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Innledning 

Mange av sosiologiens klassikere var opptatt av hva som kjennetegner det moderne 

samfunnet til forskjell fra de eldre samfunnstypene det vokste ut av. Blant annet Durkheim, 

Weber og Simmel analyserte de historiske forandringene som kalles moderniseringsprosesser, 

og det er vist at det er mange aspekter i disse prosessene. Et av de viktigste aspektene ved 

moderniseringen er at samfunnet blir mer kompleks gjennom sosial differensiering. Dette har 

gitt grunnlag for sosiologiske tradisjoner og perspektiver som viser at sosiale forhold, som 

blant annet egne og foreldres yrker, utdannelse, inntekt, bosted og kjønn, blir en del av 

individet, og et godt stykke på vei preger individets måte å tenke og å handle på (Gripsrud 

2002).  

I våre dager er det en utbredt oppfatning at de unges erfaringsverden innenfor en kort 

tidsperiode har forandret seg radikalt, og fortsatt endrer seg raskt. Det moderne samfunnet, og 

dens nye modernitet, viser til omfattende og tunge historiske prosesser som griper inn i folks 

hverdagsliv. Ut av modernitetsanalysene til både Anthony Giddens og Thomas Ziehe kan det 

trekkes den konklusjon at moderne ungdomstid representerer et brudd i forhold til 

foreldregenerasjon, tradisjon, kjønn, etnisitet og klasse. Og dette bruddet fører med seg nye 

former for individualisering og refleksivitet. Overleverte livsløpsorienteringer og 

rollestereotyper svikter, for handlinger kan ikke legitimeres kun ved å vise til tradisjon 

(Krange og Øia 2005). En problemstilling for dette essayet kan dermed formuleres slik; 

hvordan opprettholder ungdomskulturer sin felles følelse av kultur? Og hvordan forklarer 

teorier om individualiseringen i det senmoderne samfunnet ungdommens identifisering med 

foreldregenerasjon og tradisjon?  

For bedre å belyse teorier om den moderne ungdommens identifisering med 

omgivelsene, er det nødvendig å gi en kort historisk redegjørelse av begrepet ungdom.  En 

nærmere redegjørelse av begrepet kultur og stil, og ungdommens bruk av symboler i arbeidet 

med å opprettholde en følelse av samhold og gruppeidentitet, blir også tatt opp i den første 

delen.  

Deretter vil jeg i den andre delen vil gå inn på de overfor nevnte modernitetsteorier fra 

Anthony Giddens og Thomas Ziehe. Det sosiologisk sosialiserte individet erstattes i disse 

perspektivene av et selvdeterminerende, fritt og autonomt individ. Det individualiserte 

samfunnet er et samfunn der modernitetens institusjoner har mistet sitt grep om menneskers 

liv, og i særlig grad gjelder dette ungdommen.  
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En slik individualisering innebærer at ungdommen er overlatt til seg selv i sine valg av 

livsløp, og dette fører til at unge på en fundamental måte selv stilles til ansvar for utfallet av 

de valgene de tar (Krange og Øia 2005). 

Dette essayet er en teoretisk beskrivelse, og ikke en empirisk analyse, og den empirien 

som beskrives er tatt med for å belyse de teoretiske standpunktene. Nå viser det seg at 

empirien ikke fullt ut støtter modernitetsteorienes perspektiver, og på grunn av dette er det 

åpnet for en bredere problemstilling som også trekker inn modernitetsteorienes manglende 

støtte fra empirien, og den kan formuleres som følger;  

Hvilke hovedtendenser viser empirien om ungdommens identifisering med foreldregenerasjon 

og tradisjon i forhold til blant annet valg av utdanning, og hvordan kan disse 

hovedtendensene forklares teoretisk?  

 I del tre og fire vil denne delen av problemstilling finne sitt svar. Her blir det trukket 

frem enkelte studier som eksempel på den hovedtendensen den empiriske virkeligheten 

beskriver. Vi ser at teoriene om individualisering og den nye moderniteten ikke setter oss i 

stand til å forstå empirien, og dette gjelder ikke bare i Norge. Også andre land viser at de 

unges vurderinger av egen fremtid og overgangsprosessene de gjennomlever, er nært 

forbundet med strukturene og institusjonene som rammer inn livene deres. Samtidig peker den 

personlige biografien de har gjennomlevd i ulike posisjoner innefor samfunnshierarkiet, også 

mot fremtiden (Krange og Øia 2005:139). 

I del fire vil det bli trukket frem et teoretisk perspektiv fra Pierre Bourdieu, som både 

kan gi en nærmere forklaring på empirien, og en teoretisk kontrast til modernitetsteorienes 

utgangspunkter. Til sist vil jeg kort trekke frem enkelte vurderinger omkring 

modernitetsteorienes utgangspunkter, og konsekvenser av disse. 

 

1 Ungdom, identitet og kultur 

1.1 Ungdom – et flytende begrep 

Synet på ungdomstiden som en egen fase er ikke ny, og fra lang tid tilbake har den 

ungdomlige fasen av livet vært assosiert med sorgløshet, skjønnhet, romantikk, mot osv. 

