrykker også at de blir irriterte over alle de negative karakteristikkene og bekymringen som 

knyttes til unges bruk av sosiale medier – for eksempel at det gjør dem mer selvopptatte og/eller 

gir dem dårlig selvfølelse. Spesielt er de opptatt av at de ikke lar seg prege negativt av kjendiser, 

bloggere og tilsvarende på sosiale medier. Dette gjelder i hovedsak sentrumskolen og 

vestkantskolen, mens østkantskolen er mer tilbøyelige til å si at de følger slike kjendiser og lar 

seg inspirere, men de mener det hovedsakelig er på en positiv måte. Det gjelder spesielt jentene. 

Samtlige av informantene er enige om at de påvirkes mest av det andre i jevnaldermiljøet legger 

ut. Felles for alle er at de anser sosiale medier for å være gøy. Det er også essensielt i dannelsen 

av nye vennskap og som flørteverktøy. De beskriver det dessuten som svært viktig for 

kommunikasjon i miljøet. Disse beskrivelsene gjelder for alle informantene på tvers av 
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skolemiljø, kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn. Selv om de fleste totalt sett mener at 

sosiale medier er uproblematisk, så trenger ikke dette faktisk være tilfelle. I flere fortellinger og 

eksempler fra miljøet peker ungdommene tvert imot på sosiale medier som en potensiell 

stressårsak. De retter imidlertid helst fokuset over på andre. De sier for eksempel at sosiale 

medier kan være problematisk, men bare om du bruker det på en viss måte, som de er opptatt av 

at de selv ikke gjør. For eksempel slik Sara på østkanskolen sier at: ”det kan jo være negativt om 

man blir veldig opphengt i likes. Det finnes folk som er veldig opptatt av det, men jeg er ikke 

det”. Det kan virke ut som ungdommene har et sterkt behov for å forsvare egen bruk av sosiale 

medier, før de eventuelt presenterer negative aspekter ved det. Flere er også inne på en tanke om 

at sosiale medier nå er en så stor del av hverdagen deres, at de kanskje ikke ser så godt de mer 

skjulte negative konsekvensene selv. Særlig var det informanter på sentrumsskolen som viste til 

dette. Enkelte påpeker for eksempel at man kanskje ikke oppfatter seg selv som avhengig av 

kommentarer og likes, før man eventuelt opplever å ikke få dem. Det er bare noen få som sier at 

sosiale medier tidvis får dem til å føle seg utilstrekkelige, spesielt er det tre jenter (to på 

østkantskolen og én på vestkantskolen) som snakker om dette i tilknytning til trening-, skjønnhet- 

og kroppspress. Som tidligere nevnt kan dette også skyldes et stigma knyttet til det å fortelle om 

egne svakheter, som gjør at færre vil innrømme å la seg negativt påvirke av sosiale medier.   

7.2 Sosiale medier som et problem 
Av de negative historiene ungdommene forteller, som de retter utover, er det flere aspekter som 

er gjentakende. At sosiale medier viser en skjønnmalt verden og er et sted der folk skryter av seg 

selv blir nevnt flere ganger. Men dette mener de er selvfølgelig, og noe alle vet, og at det derfor 

ikke bør oppleves som et press. Flere nevner også at sosiale medier gjør at man hele tiden blir 

klar over hva man går glipp av, for eksempel hvilken fest man ikke var invitert til, som kan være 

en kilde til ensomhet eller til å føle at sitt liv er kjedeligere enn andres. I tillegg beskriver de 

hvordan sosiale medier gir tydelige indikasjoner på sosial status, og at de bruker det for å vurdere 

andre i jevnaldermiljøet. Likes og kommentarer ble i alle tre skolemiljøene pekt på som 

indikasjoner på hvor populær man var i miljøet. De presenterer det som et velkjent fenomen at de 

mest populære folka i miljøet får flest likes og mest positive kommentarer på bildene sine. Det 

desidert viktigste bildet å ha mange likes på, er tilsynelatende profilbildet på Facebook. Dette ble 

spesielt påpekt på vestkantskolen. Nina på vestkantskolen forteller blant annet om hvordan hun 
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brukte Facebook for å bli kjent med hvem hun skulle begynne i klasse med på videregående. I 

løpet av sommeren før de startet i første klasse på videregående, så fikk de tilgang til en 

klasseliste med navnene. Da søkte hun opp alle de nye klassekameratene:  

 

Da lagde jeg meg et bilde og forventninger ved å se på profilbildet på Facebook. Jeg tror 
alle gjorde det. …Jeg så på utseende og hvor mange likes de hadde på profilbildet. Og 
nettverket dems da, ut ifra hvem som hadde kommentert det. Jeg hadde jo noen idéer om 
hvem jeg ville bli venn med, ut ifra det. 
 

Flere påpeker at nettopp profilbildet på Facebook fungerer som et viktig mål på sosial status, 

fordi det viser hvor pen/kjekk du er, hvor populær du er og hvilket nettverk du har.  

7.3 Regler i sosiale medier  
Det er klare miljøspesifikke regler, spesielt blant jentene, knyttet til bruk av sosiale medier. For 

eksempel er det en plikt som venninne å både like og kommentere hverandres profilbilde. På 

østkantskolen var de også svært opptatt av at man ikke kunne ha færre følgere enn dem man 

fulgte selv. Nok en gang er dette noe de mener ”andre i miljøet” er opptatt av, men ikke dem. De 

fortalte blant annet om en app der man kan se hvem som hadde ”unfollowet” dem på Instagram, 

sånn at man raskt kunne gå inn og avfølge den personen tilbake. Ved å ha flere følgere enn dem 

man følger selv mener informantene at man indirekte (men samtidig på en veldig målbar måte) 

viser at sitt liv er litt mer interessant enn de andres. De beskriver også ulike strategier for å få 

flere likes, som for eksempel å åpne sin lukkede konto rett etter man har lagt ut et bilde, for så å 

lukke den igjen når man har fått en del likes utenom egne følgere. Men slike strategier må man 

for all del ikke bli fersket i å gjøre, fordi det blir oppfattet som kleint og desperat. På 

østkantsskolen hadde de mindre regler knyttet til hva som var lov og ikke lov å legge ut på 

sosiale medier. De la ut alt fra selfies, memes (humorbilde med tekst) og såkalt inspo. På 

vestkantskolen og sentrumsskolen var det flere regler knyttet til hva man kunne legge ut. På 

sentrumsskolen var de svært opptatt av å ha en ironisk distanse til sosiale medier generelt og at 

Instagram-profilen helst ikke skal være så fasade-preget, som den er ”hos alle andre”. Du skal for 

eksempel ikke være altfor aktiv, ikke være for skrytete og ikke ha for mye selfies. De sier det er 

greit med en selfie i ny og ne, men det må være en kul selfie. Og hva er en kul selfie? Kristine på 

sentrumskolen forklarer:  
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Det har vel noe med poseringen å gjøre. Det bør helst være litt ironisk. Og ikke ha for 
mye sminke eller filter. Og i hvert fall ikke sånn trutmunn som Insta-babes har. I fjor var 
det veldig populært å sitte på huk på en sånn teit måte. Haha. Også hjelper det så klart om 
man har en litt kulturell bakgrunn, da. Et museum eller noe. 
 

På vestkantskolen var det flere som påpekte at de hadde flere kontoer på samme sosiale medie, 

spesielt på Instagram, der de ulike kontoene fungerte til ulikt bruk. Her hadde de ganske 

spesifikke regler på hvilke bilder som hørte til hvor, henholdsvis på en åpen eller lukket konto. 

Ofte er den åpne kontoen deres litt mer fasadepreget med fine bilder fra ferie, kulturaktiviteter, 

friluftsliv osv. Dette er den kontoen de vil at foreldre, potensielle arbeidsgivere og fremmede skal 

se. Flere har også en lukket konto, som er fylt med ting som er mer ”lættis”, ofte bilder fra fest og 

bilder der man fremstår som morsom og lite selvhøytidelig. Innenfor disse rammene var det 

likevel ikke like spesifikke regler knyttet til deres bilder som på sentrumsskolen. 

7.4 Sosiale mediers press og stress oppsummert 
I dette kapittelet har jeg vist at svært få av ungdommene mener sosiale medier er en kilde til 

stress. Det typiske er at de selv ser på sosiale medier som noe gøy, og at de forsvarer sin egen 

bruk, men de har likevel lett for å peke på potensielle stressårsaker ved andres bruk av sosiale 

medier. Samtlige av skolemiljøene viser til at det finnes regler og strategier knyttet til sosiale 

medier som man bør mestre i deres miljø. Nok en gang ser jeg at sentrumsskolen har en tydeligst 

formulert mestringsstrategi som innebærer å ta avstand fra de mest påfallende pressfaktorene – 

som for eksempel å motarbeide skjønnmalingen i sosiale medier. Dette fremstår likevel som 

kanskje den mest komplekse mestringsstrategien fordi man både må kunne identifisere 

pressfaktorene, og mestre kunsten å ironisere over dem. Dette krever stor miljøspesifikk innsikt 

og kompetanse.  
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8. Oppsummering, diskusjon og avslutning 
 

De fire hovedårsakene til stress som jeg nå har fremvist er; akademisk press og skolestress, 

jevnaldermiljøet og vennskap, kropp- og motepress og sosiale medier. Jeg har gjennomgående 

vist til hvordan skolemiljø, kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn spiller inn på 

informantenes erfaringer. I dette oppsummerings- og diskusjonskapittelet vil jeg i første del se på 

hvordan ungdommene ser på de fire hovedstressårsakene samlet, og hvordan disse kan forstås i 

forhold til hverandre. I den andre delen vil jeg sammenfatte og diskutere hvilke stressårsaker og 

mestringsstrategier som er de mest fremtredende og spesfikke ved de ulike ungdomsmiljøene. 

Her vil jeg ta utgangspunkt i skolemiljøene, og vise hvordan kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk 

bakgrunn spiller inn i miljøene. Disse to delene vil gi sammenfattede svar på mine to 

problemstillinger. Til slutt vil jeg diskutere hva mine funn overordnet kan fortelle om ungdom og 

deres stressårsaker, i lys av stressteori, individualisering og ulikhetstssosiologi og helt til slutt gi 

en konkluderende avslutning på oppgaven. 

8.1 Hvordan ser ungdommenes stressårsaker ut samlet?    
I min analyse ser jeg at ungdommene først og fremst knytter stressbegrepet til det å føle et 

tidspress, å ha flere store belastninger på samme tid, og/eller ansvar knyttet til store avgjørelser. 

Mestringsstrategiene deres går i stor grad ut på å strebe etter å disponere tiden og energien sin 

riktig, og den viktigste strategien deres mot stress er å ”slappe av og gjøre ingen ting”. Det vil 

ungdommene helst gjøre i hjemmet, der de eventuelt også kan få trøst og forståelse av mor og far. 

Enkelte snakker også med nære venner og søker likhet og forståelse i dem. Behovet for å slappe 

av kommer imidlertid av og til i konflikt med det sosiale livet deres, fordi det også er viktig å 

være med på det sosiale som skjer i jevnaldermiljøet. Det å finne den perfekte balansen mellom 

skole og fritid er derfor ungdommenes viktigste strategi for å forhindre stress, noe som i seg selv 

kan oppleves som en stressende oppgave. Det er tydelig at ungdommene mener skolen er den 

desidert fremste årsaken til deres stress. Det er både den stressårsaken de snakker mest om og 

som de har lettest for å knytte til stressbegrepet og/eller til eventuelle fysiske plager. Det er også 

den eneste stressårsaken som samtlige av informantene mener direkte påvirker dem i større eller 

mindre grad i form av et negativt stress. Skolestresset handler både om det å få gode karakterer 

på skolen her og nå, men også om et langvarig stress, knyttet til det at karakterene deres er 
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avgjørende for om de får en bra nok utdanning og jobb i fremtiden. Det er viktig å poengtere at 

dette kanskje også er den stressfaktoren det er lettest å snakke om, fordi det er knyttet mindre 

stigma til å bli berørt av skolepress enn for eksempel kroppspress. Slik informantene forstår 

stressbegrepet er det kanskje også lettest å knytte stress til konkrete prøver, frister og karakterer, 

og lettere å peke på konkrete aktører bak dette presset, som skolesystemet og lærere. 

Informantene bruker for øvrg også begrepet press når de snakker om skole. Det er altså ikke 

begrepet stress i seg selv, som gjør at de peker ut skolen som fremste stressårsak. De forstår det 

både som den største pressfaktoren og den største utløseren av stressreaksjoner.  

 De hadde vanskeligere for å identifisere de mer vedvarende og underliggende 

stressårsakene, kroppspress og sosiale medier, som stress. Her bruker de nesten utelukkende 

pressbegrepet, og har vanskeligere for å knytte dette til sitt eget stress. Det kan handle om at disse 

pressfaktorene er mindre avgrenset i tid og sted enn det for eksempel hektiske skoleperioder er, 

og det er også mer utydelig hvem aktørene bak presset er. Ungdommene har lettere for å peke på 

potensiale for stress og dårlig selvfølelse ved andres måte å bruke sosiale medier og tolke 

kroppspresset på, men forsvarer gjerne sin egen bruk og tolkning.  

 Det å bli oppfattet som en sosial og utadvendt person fremstår som svært viktig for 

ungdommene. Her viser flere også til personlige stresserfaringer, fremfor å peke på potensialet 

for stress utenfor seg selv. Her trekker de også tydelig inn tidsdimensjonen ved stresset sitt, om å 

prioritere tiden sin optimalt mellom skole og det sosiale. Med det mener de at de vil ha 

toppkarakterer, men vil ikke at det skal gå på bekostning av deres festplaner i helgene, der de 

føler de må delta for å leve opp til sine sosiale forpliktelser. De beskriver både hvordan nære 

vennskap er beskyttende mot stress, men også hvordan slike vennskap kan være en kilde til 

stress, fordi særlig jentene stiller store krav til vennskapene sine.   