Goethes skildring av Unge Werther (1776 norsk utg. 1973) som både følsom og innadvendt, 

er et eksempel på beskrivelser av et ungt sinn. Ungdomlighet som viser til noe særegent og 

spesielt er med andre ord ikke noe nytt, men den kulturelle synlighet som ungdommen har fått 

i løpet av det 19 århundre, er et nytt fenomen. Dette har ført til at ungdom som begrep har 

vært gjenstand for stadige bevegelser i løpet av dette tidsrommet.  
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Den velkjente påstanden om at ungdom ikke lenger er det den engang var, rommer dermed 

mer enn overfladiske antagelser.  

Tidligere var konfirmasjonen et overgangsritual fra å være barn til å bli voksen, og det 

viste til eget ansvar og valg av yrkesløp. Og mens 1800 – tallets embetsstand og borgerskap 

sørget for at deres sønner fikk skolegang som gjorde dem i stand til å ivareta de verdier 

familien hadde bygget opp, gikk de lavere sosiale lags ungdom direkte ut i arbeidslivet. Det 

var ikke rom for de roller som ligner de vi i dag forbinder med begrepet ungdom (Aagre 

2003). Nå har konfirmasjonsalderen liten betydning for de unges autonomi og sosiale status. 

Begrep som pubertet og tenåring er mulig å avgrense til visse aldre og aldersintervall. Men 

begrepet ungdom viser til en flytende og ubestembar alderskontinuum, og det å være ungdom 

har blitt utvidet til å gjelde flere aldersgrupper, både oppover og nedover. ”Fjortiser” regnes 

gjerne å være de som er mellom barn og ungdom, mens ”unge voksne” er de som befinner seg 

i 20- årene (Engelstad 2003:8).  

Det er flere samfunnsmessige rammebetingelser som spiller en betydelig rolle for 

hvordan ungdom etter hvert blir definert. Og det må i den forbindelse trekkes frem flere 

perspektiver på en gang. På makroplanet må det ses i sammenheng med de historiske, 

økonomiske og institusjonelle forutsetningene som etableres. I de siste tre tiårene har for 

eksempel masseutdanningen etter grunnskolen, først på videregående nivå, og deretter på 

høgskole – og universitetsnivå, hatt en helt avgjørende betydning når det gjelder å forlenge 

ungdomstiden. Og dette har hatt betydning på mikronivå, med blant annet dannelser av nye 

familiemønstre, og med utsatt familieetablering som resultat (Aagre 2003). 

Ungdom blir forbundet med konsum, og fremfor alt i forhold til fritidsaktiviteter, stiler 

og musikk, og det er en nær sammenheng mellom modernitet og ungdom (Lalander og 

Johansson 1999:18). Da kinoene kom ble de ansett som årsak til, og uttrykk for en ny 

mentalitet blant de unge. Denne mentaliteten ble gjerne kalt ”nytelsessyke”, og i Stavanger 

registrerte man i 1910 en drastisk nedgang i skolebarnas sparing, fordi pengene de unge fikk 

gikk til kinobilletter. Det som nå var i ferd med å vokse frem var en ny holdning til konsum. 

Man kan si at dette var en forberedelse til det forbrukersamfunnet som snart begynte å vokse 

frem. Ungdommen fungerte her, som så ofte senere, som et slags kulturelt barometer på hva 

som skulle komme. Mediene og konfeksjonsindustrien skapte etter hvert ungdomsmoter i 

samspill med ungdommene selv. Det vokste frem en ny mentalitet hos de unge, en manglende 

lyst til å slå seg til ro med en tilværelse som voksen, og samtidig hadde de penger til forbruk 

(Gripsrud 2003).  
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Antropologen Marianne Gullestad (1996) hevder at norsk ungdoms måte å betrakte sitt eget 

liv endret seg betydelig i løpet av 1900- tallet. Hun ser et perspektivskifte i generasjonenes 

forståelse av sin egen ungdomstid: 

 

”Siden 50 – tallet har det vært en økende tendens til å se ungdomstiden som en spesiell og 

avgrenset fase i livet, der det å ”finne seg selv” så å si er hovedoppgaven. Det har vært et 

skifte i folkelig tankegang fra disiplin og plikt til ekspressivitet – til å ”finne seg selv” ved 

hjelp av uttrykksfulle handlinger.” (Gullestad 1996:224) 

 

1.3 kultur og stil 

Innholdet i kulturbegrepet, slik det oppfattes og brukes i dagligtale, er sammensatt. Vår 

oppfatning av kultur rommer så mange aspekter og sider at det er vanskelig å ende opp med 

en distinkt avgrensing eller definisjon. Men relatert til identitet utgjør kultur et grunntema 

som den enkelte bygger sin identitet rundt. Kultur er det kollektive tankegodset som gir 

mening, sammenheng og tilhørighet. Som identitet fremstår kultur både som et kollektivt og 

som et individuelt fenomen. Kultur er en abstraksjon av gruppetilknytning, livsformer, 

interesser, holdninger, referanser og verdier (Krange og Øia 2005:71). Det gjelder de verdier, 

identiteter, trosforestillinger, normer, språkformer, myter og ideologier som samfunnets 

individer er bærere av (Øia 1994).  Til kultur som kollektiv bevissthet er det igjen knyttet 

symboler, tegn, opplevelser og aktiviteter, som bidrar til å opprettholde felles identitet, 

mening og forståelse og til å binde gruppen sammen. Tegn og symboler er både uttrykk for 

kultur og virker tilbake på kulturen som en del av den (Krange og Øia 2005:77).  