 Man blir betraktet som en sosial person når man deltar på det sosiale som skjer og mestrer 

sosiale situasjoner i ungdomsmiljøet. Ikke minst kan dette iscenesettes på sosiale medier. Det er 

nemlig de såkalte ”sosiale ungdommene” som får flest likes og kommentarer på sosiale medier, 

og dette blir dermed et veldig synlig bilde på ungdommenes sosiale posisjon i miljøet. Sosiale 

medier er også en måte å demonstrere sin utadvendthet på, ved å vise til alt man gjør og hvor 

mange venner man har. Det er også en måte å vise frem sin attrakivitet, enten kroppslig og/eller 

stilmessig. Det at ungdommene sliter med å peke på sosiale medier og kroppspress som kilde til 

eget stress, trenger ikke å bety at de ikke opplever disse pressfaktorene som krevende. Det kan 
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også handle om at det er flaut å innrømme, kanskje spesielt i grupper med jevnaldrende. Dette er 

også pressformer det er vanskeligere for individene å kunne identifisere følgene av, fordi det 

foregår til en hver tid og på forskjellige måter. For eksempel er det ikke én aktør eller ett type 

press som kan bidra til stress og dårlig selvfølelse på sosiale medier, det kan være mange, og 

konsekvensene av det er utydelige. Skolestresset er slik sett mye mer konkret. Selv om 

skolestress fremstår som den største og tydeligste stressårsaken blant samtlige av informantene i 

alle tre skolemiljøene, er det god grunn til å tro at alle stressårsakene fungerer samtidig, og 

påvirker ungdommene i ulik grad og på ulike måter. 	

8.2 Hva er spesifikt for de ulike miljøene? 
Jeg vil nå se på hva som fremstår som de mest miljøspesifikke stressårsakene i hver av 

skolemiljøene, i lys av kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk status.	

8.2.1 Østkantskolen  
Det mest fremtredende ved østkantskolen er at jeg utelukkende hadde informanter her med 

minoritetsbakgrunn. De var alle fra familier med lavere sosioøkonomisk status, og foreldrene 

hadde typiske arbeiderklasseyrker. Det var imidlertid et vesentlig skille mellom informantene her. 

Skillet var mellom dem som åpenbart holdt seg mer til venner med samme minoritetsbakgrunn og 

som distanserte seg fra spesielt den norske festkulturen, og de informantene som tok mer del i det 

sosiale med majoritetsungdom. De førstnevnte, som kun var jenter, var utelukkende opptatt av 

skole som stressårsak og beskrev foreldrene som den største kilden til press i deres liv. De var 

opptatt av å respektere famlien og deres ønsker, og påpekte at deres alternativer i fremtiden (satt 

på spissen) var å enten prestere i utdanningsløpet eller å gifte seg og droppe karriere. Disse var 

også mer opptatt av å vise til sin tokulturelle bakgrunn som årsak til sitt stress, der de beskrev en 

følelse av å havne i skvis mellom to ulike verdener.  

 De minoritetsungdommene som deltok mer i ”de norske” miljøene var opptatt av skole, 

men også av fest, kroppspress og sosiale medier. Disse var svært åpne om at de følte på et stort 

kroppspress og et press om å være mest mulig sosial og utadvent, både i og utenfor sosiale 

medier. Felles for alle disse informantene var at de var svært direkte og at de, i mye større grad 

enn på de to andre skolene, snakket åpent om personlige sårbarheter og sine ytre motivasjoner. 

De tok oftere utgangspunkt i personlige historier, fremfor å peke på hvordan press kan påvirke 

andre enn dem selv. Jeg opplevde det som at disse informantene i mye mindre grad la bånd på 
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fortellingene sine, ved at de for eksempel var åpne om at de konkurrerte med vennene sine og at 

det var viktig å være best på skolen og/eller penest. De hadde altså mange ytrestyrte 

motivasjoner, men de var mindre opptatt av å tilpasse og kamuflere dette som indrestyrte 

motivasjoner, slik jeg oppfattet det var mer av på de andre skolene.  

 Ungdommene på østkantskolen ser ut til å forholde seg til mer eksplisitte krav, spesielt fra 

foreldrene, men også fra vennene sine. Dette er i tråd med tidligere forskning (Hegna og Smette 

2016) som finner at minoritetselever i mye større grad enn majoritetselever, opplever foreldrene 

som en eksplisitt kilde til akademisk press. Det at mine informanter oppfatter foreldrene og 

vennene som svært tydelige i sine krav og forventninger, og at de viser til flere ytrestryrte 

motivasjoner, skaper åpenbart et stort press og et potensiale for stress, men det kan også oppleves 

som enklere å forholde seg til. Den åpenbare fordelen med et eksplisitt krav er at man vet hva 

som forventes av seg og man har også noen aktører å skylde på for sitt stress. De sosiale 

spillereglene blir tydeligere og mindre komplekse for individet (Wiklund og Bengs 2012).   

8.2.2 Sentrumsskolen 
På sentrumsskolen var det hovedsakelig elever med relativt høy sosioøkonomisk status, og 

foreldre med yrker tilknyttet høy kulturell kapital, eller en sammensetning av kulturell og 

økonomisk kapital. Det er også en betydelig større andel jenter enn gutter på denne skolen, noe 

som ser ut til å prege verdiene i miljøet. Gjennomgående så jeg at idealer om feminisme og 

likestilling for eksempel var påfallende her, både i tilknytning til skole, kroppspress og festkultur. 

Det mest påfallende jeg fant ved denne skolen var imidlertid den kompleksiteten de beskrev ved 

flere av sine stressårsaker og de sosiale reglene i miljøet. På denne skolen er idealet om ”å være 

seg selv” og ha sin egen unike identitet spesielt fremtredende. Det er i hovedsak de indrestyrte 

motivasjonene som fremheves og dyrkes, selv om det kanskje av og til ser ut til å ha sitt opphav i 

ytrestyrte motivasjoner. I tråd med Gulbrandsens (2006) resultater handler mye på denne skolen 

om å mestre de dominerende kulturelle idéene og praksisformene, men samtidig klare å 

transforme det til å passe inn i sin tydelige og særegne identitet. Her finnes det en tydelig 

ambivalens. Man skal være seg selv, ved å skille seg ut og være unik, men man skal samtidig 

holde seg innenfor miljøets sosiale rammer. Dette krever en form for dobbel kompetanse, både at 

man må mestre sin unikhet, men også mestre og oppfatte de sosiale rammene. På denne skolen så 

jeg også en tredje kompetanse man måtte mestre i tilknytning til dette – det å ha en ironisk 

distanse til det som ikke hører til i deres sosiale rammer.  
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 Denne triple kompetansen er i stor grad måten ungdommene beskriver sin håndtering av 

stressårsaker på, med unntak av skolestresset, som er forholdsvis likt som på de andre skolene. 