Og til dette hører det dermed også med et begrep om stil. Dette begrepet er nært 

forbundet med kulturbegrepet og knytter an til identitet. Med andre ord, kulturen uttrykker seg 

gjennom stil, og til stil knytter det seg en eller annen form for mening. I forhold til 

ungdommenes forskjellige stiler, vil disse stilene dermed gi uttrykk for en felles mening og 

identitet (Øia 1994:13).  

 

1.3.1 Symbolske distinksjoner 

Et symbol innebærer et tegn som betyr noe utover seg selv, det er meningsbærende, og i den 

forstand innholder symbolet andre betydninger. De benyttes først og fremst for å 

kommunisere, for å vise hvem man er og i hvilken kollektiv gruppe man tilhører, og for det 

andre brukes de for å realisere ønsker om makt, stolthet og drømmer om fremtiden (Lalander 

og Johansson 1999).  
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Pierre Bourdieu viser til det relasjonelle og funksjonelle ved det vi omgir oss med. Det står for 

noe annet enn seg selv, og vil miste sin verdi, bli forkastet, hvis det ikke lenger fyller sin 

symbolske funksjon (Bourdieu (1979) norsk utg. 1995). Og for ungdom er det påtagelig hvor 

viktig symbolarbeidet er for å skape en distinksjon mellom ens egen gruppe, og andre.  

Livsstiler kan studeres ut fra ulike perspektiver, og et sentralt perspektiv er 

verdiperspektivet. Verdi blir betraktet som den mest sentrale komponent i livsstil, og livsstilen 

er et utrykk for gruppens verdier (Werner 1994). Symbolarbeidet blir viktig, og gjennom dette 

symbolarbeidet søker gruppens medlemmer å tydeliggjøre denne gruppens identitet.  

Paul Willis kaller dette for symbolsk kreativitet (Willis 1990). Han peker på varene og 

tingenes betydning i utviklingen av symbolsk kreativitet. De unges klesstil, deres selektive og 

aktive bruk av musikk, de ritualene de skaper, er alt en del av den sosiale sammenhengen, 

som en felles referanse, som binder dem sammen. Paul Willis nevner språk, kropp og drama, 

som tre områder hvor den symbolske kreativiteten kan utformes, og disse tre uttrykksformene 

både hver for seg og sammen, får en særlig betydning i ungdomskulturer som er i stadig 

samhandling med andre ungdomskulturer de skal skille seg fra. I dette ligger at symbolene 

vises i språkets sjargong, slang, og humor. De viser seg i klær og utseende, og i interesser og 

meninger som ytres. Ungdommen velger bort de symboler som andre er opptatt av, og samler 

seg om de tingene og symbolene som bekrefter gruppens distinksjoner fra andre. Og mye av 

den symbolikken som omgis en gruppe er diffus symbolikk, noe som innebærer at den er 

vanskelig for utenforstående å gripe tak i. Det er ikke nok å ta til seg enkelte av de 

lettkjennelige ytre symbolene for å bli akseptert. Det å skape en kultur, og det å bli en del av 

en kultur tar tid.  

Identitet i betydningen ”å være det samme som” blir dermed noe som markerer 

tilhørighet til et sosialt fellesskap. Slike markører sier imidlertid ikke at fellesskapet er 

kulturelt homogent i betydningen av at individene som inngår i fellesskapet, kulturelt sett er 

kloninger. Dermed er det også mulig å tenke seg at to individer kan inngå i den samme 

ungdomskulturen selv om de bevarer sine f. eks. etniske identiteter atskilt fra hverandre. Med 

andre ord kan to individer, den ene med norsk og den andre med etnisk pakistansk identitet, 

kulturelt sett være svært like i den forstand at de har felles verdier, interesser og koder 

(Krange og Øia 2005:88). Dette viser også at det kan være problematisk å vise til ungdom 

som en gruppe – en ungdomskultur. Det finnes store variasjoner, og både aldersmessig 

spredning og forskjeller i stilpreferanser, med uttrykk for og følelse av en felles særegne 

identitet i gruppen, gjør det vanskelig å se ”ungdomskulturen” som en ensartet gruppe. 
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2 Nye fortellinger om det moderne samfunn  

2.1 Anthony Giddens – refleksivitet og selvidentitet 

Den brittiske sosiologen Anthony Giddens ser sosiologi som det å kunne gi beskrivelser og 

fortolkninger av den menneskelige aktør og av menneskelig handling. Det vil si at det 

ontologiske nivået står sentralt, og sosiologiens oppgave blir å gi ontologiske beskrivelser.  

Giddens opererer med et skille mellom det han kaller teoretisk tenkning og praktisk forskning, 

og han omtaler disse delene som relativt autonome. Han legger hovedvekt på den teoretiske 

siden, og vi finner hos han en nokså klar tendens til å behandle det særegne ved det sosiale 

som forskningsobjekt som teoretiske, analytiske og begrepsmessige utfordringer (Jerdal 

1998).  

Giddens er særlig kjent for sin modernitetsteori, og i bøkene The Consequences of 

Modernity (1990 norsk utg. 1997) og Modernity and self-Identity (1991) har Giddens utviklet 

sin generelle analyse av moderniteten og av den nye moderniteten i det moderne, som 

betegnes av Giddens som Høymodernitet eller Senmodernitet. Begrepene viser til at Giddens 

modernitetsforståelse ikke innebærer noe fundamentalt brudd med den klassiske sosiologiens 

beskrivelser. Istedenfor viser han til et perspektiv hvor den nye moderniteten forstås som en 

videreføring og intensivering av prosesser som alltid har vært en del av det moderne samfunn.  

Moderniteten gir oss nye muligheter til å forme våre liv, og en av de sentrale 

forestillingene innefor diskursen om den nye moderniteten er tesen om en økt 

individualisering. I følge Giddens kan det moderne samfunnet blant annet kjennetegnes ved 

dens refleksivitet. Også det tradisjonelle samfunnet var preget av en refleksivitet, men av en 

annen type, og den nye refleksiviteten skiller moderne samfunn fra det tradisjonelle. Men det 

utgjør også et skille som viser høymoderniteten som en egen fase innenfor moderniteten. Et 

karakteristisk trekk ved vår tid er at mennesket i mange situasjoner stilles overfor ulike og 

konkurrerende valg og handlingsalternativer. Disse er basert på våre kunnskaper, og individet 

i det høymoderne samfunnet er tvunget til å ha et bevisst og aktivt forhold til den kunnskapen 

som presenterer seg for individet i dette samfunnet. Det høymoderne mennesket har utviklet 

en evne til å stille seg utenfor den konkrete situasjonen det befinner seg i, og å vurdere de 

alternativene som foreligger, for deretter å velge en løsning. Med modernitetens fremvekst 

antar refleksiviteten en annen karakter. Den innføres i selve fundamentet for systemet av 

reproduksjon, slik at tenkning og handlingen konstant brytes mot hverandre (Giddens 

1997:35). Fortiden kan ikke lenger forbindes med den rutinemessige handling, og det er den 

kunnskapsbaserte tanken som må vurdere de alternative løsningene.  
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Denne refleksiviteten er i følge Giddens en form for strukturell tvang, som også fører til at 

refleksiviteten må rettes mot egen person, og ikke bare mot omverden. Individet er 

selvrefleksivt, og på helt nye måter er det nødt til å reflektere over seg selv og sitt livsløp. Og 

det er i dette forhold at Giddens finner grunnlaget for sitt begrep selvidentitet, og dette er det 

sentrale begrepet i Giddens analyser om individualiteten i det høymoderne samfunnet. Han 

setter begrepet i forbindelse med de grunnleggende eksistensielle spørsmål individet er stilt 

ovenfor (Fauske 1998). Disse spørsmålene blir ikke nødvendigvis besvart bevisst.  

Med dette mener han at mange av våre handlinger skjer som rutine, og at vi ikke foretar noen 

tankerefleksjon når vi handler. Men i følge Giddens kan individet stille spørsmålstegn ved 

dette, og dermed handle annerledes. Mennesker er dermed ikke låst i sine rutiner og 

livsmønstre. 

Giddens mener at mye av den teorien som fremkommer om samfunnet og det 

kollektive ofte undervurderer individets mulighet til å tenke selv og reflektere.  

Det høymoderne samfunnet gir store mengder alternativer og nye former for frihet for 

utvikling av identitet. Men med dette følger også større fare for å mislykkes. Denne 

selvidentiteten må stadig vekk produseres og vedlikeholdes gjennom et selvrefleksivt arbeid. 

Selvidentiteten er dermed ikke noe som oppstår gjennom individets bakgrunn og plassering i 

samfunnet, den er et resultat av individets anstrengelser for å skape en egen plassering. 

Identiteten er dermed noe som skapes av individet for fremtiden, og er ikke et ferdig produkt, 

skapt på forhånd på grunnlag av fortiden. Og det å knytte sammen fortid, nåtid og fremtid i en 

koherent fortelling om selvet, gir et særegent ansvar på hvert enkelt individ (Fauske 1998).  