Deres mestringsstrategi går i stor grad ut på å prøve å distansere seg fra de aspektene ved 

stressårsakene, som de mener er spesielt negative og/eller stresskapende. For eksempel knytter de 

motepress automatisk til merkepress, som igjen er noe de knytter til vestkanten, og er noe de 

distanserer seg fra og ironiserer over. På samme måte tar de avstand fra kropp- og utseendespress, 

som de fort knytter til det å være tynn, ha mye sminke og være typisk ”babe” (jentene) eller svært 

muskuløs (guttene), som de også tar avstand fra og ironiserer over. De tar også avstand fra det 

typiske fasadepregede på sosiale medier, som de mener de bekjemper ved å legge ut bilder som 

ironiserer over slik fasade. Tilknyttet fest- og russekultur er de også opptatt av å ta avstand fra 

såkalt kjekkaseri og overfladiskhet, som de mener preger andre miljøer. Slik sett inntar de til dels 

problemorienterte mestringsstrategier, ved at de tar aktivt avstand fra og prøver å endre 

stressårsakene, men samtidig skaper de også et nytt type stress. Med det mener jeg at all denne 

motstanden og ironiseringen også krever en stor kompetanse. Identitetsarbeidet kan oppleves som 

mer krevende, fordi det både stilles store krav til deres identitets særegenhet, men det er samtidig 

mye de må ta avstand fra og ironisere over. Dessuten eksisterer det også noen implisitte normer 

for stil, sosiale medier-bruk og fester i dette miljøet, som man må mestre. Så selv om de tar 

avstand fra det de anser som de typiske idealene knyttet til de ulike stressårsakene, så har de 

likevel skapt seg andre miljøspesifikke idealer å leve opp til. Denne kompleksiteten og 

utydeligheten preger sentrumsskolemiljøet i stor grad. For eksempel beskriver de også utydelige, 

implisitte krav fra foreldre og venner, som er typisk for norsk middelklasseungdom (Hegna og 

Smette 2016). De beskriver foreldrene som støttende og beskyttende, men samtidig føler de et 

press på å gjøre foreldrene stolte og gjøre det de tror foreldrene vil like. Denne kompleksiteten 

preger i stor grad også vennskapene deres, spesielt jentenes, som er preget av en rekke implisitte 

sosiale regler. Implisitte krav kan være like utløsende for stress, som eksplisitte krav, fordi 

byrden om å finne ut hva som kreves av deg kan oppleves større (Skelton og Francis 2012).  

 Et siste interessant trekk ved dette skolemiljøet, er den selvrefleksiviteten informantene 

også viser. For eksempel når de sier at ”vi skal alle være så unike, men vi er like på samme tid”. 

Til syvende og sist er de ikke bare ironiske til miljøene utenfor, de er også til en viss grad 

ironiske overfor seg selv. De er svært bevisste på seg selv og den ambivalensen som preger deres 

miljø, til tross for at miljøet er fylt med flere implisitte sosiale regler. Kanskje kan 
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selvrefleksiviteten være et resultat av at de forholder seg til så mye implisitte regler og krav, og 

dermed får et mer krevende identitetsprosjekt? I tråd med Giddens’ (1991) vektlegging av 

selvrefleksivitet som sentralt i det individualiserte samfunn, er det på sentrumsskolen jeg 

tydeligst ser dette komme til uttrykk, selv om det til en viss grad også er til stede på de andre 

skolene. 

8.2.3 Vestkantskolen  
På vestkantskolen var det, med kun et par unntak, elever med høy sosioøkonomisk status. 

Informantene har hovedsakelig foreldre i yrker knyttet til økonomisk kapital, men også enkelte 

med en sammensetning av økonomisk og kulturell kapital. På denne skolen var samtlige av de 

fire hovedstressårsakene mye i fokus, og det var både informanter som oppga å føle seg stresset 

av samtlige av pressfaktorene, mens andre mente de ikke lot seg stresse av noe (bare i mindre 

grad av skolestress). Det var hovedsakelig guttene som var i sistnevnte kategori, som kan skyldes 

at det var her jeg hadde flest mannlige informanter. Det som pekte seg ut som mest spesifikt ved 

dette miljøet var deres sterke vektlegging av det sosiale liv, fest og nettverk. Selv om dette også 

var viktige temaer på de andre skolene, så var det betydelig mer snakk om det her. Enkelte 

informanter viser også til hvor viktig nettverk er for fremtidig arbeidsliv. Flere på denne skolen 

var dessuten opptatt av å få en jobb der de ville tjene godt, som kan sees i sammenheng med 

foreldrenes høye økonomiske kapital. Deres fokus på nettverk og det sosiale liv handlet mest om 

fest, sjekking og russetid, men jeg mener også å se det i deres mer strategiske bruk av sosiale 

medier. Målet er tilsynelatende et stort nettverk og høy sosial status. Det får man for eksempel 

gjennom å være i en populær vennegjeng, være til stede og opptre i tråd med de riktige sosiale 

kodene på fest og ved å ha mange likes og kommentarer på profilbildet sitt på Facebook, og i 

sosiale medier for øvrig.  

 På vestkantskolen var det både informanter som følte på implisitte og mer eksplisitte krav 

fra foreldre og venner. Det var særlig noen av guttene som opplevde foreldrenes krav som 

eksplisitte, i form av at foreldrene ønsket å påvirke deres utdanningsvalg, mens størsteparten av 

jentene mente foreldrene utelukkende lot dem velge fritt, men at de selv hadde et ønske om like 

gode jobber som foreldrene har. De vil leve opp til familiestandarden og ikke minst standarden på 

”deres side av byen”, som flere av informantene viser til. Med det mener de at det forventes av 

ungdom født i ressurssterke familier på vestkanten, at de skal få gode jobber og karrierer. Spesielt 

på deres skole, som også har et høyt karaktersnitt. Dersom de nå skulle ende opp med en ”dårlig 
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jobb” har innsatsen de har lagt i karakterene sine vært bortkastet, og de ville ansett seg selv som 

mislykket. Ungdommene her viser både til ytrestyrte motivasjoner og indrestyrte motivasjoner. 

De er ikke fullt så opptatt av å kamuflere sine ytrestyrte motivasjoner som jeg fikk inntrykk av at 

de var på sentrumsskolen, men de ytrestyrte motivasjonene deres er heller ikke like direkte 

formulert som på østkantskolen. For øvrig opplever jeg at guttene er mye mer tilbøyelige til å si 

at de motiveres av ytre faktorer, som penger, makt og pene jenter. Jentene viser oftere til at det 

viktigste for dem er å ha det bra med seg selv, eller å få en jobb de vil trives med, som er typiske 

indrestyrte motivasjoner. Jeg kan ikke utelukke at jentene faktisk har mer indrestyrte 

motivasjoner, og det er uansett ikke slik at man kun er ytrestyrt eller indrestyrt, men i mitt 

materiale er det mye som tyder på at de fleste av ungdommene i stor grad er opptatt av ytrestyrte 

motivasjonsfaktorer. Spesielt i skolesammenheng, men også i tilknytning til det sosiale livet.  