Dette er et sentralt punkt hos Giddens, selvet skapes og gjenskapes gjennom 

fortellinger. Selvidentiteten har sitt grunnlag i evnen til å holde en bestemt fortelling om seg 

selv gående, hevder Giddens. Men den moderne refleksiviteten gjelder ikke bare selvet, men 

også kroppen. Selvet er legemliggjort, den har tilhold i kroppen, og vi har lært oss til å 

reflektere over hvordan den fungerer, kjennes og hvordan den bør se ut. Denne refleksive 

holdningen til kroppen inkluderer også vurderinger av livsstil, og den moderne opptattheten 

av kroppen er i stor grad knyttet til ønsket om å fremstille oss som særegne individer. En 

balansert relasjon mellom selvet og kroppen anser Giddens derfor som nødvendig for å 

opprettholde en stabil og koherent selvidentitet (Fauske 1998). 

 Fra Giddens kan det utledes at økt individualisering på det institusjonelle nivået fører 

med seg at unge velger sin fremtid uten å være preget av internalisert sosial struktur. På den 

ene siden kan vi snakke om en økning i antall sosiale roller.  
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På den andre siden rolledistanse eller individuell frihet i relasjon til de forventningene som 

retter seg mot rollene den unge til enhver tid innehar. Institusjoner som nå mer er arenaer for 

valg, har mistet sin forbindelse til kollektive sosiale identiteter og dermed sin 

forhandlingsregulerende kapasitet.  

  

2.2 Thomas Ziehe – avmystifisering av verden 

Det store problemet for samtidens ungdommer er i følge den tyske sosialpsykologen Thomas 

Ziehe å vite hvem man er (Ziehe 1986). Han peker på forandringen i ungdommens tolkning 

av seg selv og virkeligheten i det moderne samfunnet. I likhet med Giddens peker også Ziehe 

på utviklingen av en refleksivitet. Han sier at den kulturelle refleksivitet er utviklet på 

bakgrunn av at vår kultur tilbyr oss en stadig økende kunnskap, som lar oss iaktta, avbilde og 

tematisere og kommentere oss selv, og at også ungdom har blitt eksponert for denne 

refleksive visshetens muligheter.  

Dette innebærer at de unge allerede ”vet” alt, og at deres hovedproblem ikke er 

manglende kunnskap, men den uroen som kommer av presset mot å leve opp til den 

kunnskapen. I følge Ziehe er konsekvensen av at vår kultur gjør bakgrunnsvitenskapen 

tilgjengelig, at det også skapes en forventning om gjørbarhet. Gjennom dette karakteriseres 

flere områder av livet som gjørbare, og derigjennom mulig å problematisere, tematisere og 

forandre. Og denne muligheten gjelder i forhold til kroppen og utseende og hele individets 

habitus. Disse sidene av livet er ikke lenger en skjebne, men noe som kan endres, og det som 

kan endres har individet også selv ansvar for, og dette skaper et prestasjonspress.  

Individualiseringen er for Ziehe et uttrykk for en kulturell moderniseringsprosess, som 

gir individets kulturelle klassifiseringer av seg selv en stadig sterkere vekt, og han påpeker at 

dette gjelder særskilt for ungdommer. De tre kulturelle tendenser; refleksivitet, gjørbarhet og 

individualisering forandrer de mulighetshorisonter som både står til disposisjon for, og som 

tvinger seg på individet. Og denne mulighetshorisonten er i følge Ziehe en iboende 

konsekvens av den kulturelle moderniseringen og den tilspisser opplyningens dialektikk 

(Ziehe 1986:350). Ziehe mener at et ungt menneske i vår moderne tid etter egen vilje kan 

bestemme seg for å ”bytte” hele sin livsstil og sin sosiale identitet. Det å være eksponert for et 

slikt tilbud av muligheter til å velge sitt livsløp gir muligheter, men også komplekse 

tvangsavgjørelser. Individets bakgrunn både familiemessig, klassemessig og geografisk er 

ikke lenger den strukturelle og selekterende hjelpen som den tidligere var, og families 

bakgrunn er ikke lenger noen sikker mal for ungdommens egen fremtid.  
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Med andre ord, barn og unge i mer eller mindre stabile samfunn vet nokså nøyaktig hvordan 

de skal leve, for de kan lære av mor og far, og andre som er eldre. Men i moderne samfunn, 

og særlig etter annen verdenskrig, har samfunnet på mange måter endret seg stadig raskere. 

Den geografiske og sosiale mobiliteten – at man flytter og at man havner i en annen 

samfunnsposisjon enn foreldrene – er noe som kjennetegner moderne samfunn generelt, og 

det har blitt radikalisert.  

Ziehe viser til et ungt menneske som flytter fra landsbygda til Berlin som et eksempel 

på de muligheter som møter et ungt menneske i det moderne samfunnet. Han påpeker at det å 

flytte til denne byen betyr mer enn å bevege seg fra et sted til et annet. Det unge mennesket 

konfronteres med en ”bred palett av livsformer og impliserte livsutkast som finnes der ved 

siden av hverandre”, og som kan velges (Ziehe 1986:348).   