 Mestringsstrategiene på denne skolen bærer mindre preg av motstand og ironisk distanse 

til hovedårsakene til stress, som det gjør på sentrumsskolen. Her handler strategiene mer om å 

innfinne seg med at presset er slik det er, og forsøke å leve opp til det. Så søker de heller trøst i 

venner og familie, og ”slapper av” når stress og bekymringer eventuelt tar overhånd. Dette er 

typiske emosjonelle mestringsstrategier, som går ut på at de må tilpasse seg presset, fremfor å 

endre kilden til presset. For enkelte av informantene oppleves dette som en lite krevende 

oppgave, fordi de gir uttrykk for at de ikke blir spesielt stresset, mens for andre oppleves det 

svært vanskelig. Det kan også ha noe med hvilke sårbarheter ungdommene har i utgangspunktet. 

For eksempel vil det å være utpreget introvert kunne være en åpenbar sårbarhet i 

vestkantskolemiljøet, der sosialt nettverk er så vektlagt.    

8.3 Hvordan kan vi forstå ungdommenes stress? 
Til nå har jeg vist at ungdom i ulike ungdomsmiljøer erfarer de samme hovedårsakene til stress, 

men at deres fortolkning, vektlegging og håndtering er ulik i de ulike miljøene. I denne siste 

delen av oppsummering- og diskusjonskapittelet vil jeg se på om vi kan forstå ungdommenes 

stressårsaker og deres beskrivelser av stress og press i lys av noen overordnede teoretiske 

perspektiver.  

 Informantenes mestringsstrategier går i hovedsak ut på å slappe av, disponere tiden sin 

riktig og eventuelt søke trøst eller forståelse hos venner og familie. Sentrumsskolemiljøets 

strategi går i tillegg ut på å gi deler av presset motstand, men i samtlige av miljøene ender de 
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likevel opp med emosjonelle mestringsstrategier, som går ut på å tilpasse seg de ulike 

stressårsakene. I den grad ungdommene føler at de blir preget av press og stress, så klandrer de til 

syvende og sist seg selv. For selv om de også kritiserer skolesystemet, lærere og av og til foreldre 

og venner, så ser de ingen annen utvei enn å leve opp til pressfaktorene. De legger 

gjennomgående mye ansvar, og stiller store krav, til seg selv og sine egne valg. Dette begrunner 

de ofte med å vise til hvor priviligerte de er. For ungdommene med minoritetsbakgrunn blir dette 

formulert som at de er heldige som ble tatt med til eller ble født i Norge, og fikk muligheten til 

gratis skolegang og lovende fremtidsutsikter. På sentrumsskolen og (i spesielt stor grad) på 

vestkantskolen blir det formulert som en form for dårlig middelklassesamvittighet, ved at de har 

vokst opp med alle tenkelige ressurser, og at det bare skulle mangle om ikke de skulle få 

suksessfulle liv. Alt annet ville være et nederlag de kan skylde seg selv for. Spesielt jentene ser ut 

til å ta dette fremtidspresset innover seg, og gir uttrykk for å bekymre seg over mangelen på 

kontroll over hvordan fremtiden vil komme til å se ut, som følge av valgene de står overfor. Det 

kan virke som jentene har mindre mestringsforventning knyttet til deres evne til å foreta slike 

valg, enn det guttene har. Ungdommene har i stor grad en tanke om at de står ansvarlige for egen 

lykke og fremtid, og at det eneste som står mellom dem og et ekstraordinært liv, er deres egen 

innsats. Det gjelder spesielt i skolesammenheng, men også på det sosiale, kroppslige og på 

sosiale medier.  

 I hvor stor grad hver enkelt ungdom tar innover seg de ulike stressårsakene, vil avhenge 

av deres kognitive fortokning. Det handler om deres vurdering av personlige ressurser, ressurser i 

miljøet og deres tidligere erfaringer (Lazarus og Folkman 1984). Til syvende og sist handler det 

om hvor sårbare de føler seg i møte med de ulike stressårsakene, og i hvilken grad de anser 

stressårsaken som personlig viktig. Det mest påfallende blant mine informanter er at det store 

flertallet anser gode karakterer og en suksessfull karriere som svært personlig viktig, noe som 

peker mot at ungdom i høyeste grad har fremtredende ytrestyrte motivasjoner. Spesielt i 

tilknytning til skole og videre yrkesliv. Ifølge selvbestemmelsesteorien er slike motivasjoner i 

liten grad tilfredsstillende for de grunnleggende psykologiske behovene, og risikoen for negative 

stressreaksjoner vil øke jo flere ytrestyrte motivasjoner man har (Weinstein & Ryan 2011, Deci & 

Ryan 2000). Jeg har også sett at flere av ungdommene opplever at de ytrestyrte og indrestyrte 

motivasjonene deres kan komme i konflikt, og at de opplever det som vanskelig å velge hva som 

bør vektlegges mest. For eksempel om man bør prioritere det å trives i en fremtidig jobb, eller 
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velge en jobb som vil gi status i miljøet. Det kan også være at disse motivasjonene er 

sammenfallende, noe ungdommene ser som den mest ideelle løsningen. Spørsmålet er hvilken 

motivasjon som er førstevalg, dersom de indre og ytre motivasjonene ikke er sammenfallende? 

Flere peker i retning av de ytre motivasjonsfaktorene veier tyngst, for eksempel når Markus på 

sentrumsskolen sier at ”du velger gjerne utdanning etter karakternivå”, eller når ungdommene på 

vestkantskolen viser til at de vil føle seg mislykket om de ikke lever opp til de implisitte 

karriereforventningene som er knyttet til ungdom fra ”deres kant av byen”. Det fremstår som 

vanskeligere å gå for de indrestyrte motivasjonene, selv om det overordnede idealet ungdommene 

har er å ”være seg selv”. Det er lett å tenke seg at denne balanseringen mellom indre- og 

ytrestyrte motivasjoner kan oppleves krevende. Det fremstår som langt vanskeligere å identifisere 

egne indre motivasjoner, enn å få øye på de ytre kravene som skaper de ytre motivasjonene. En 

tilleggsfaktor her er også hvorvidt de ytre kravene de omgir seg med er utpreget implisitte eller 

eksplisitte, som begge kan være en kilde til press, men som kan slå ulikt ut hos ungdommene 

(Skelton & Francis 2012, Wiklund & Bengs 2012). Totalt sett kan det virke som at det er enklere 

for ungdommene å tilpasse de indre motivasjonene til de ytre motivasjonene, fordi ungdommene, 

i lys av sine emosjonelle mestringsstrategier, ikke ser det som en mulighet å endre de ytre 

belastningene.  