 

2.3 Individualitet eller motstand  

Å leve i et sterkt individualisert samfunn kan dermed for ungdommen handle om at de møter 

ungdommens utfordringer under svakere normtrykk, med færre orienteringspunkter og med 

svakere retningsanvisning fra internalisert kultur. Men dette kan også være noe de selv er med 

på å utvikle ved å overskride de sosiale overføringer og kulturelle anvisninger som finnes i 

deres bakgrunn i form av tradisjoner og normer (Krange og Øia 2005).  

Hebdige legger vekt på at ungdomskulturer innebærer et element av opplevd sosialt 

fellesskap, som springer ut av opposisjon til voksne (Hebdige 1983). Slik framstår 

ungdomskultur som en subkultur i kontinuerlig endring og utforskning av omgivelsene, og 

protestholdninger og behov for å markere avstand til de voksne er utbredt blant ungdommer 

(Øia 1994). Gjennom motstand opplever man seg selv som noen å regne med, en som ikke lar 

seg innordne. Og i en del ungdomskulturer er dette svært tydelig mens det i andre er mer 

subtilt (Lalander og Johnsson 1999).  

I boken Learning to labour (1977), som er et resultat av to års etnografiske feltstudier 

av tolv gutter i en arbeiderbydel i England, beskriver Paul Willis disse guttenes motstand mot 

skolekulturen. Gjennom å bearbeide symboler som gruppe, markerte de motstand mot 

middelklassens hegemoni. De opprettholdt en høy selvfølelse, og en følelse av overtak i 

forhold til medelever. De var bevisste i sitt valg av klær og stil, og dette bidro til å gi dem en 

følelse av å være eksklusive. Paul Willis viser at ungdomskulturer har med klassemessig 

bakgrunn å gjøre. Når ungdommer skaper kultur gjør de ikke dette ut fra intet. De henter 

inspirasjon dels fra egne opplevelser i familien, skole og hverdag, og dels fra mediene.  
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Mye av de symbolene som ungdomsgrupper tar til seg handler om å vise at man tar avstand 

fra visse etablerte idealer og oppfatninger i samfunnet, og i takt med samfunnets 

modernisering vokser det frem flere og mer komplekse ungdomsstiler, eller ungdomskulturer. 

Ungdomstiden kjennetegnes også ved at tabuer fra barndommen skal innlemmes i et legitimt 

handlingsrepertoar, og ungdom prøver ut, tester og bryter grenser (Krange og Øia 2005). 

Av alle begreper som tematiserer den nye moderniteten, er individualisering trolig det 

som mest direkte utfordrer den tradisjonelle formen for ungdomsforskning, som legger vekt 

på de unges fortid for å forstå hvordan ulike livsløp utvikler seg. Problemstillingene har lagt 

vekt på sosial klasse, kjønn, bosted og ulike former for familieproblemer. Dette blir utfordret 

når ideen om økende individualisering er en tese om at sosiale og kulturelle determinanter har 

avtagende innflytelse, og at økt liberal frihet er det nye grunnlaget (Krange og Øia 2005:47). 

 

3 Hva sier empirien? 

3.1. Utdanningsvalg 

Empiriske studier viser at en slik tese ikke stemmer fullt ut, og forhold innenfor 

utdanningssektoren kan tjene som eksempel på dette. Selv om sammenhengen har blitt 

svakere viser norsk forskning om skoleprestasjoner og rekruttering til høyere utdanning at det 

fremdeles er betydelige sosiale forskjeller (Krange og Øia 2005). Av alle som ble født i Norge 

i 1964 og 1965, var det 24 prosent som 27 år gamle hadde begynt eller fullført universitets – 

og høyskoleutdannelse. Andelen var hele 63 prosent blant barn av to akademikerforeldre, 

mens den var på kun 16 prosent blant fra familier hvor ingen av foreldrene hadde en slik 

utdannelse (Lindbekk 1996). Og slike tall viser at sosial bakgrunn fremdeles betyr mye for 

valg av livsløp og utdanning. 

Ulikhetene er trolig størst når det gjelder såkalte elitefag, og Nordli Hansen (1999) har 

vist at sosiale rekrutteringsforskjeller er særlig sterke når det gjelder profesjonsstudier som 

medisin, jus, arkitektutdanning, siviløkonomi og sivilingeniørstudiene. Fekjær (2000) viser at 

studenter fra høyere sosiale lag har en tendens til å velge fag hvor det er vanlig å låne mye fra 

Statens lånekasse for utdanning. Hun viser også at studenter fra høyere og middels høyere 

sosiale lag tar mer studielån enn barn fra arbeiderbakgrunn med samme utdanning. Men 

forskjellene i studielånopptak mellom ungdom med ulik klassebakgrunn er atskillig mindre 

når en tar hensyn til hvilken utdanning personene har valgt. Det betyr at mye av den 

forskjellen i lån som er registrert skyldes at ungdom fra høyere sosiale lag velger en lengre 

utdanning.  
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De tar oftere fag hvor det er vanlig å ta mye studielån, og studerer oftere i utlandet. Men 

Fekjær påpeker at den forskjellen i beløp som lånes, også når utdannelsen er lik kan tyde på 

grunnleggende ulike holdninger til det å ta opp studielån. Resultatene viser at ungdom med 

bakgrunn fra lavere sosiale lag har en tendens til å være mer skeptiske til det å ta opp 

studielån, og at dette kan bidra til å forklare hvorfor ungdom fra lavere sosiale lag ser ut til å 

unngå lange og kostnadskrevende utdannelser.  