8.3.1 Ungdom i lys av individualisering og strukturforklaringer 
Alt dette peker i retning av at ungdommene ser seg selv i et typisk aktørperspektiv, som 

innebærer at de mener de har stor innvirkning på eget liv, gjennom sine valg og faktorene som 

påvirker disse valgene (Fauske 2011). Dette er det fremste kjennetegnet ved 

individualiseringstesen – nemlig at individet ser seg selv som strukturelt frisatt fra samfunnets 

institusjoner, og at livene deres vil defineres av deres egne refleksive evner (Beck 1992, Giddens 

1991, Bauman 2000). Ungdommene retter noe kritikk utover, spesielt mot skolen og 

karaktersystemet, men de bebreider likevel seg selv om de skulle få en dårlig karakter. Willigs 

(2013) tese om at vi i det moderne samfunn ser ut til å utøve utpreget selvkritikk, fremfor 

tradisjonell samfunnskritikk, er dermed godt synlig i mine informanter. Mine informanters 

erfaringer og egne oppfattelser stemmer godt med individualiseringstesen. Det er likevel mye i 

denne oppgaven som peker mot at sosiale strukturer også er av stor betydning for ungdommens 

erfaringer av stressårsaker, i likhet med en lang rekke tidligere forskning (f.eks Elstad & Barstad 

2008; Abebe 2010; Sletten & Bakken 2016).  
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 Kjønn er for eksempel av svært stor betydning. Guttene beskriver seg selv som langt 

mindre stresset enn jentene i mitt materiale, som samsvarer godt med tidligere forskning 

(Låftman & Modin 2012; Östberg et al. 2015; Sweeting et al. 2010; Wiklund et al. 2012; Bakken 

2017). Selv om guttene også peker på at de kan bli stresset av prøver og innleveringer, så er de 

likevel ikke på langt nær så bekymret som jentene for fremtiden. Guttenes stress er begrenset i 

tid, og fremstår ikke så problematisk som hos jentene. Jentenes vennskap fremstår også som langt 

mer krevende enn guttenes, fordi jentene stiller høyere krav til venninnene sine, og påpeker at 

vennskap må dyrkes og vedlikeholdes for å vare. Det kan være med på å forklare hvorfor flere 

jenter føler seg ensomme, til tross for at de har nære venner, fordi vennskapene hele tiden står i 

fare for å ryke (Bakken 2017).  

 Jeg ser også forskjeller knyttet til etnisk bakgrunn og sosioøkonomisk status. Selv om 

stressnivået ser ut til å være relativt likt på tvers av etnisk- og sosial bakgrunn, er det likevel 

forskjeller med tanke på hvordan de oppfatter ytre press. De med minoritetsbakgrunn opplever 

langt mer eksplisitte former for press fra sine foreldre og venner, sammenlignet med de med 

majoritetsbakgrunn, som også Hegna og Smette finner i sin forskning (2016). Enkelte av 

informantene legger også vekt på sin tokulturelle bakgrunn som årsak til sitt stress, ved at de 

havner i skvis mellom to ulike kulturer og deres verdier. I den grad noen av ungdommene legger 

noe mer ansvar over på strukturer, så er det ungdommene med minoritetsbakgrunn. Med tanke på 

sosioøkonomisk status er det vanskelig å vite om det var lav sosioøkonomisk status eller etnisk 

bakgrunn som spilte inn på østkantskolen, fordi samtlige av informantene her hadde 

minoritetsbakgrunn, og det var bare her har jeg hadde informanter med arbeiderklassebakgrunn.  

 Jeg så imidlertid forskjeller mellom sentrumsskolen og vestkantskolen, som mulig kan 

forklares i forskjellene knyttet til ungdommenes bosted og foreldrenes henholdsvise kulturelle og 

økonomiske kapital. På sentrumsskolen, der kulturell kapital var den fremtredende kapitalen, så 

ble de indre motivasjonsfaktorene og implisitte kravene dyrket i større grad enn på de andre 

skolene (uten at det trenger å bety at ungdommene er mindre styrt av ytre motivasjonsfaktorer 

her). Dette ser ut til å skape særegne press- og stressformer i dette miljøet. De var også preget av 

en selvrefleksivitet, som var langt større enn på de andre skolene, som sannsynligvis er en stor 

kompetanse i identitetsarbeidet, men som også kan være slitsomt og skape hodebry. Kan disse 

egenskapene knyttes til en form for kulturell kapital? Det kan være et spennende utgangspunkt 

for videre forskning. Det er nærliggende å tro at foreldre med særlig samfunnsvitenskapelige og 
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pedagogiske yrker kan spille en rolle med tanke på disse egenskapene ved miljøet. Likeledes er 

det sannsynlig at vestkantskolens vektlegging av sosialt nettverk, kan knyttes til foreldrenes 

økonomiske kapital, da nettverk er en viktig verdi i næringslivet. Disse ungdommene viste også 

ofte til sitt bosted når de begrunnet sitt priveligerte liv.  

 Sletten og Bakkens (2016) analyse av utviklingen i omfanget av psykiske helseplager fra 

1996 til 2015 viser at de tradisjonelle beskyttelsene mot psykiske plager, som høy 

sosioøkonomisk status, ikke lenger er gjeldende. For 20 år siden var det minoritetsjentene som 

var desidert mest plaget, men nå er jentene med majoritetsbakgrunn fra øvre middelklasse oppe 

på samme nivå. Guttene er langt mindre plaget, men også her har de med minoritetsbakgrunn 

minsket plagene, mens majoritetsguttene har økt noe. Det tyder på at det er ulike stressfaktorer 

som spiller inn på de ulike gruppene. Mine funn er langt på vei i tråd med disse resultatene. Jeg 

ser også at ungdom, på tvers av etnisk bakgrunn og sosioøkonomisk status, beskriver seg selv 

som svært stresset. Det er for øvrig flest jenter, som samsvarer godt med Sletten og Bakken 

(2016). Jeg har imidlertid sett store forskjeller knyttet til hvordan de ulike stressårsakene 

fortolkes, vektlegges og håndteres i de ulike sosiale gruppene, som kan forklare hvorfor noen 

gruppers stress kan øke, samtidig som andres går ned. Sårbarhet for ulike stressårsaker er altså 

åpenbart miljøspesifikt. Dessuten finner Sletten og Bakken at det er betydningen av skoletrivsel 

på psykiske helseplager som har økt mest drastisk, altså at de som ikke trives på skolen er stadig 

mer plaget (Sletten & Bakken 2016). Det bekfreftes i stor grad med mine funn, der ungdommene 

utdyper sine erfaringer av skolen som den største stress- og presskilden i deres liv.  