I et evalueringsprosjekt etter innføringen av Reform 94 påviser Grøgaard (1999) at 

halvparten av ungdomsskoleeleven som har foreldre med utdanning på høyskolenivå, 

presterer på linje med de tjue beste i kullet. Hvis foreldrene har litt videregående utdanning, er 

det bare ti prosent som prestasjonsmessig er på linje med de tjue prosent beste. Grøgaard viser 

også at barn av eneforsørgere, som er overrepresentert i lavere sosiale klasser, har signifikant 

lavere skoleprestasjoner enn barn i hjem som består av to foreldre. Undersøkelsen viser også 

at barnas prestasjonsnivå henger tett sammen med antall bøker i hjemmet, og dette er en 

utbredt måte å måle ”kulturell kapital” i slike brede kvantitative undersøkelser. 

Utdanningsinstitusjonene er preget av at langt flere tar høyere utdanning i dag, og at 

kombinasjonsmulighetene er flere. Men selv om elever og studenter har flere 

utdanningsretninger å velge mellom, er gamle seleksjonsmekanismer fremdeles gjeldende, og 

de faktiske valgene som tas følger ofte gamle mønstre. Et eksempel er valg av videregående 

opplæring. Andelen jenter som søkte seg til videregående opplæring på helse og sosialfag og 

formgivningsfag, var i 2004 på omtrent 90 prosent. Tilsvarende var andelen gutter på 

studieretningene mekaniske fag, byggfag og elektrofag i overkant av 90 prosent (Krange og 

Øia 2005). 

 

3.2 Ulike arenaer 

I boka norske ungdomskulturer viser Øia (1995) statistiske analyser av et stort 

undersøkelsesmateriale som ble samlet inn om ungdommer, og resultatet viser blant annet at 

familiebindingene ser ut til å være sterke. Han viser videre at faktorer knyttet til kulturell 

kapital, i betydning foreldrenes utdanning, skolekarakterer og ”intellektuelt klima” i hjemmet 

betyr mer enn sosial klasse for rekruttering til organisasjoner. Videre viser han at boklesning 

er sterkt avhengig av intellektuelt klima hjemme og av sosial klasse, og at finkulturelle 

aktiviteter som teater, kunstutstillinger mm er sterkt relatert til sosial klasse.  
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I en rapport om barn og ungdoms levevilkår i Norden peker Ogden (1999) på 

fattigdomsproblemet som en viktig medvirkende årsak til misstilpasning i oppvekstmiljøet. 

En svært stor andel av disse fattige nordiske barna har en overhyppighet av risikofaktorer som 

vanskelig temperament, hyperaktivitet, helseproblemer, utfordrende atferd i skole og i fritid, 

konfliktfylte familieforhold og negative påvirkninger blant jevnaldrende. 

Med andre ord viser disse resultatene at det også på andre områder enn skole og 

utdanningsvalg kan sies å være forbindelser mellom ungdommenes valg og interesser, og 

deres foreldregenerasjon og sosiale klasse.   

 

4 Differensiering og hierarkier 

4.1 Pierre Bourdieu - distinksjoner 

Til forskjell fra Giddens skille mellom det teoretiske og praktiske forskningsutgangspunkt, og 

deres relative autonomi, mener den franske sosiologen Pierre Bourdieu at de utfordringene 

som sosiologien står overfor i møtet med sitt særegne objekt, må håndteres som et praktisk 

problem i den konkrete forskningsprosessen (Jerdal 1998). Pierre Bourdieu legger vekt på at 

hverdagskunnskap og hverdagsbegreper har meningsgivende og handlingsforeskrivende 

funksjoner. Det er kunnskap som ordner verden, som gir mening til verden, og som i kraft av 

dette legitimerer den sosiale virkeligheten slik den fremstår for oss.  

Denne forståelsen er nokså parallell til Giddens forståelse av gjensidig kunnskap. Men 

Bourdieu understreker imidlertid sterkere enn Giddens det trekket ved hverdagsbeskrivelsene 

at de er bundet opp i sine egne funksjoner, som er å være nyttige for sosialt liv. Og der 

Giddens ønsker å forstå den gjensidige kunnskapen som en ontologisk størrelse som definerer 

hva mennesket er, retter Bourdieu i stedet blikket mot de mekanismer i sosialt liv som 

produserer denne kunnskapen. Han gir dermed større rom for kunnskapens innhold, og viser 

at hverdagskunnskapen også er en del av samfunnets makt – og dominansrelasjoner. Dens 

legitimeringsfunksjon er nettopp å få den sosiale realitetens ordninger til å fremstå som noe 

gitt og dermed som naturlig og riktig (Jerdal 1998).  