8.3.2 ”Det skolerte samfunn” og skolens målstyring 
Hvordan kan vi forstå dette skolestresset, som ser ut til å være den mest dominerende 

stressfaktoren i samtlige av miljøene? Hvor kommer ungdommenes sterke vektlegging av 

karakterer, høyere utdanning og ”gode” jobber fra? Over de siste tiårene i Norge har utdanning 

blitt mer tilgjengelig, og langt flere tar lange utdanningsløp. Vi har fått det som kalles et 

kunnskapssamfunn, der utdanning er den sentrale verdi (Frønes 2013: 137). Ungdom og unge 

voksnes livsløp er i stor grad endret, ved at de tradisjonelle overgangene er blitt forskyvet. Man 

venter for eksempel lengre med å etablere seg med ektefelle og barn, som kan sees i lys av at 

flere venter til de har fullført lange utdanningsløp (Buchmann & Kriesi 2011). David Baker 

(2009) bruker begrepet ”det skolerte samfunn”, der han viser til at skolefaglig kunnskap er blitt 

essensielt i menneskers liv. Der tidligere generasjoner fikk sin frihet gjennom arbeidslivet, får 
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dagens ungdomsgenerasjon sin frihet gjennom utdanning (Baker 2009). Denne sterke 

vektleggingen av skolefaglig kunnskap, kan være med på forklare ungdommenes stresserfaringer. 

Enkelte peker også mot at skolen som institusjon også har fått et økt prestasjonsfokus (Uthus 

2017). Forskning på skolens målstruktur viser at en typisk prestasjonsorientert målstruktur spiller 

negativt inn på unges psykiske helse, mens en læringsorientert målstruktur bidrar til positive 

konsekvenser (Skaalvik og Skaalvik 2017: 54-55). Det mangler forskning som med sikkerhet kan 

si at skolen er blitt mer prestasjonsfokusert, men mye tyder likevel på det. Etter innføringen av 

stortingsmelding nr. 30 og Kunnskapsløftet i 2006 (Utdanningsdirektoratet 2016) ble det et 

tydelig uttalt mål å forbedre norske elevers læringsresultater og et større fokus på mål og testing. 

Man kan sette spørsmålstegn ved om dette har ført til en skole som oppleves som mer stressende, 

og dermed bidrar til flere psykiske helseplager hos unge (Uthus 2017).  

 Murberg og Bru (2004) presenterer fire hovedområder ved skolen som kan spille inn på 

ungdoms psykiske helse; problemer knyttet til jevnaldrene (for eksempel mobbing), konflikt med 

foreldre og/eller lærere, bekymring for prestasjoner og høyt arbeidspress. Studier viser at spesielt 

de to siste kategoriene har bidratt til en økning i psykisk stress blant unge (Sletten og Bakken 

2016), som kan forklare hvorfor stresset nå er jevnere fordelt i ulike sosiale grupper. Der 

tradisjonelle risikofaktorer som mobbing og konflikt har gjeldt mindre grupper, er bekymringer 

for prestasjoner og høyt arbeidspress noe som berører langt flere. Det er en god forklaring til 

hvorfor stresset har økt blant øvre middelklassejenter.  

 At guttene i mindre grad lar seg stresse av spesielt fremtidige utdannings- og yrkesvalg er 

vanskelig å gi noen gode forklaringer på. Er det noen grunn til at jenter opplever ansvar og valg 

som mer tyngende enn guttene? Én forklaring kan naturligvis være at guttene er mer stresset enn 

de oppgir, men jeg mener på bakgrunn av mitt materiale, at det ikke kan forklare alle forskjellene. 

Kan det finnes noen biologiske forklaringer til at jenter har et lengre perspektiv på stresset sitt? 

Eller er prestasjonspresset helt enkelt større på jenter? Her er det vanskelig å gi noen enkle svar, 

og dette er spørsmål jeg ikke kan besvare med mine data. Her er det et åpenbart potensiale og 

behov for videre forskning.  

8.4 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg tatt sikte på å besvare to sentrale problemstillinger: 1. Hvilke 

hovedårsaker til stress erfarer ungdom i ulike ungdomsmiljøer? og 2. Hvilken betydning har 
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skolemiljø, kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn for opplevelsen av press og stress? 

 Med utgangspunkt i ungdommenes egne fortellinger og erfaringer har jeg kommet frem til 

fire hovedårsaker til stress: 1. Skolestress og akademisk press 2. Jevnaldermiljøet og vennskap 3. 

Kropp- og motepress og 4. Sosiale medier. Jeg har gjennomgående vist at ungdom i ulike 

ungdomsmiljøer erfarer de samme overnevnte hovedårsakene til stress, men at de fortolker, 

vektlegger og håndterer disse stressårsakene ulikt. Jeg har særlig tatt utgangspunkt i 

skolemiljøene, og sett på hvordan kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk status spiller inn på deres 

erfaringer her. Selve stressnivået fremsto relativt likt i lys av skolemiljø, etnisitet og 

sosioøkonomisk status, men kjønnsforskjellene var store. Jentene var langt mer tilbøyelige til å si 

at de ytre belastningene resulterte i et individuelt stress, spesielt i tilknytning til skoleprestasjoner.  

Skole og akademisk press fremstår som den tydeligste og største kilden til stress blant 

ungdom. Felles for alle informantene er et sterkt ønske og ambisjoner om å få gode karakterer, ta 

en bra høyere utdannelse og få en bra jobb. Dette fremstår som ambisjoner styrt av både indre- og 

ytrestyrte motivasjoner, men der de ytrestyrte motivasjonene ser ut til å være de mest 

dominerende. Å ikke mestre skolen fremstår som den største sårbarheten i samtlige av 

ungdomsmiljøene. Ungdommene ytrer en form for dårlig samvittighet overfor de privilegiene de 

har av å vokse opp i Norge  - enten det er i form av en type dårlig middelklassesamvittighet for 

hvor betydelige ressurser de har vokst opp med, eller en dårlig samvittighet knyttet til det å vokse 

opp i Norge i det hele tatt (for de med arbeiderklasse- og minoritetsbakgrunn). Dette blir 

formulert som at de ikke har noen strukturer å skylde på om de mislykkes i livet – ”i Norge har 

man jo alle muligheter”. De føler at deres livssjanser hviler på deres skuldre, og kun det beste ser 

ut til å være godt nok. 	

 Dette kan knyttes opp mot individualisering i det moderne samfunn, som nevnt går ut på 

at ungdom i dag er mer overlatt til seg selv og sine releksive evner. Det kan tenkes å bidra til 

psykiske helseplager, fordi ungdommene føler seg alene om sine valg, utfordringer og liv. I 

denne oppgaven har jeg imidlertid vist at sårbarhetene for stress er svært miljøspesifikke, som 

viser at strukturer absolutt spiller en rolle i opplevd stress og press. I hvor stor grad hver enkelt 

ungdom tar innover seg de ulike stressårsakene, vil avhenge av deres kognitive fortokning – om 

hvor sårbare de føler seg i møte med de ulike stressårsakene, og i hvilken grad de anser 

stressårsaken som personlig viktig. Nettopp fordi individets stress i møte med ytre press er så 

avhengig av individets kognitive fortolkninger og mestringsforventninger, mener jeg det er viktig 
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å lytte til ungdommenes stress og ta det på alvor, slik jeg har forsøkt å gjøre med denne 

oppgaven.		 
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Vedlegg 1. Intervjuguide  
(NB!	Første	utkast	–	ble	mye	endret	underveis,	og	intervjuene	bar	preg	av	mye	

oppfølgingsspørsmål,	der	ungdommene	styrte	samtalen 
	

Generelle spørsmål (få dem til å skrive på 

spørreskjemaet) 

Kjønn? 

Alder? 

Bosted? 

Etnisk bakgrunn? 

Foreldres yrke og inntekt? 

Bydel i Oslo? 

Karakternivå?  

Forskningsspørsmål:  Intervjuspørsmål: 

Hva er de dominerende narrativene om press 

og livsmestring blant ungdom på to Oslo-

skoler i dag?  

1. Når jeg sier stress og press. Hva 

forbinder dere med det? (Spør om 

hvorfor og eksempler) 

2. I flere tv-serier og i mediene snakkes 

det om et ”press” som ligger på 

ungdomsgenerasjonen i dag. Kjenner 

dere igjen dette ”presset”? På hvilken 

måte?  

3. Når dere hører ordet ”livsmestring”. 

Hva forbinder dere det med? Hva 

innebærer det å mestre livet for dere? 

Hvilke faktorer mener ungdom på to Oslo-
skoler er de viktigste for å bli henholdsvis en 
”vinner” og en ”taper” i deres miljø i dag?  

 

4. Hvilke områder mener dere det er 

mest ”press” på å mestre i deres 

ungdomsmiljø?  

5. Hvilken konsekvens har det å mestre/ 

ikke mestre disse områdene? 

6. Hvilke egenskaper/karakteristikker er 

viktige for å være en ”vinner” i deres 
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miljø? Hvor/hvordan kommer dette til 

uttrykk?  

7. Hva skal til for å miste denne 

statusen? 

8. Hvem føler dere press overfor? Er det 

foreldre, venner, andre? Er det ulikt 

press fra ulike hold?  
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Vedlegg 2. Supplerende spørreskjema 
 

Skjema for personopplysninger 
 
Informantnummer: _______ 

 

 

Kjønn: ____________    

 

Alder: _____________ 

 

Bor i tettsted/bydel: _______________ 

 

Foreldres yrke:  

Mor: __________________________ Far: ___________________________ 

 

Ditt karaktersnitt (sett ring rundt):    

 

SVAR:    1-2      eller    2-3        eller         3-4     eller      4-5     eller     5-6 

 

Er du født i eller utenfor Norge? (sett ring rundt)   

 

SVAR:  Født i Norge       Født utenfor Norge        Vet ikke/vil ikke svare 

 

Er din mor født i eller utenfor Norge? (sett ring rundt)  
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SVAR:  Født i Norge       Født utenfor Norge        Vet ikke/vil ikke svare 

 

Er din far født i eller utenfor Norge? (sett ring rundt)  

 

SVAR:  Født i Norge       Født utenfor Norge        Vet ikke/vil ikke svare 
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Vedlegg 3. Informasjonsbrev til elever og lærere 
 
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 
 ”Ungdommers egne oppfatninger av press og stress i sitt miljø” 

 

Om meg og studiens formål 
Jeg heter Stina Gregersen Karlsen og er sosiologistudent ved Universitetet i Oslo. Denne 

forespørselen er i anledning min masteroppgave om Oslo-ungdom og deres egne oppfatninger av 

press, stress og generell livsmestring i sitt miljø. Tidligere studier basert på spørreundersøkelser 

viser at ungdom i dag opplever økt press og stress i hverdagen. Mitt prosjekt vil fokusere på 

hvordan ungdom selv snakker om disse problemstillingene – uavhengig av om de mener de 

opplever press eller ikke. Poenget er å få ungdommenes egne utfyllende perspektiver på en 

aktuell debatt som omhandler deres ungdomsgenerasjon. Jeg vil intervjue ungdom i fokusgrupper 

og gjøre individuelle intervjuer med enkelte, for å høre hvordan dere reflekterer rundt dette. Mitt 

inntrykk er at kunnskap om dette temaet er ettertraktet i skolen i dag. Våren 2016 la regjeringen 

frem forslag til fornyelser i læreplanen – der folkehelse og livsmestring blir trukket frem som 

spesielt viktig for å møte fremtidens utfordringer. Jeg vil gjerne tilby å komme tilbake til deres 

skole og presentere noen av funnene mine til våren, som kan være interessante både for lærere og 

elever.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Jeg ønsker å komme i kontakt med én skoleklasse på tredje trinn på studiespesialiserende linje på 

deres skole. Dere vil være én av to skoler som er med i prosjektet. Jeg vil i første omgang 

informere lærere og elever om studien – gjerne som del av (to anonymiserte valgfag). Deretter vil 

jeg komme tilbake for å gjøre fokusgruppeintervjuer med alle i klassen som ønsker å delta. Det er 

viktig at det er tredje trinn, fordi informantene må være over 18 år. Jeg håper deres skole har 

mulighet til å tilrettelegge for at disse intervjuene kan gjøres i løpet av skoletiden. Det vil 

innebære at elever i grupper på rundt 3-6 vil tas ut til intervju i ca. 45 minutter av gangen. I 

tillegg ønsker jeg å gjøre individuelle intervjuer med fire elever som er interesserte – som blir 

ytterligere 45 minutter på hver av disse.  
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Hva skjer med informasjonen om elevene?  
Intervjuene vil bli tatt opp med båndopptaker og transkribert. Alle personopplysninger vil bli 

behandlet konfidensielt. Navn vil erstattes av pseudonymer i oppgaven og det vil ikke være mulig 

å identifisere dem som blir intervjuet på noen måte. Navn på skolene vil også anonymiseres. 

Intervjuene er kun tilgjengelige for meg og mine to veiledere, og vil slettes ved prosjektets slutt. 

Personopplysninger vil oppbevares forsvarlig med passordbeskyttelse under prosjekttiden. 

Innsamling av intervjudata til prosjektet vil foregå høsten 2016, og prosjektets slutt er planlagt til 

juni 2017.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og man kan når som helst trekke sitt samtykke uten å oppgi 

grunn. Dersom man trekker seg, vil alle opplysninger bli anonymisert.  

 

Det er Universitetet i Oslo og institutt for sosiologi og samfunnsgeografi som står ansvarlig for 

mitt prosjekt. Jeg er også tilknyttet forskningssenteret NOVA via min hovedveileder Ingunn 

Marie Eriksen, som er forsker II i seksjon for forskning om ungdom, skole og ungdomskultur. 

Biveileder er Mette Andersson, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Studien er godkjent 

av Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 

 

Ta gjerne kontakt med meg på telefon 90047200 eller mail: stina.karlsen@gmail.com. Spørsmål 

kan også rettes hovedveileder Ingunn Marie Eriksen på telefon 92213024 eller mail: 

ingunn.m.eriksen@nova.hioa.no 
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Vedlegg 4. Skjermbilde fra HyperResearch 
	
	