Et viktig kjennetegn ved den hverdagsforståelsen er at den, som Bourdieu utrykker 

det, tenker i kategorier, hver med sine kjennetegn, sine oppgaver og sin plass i et hierarki av 

tilskrevne verdier og statuser. Å tenke i kategorier er derfor å tenke substansielt og essensielt.  

Vi fokuserer på beskrivende kjennetegn og på kategoriers natur og vesen. Dette innebærer at 

vi legitimerer sosiale ordninger og sosiale forskjeller ved å vise til at det ene eller det andre er 

slik fordi det hører til en bestemt kategori, som per definisjon er av en slik karakter.  
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Formålet med å produsere sosiologisk kunnskap er derimot å vise frem de relasjonene som 

ligger til grunn for, og som skaper disse kategoriene. Bourdieus prosjekt er å utvikle en 

relasjonell sosiologi, og det han kaller bruddet med hverdagstenkingen, kan også formuleres 

som et brudd med kategoritenkning (Jerdal 1998). 

 

4.2 Habitus, felt og kapitalbegrepene 

Bourdieu var påvirket av den fenomenologiske bevegelsen som utgikk fra tyskeren Edmund 

Husserl og særlig av Maurice Merleau – Ponty.  En grunntanke som går igjen hos Bourdieu 

går tilbake til fenomenologene. Og det er at vårt forhold til verden, vårt prosjekt, viser seg 

gjennom vår kroppslige formidlete og forankrede forståelse og atferd. Vi kan ikke skille 

mellom hvordan verden viser seg for oss og vår egen holdning, og Bourdieu vil vise dette. Til 

hver særskilte habitus svarer en måte som omgivelsene viser seg på. (Bourdieu 1979 norsk 

utg. 1995). Dette er kunnskap vi ikke tenker over, den er automatisk. Sosiale regler er 

oppbevart i kroppen som et sett med handlingstilbøyeligheter eller disposisjoner, som en form 

for innstilling til verden. Bourdieu viser at vi alle har fått en habitus innebygd gjennom det 

livet vi har levd under våre sosiale betingelser. Den er et produkt av vår sosialisering, og 

dermed er den aldri helt ferdig og aldri uten spor av vår bakgrunn. Habitus er internalisert 

sosialt forhold, altså sosiale forhold i individuell versjon. 

Bourdieu tenker seg at individet, med sin habitus, står overfor samfunnets system av 

posisjoner, altså plassering i den komplekse, hierarkiske samfunnsstrukturen. Habitus er ikke 

absolutt determinerende, men den legger sterke føringer på hvordan en tenker, velger og 

handler. Den vil blant annet påvirke det utdanningsvalg man foretar. Å velge 

universitetsstudier virker mer naturlig for barn av akademikere enn for barn av foreldre med 

bakgrunn uten videregående skole. En habitus er med andre ord noe relativt, noe som kommer 

til syne sammenlignet med noe annet. Pierre Bourdieu konstruerer et sosialt rom, og med 

utgangspunkt i begrepene habitus, kulturell - og økonomisk kapital belyser dette rommet hvor 

mennesker er plassert i forhold til hverandre, hvor deres tilhørighet er: 

 

”Denne ideen om forskjeller, om avstander, ligger til grunn for selve begrepet om rom: en 

helhet av distinkte og sameksisterende posisjoner, som er utvendige i forhold til hverandre og 

som definerer hverandre gjennom sin gjensidige utvendighet, og gjennom nærhet, naboskap, 

eller fjernhet i forhold til hverandre, samt hvilken rang de har i forhold til hverandre, ved å 

være over, under eller i mellom”. (Bourdieu 1995:33 (Bourdieus uthevelse)) 
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Habitus innvirker på hvilken hylle vi havner på i livet, og sosiale posisjoner befinner seg 

innefor det Bourdieu kaller sosiale felt. Med det mener han samfunnsmessige områder der det 

foregår bestemte aktiviteter etter bestemte regler, og hvor det til enhver tid foregår strid om 

status eller anerkjennelse blant de involverte. 

 Når det gjelder skolesystemet som felt påstår Bourdieu at den tilsynelatende større 

inkluderingen i utdanningssamfunnet ved at flere inviteres inn i lange utdanningsløp, både på 

videregående nivå og høyskole – og universitetsnivå, bidrar til å tåkelegge de reelle 

sorteringsmekanismene. Det blir et spill som skjuler gamle sosiale fakta (Aagre 2003). 

Kulturell kapital handler om å beherske de ”rette” kodene og å beherske disse kodene i 

rett tid innenfor et felt. Denne formen for kapital skiller seg fra økonomisk kapital ved at det 

ikke nødvendigvis er de materielle uttrykkene som har betydning, men hvordan man forholder 

seg til symbolene. Den distinksjonen som er knyttet til sosial mobilitet og status i det 

tradisjonelle klassesamfunnet, dvs. den symbolske kapitalen er byttet ut med nye mekanismer 

for distinksjon, som viser seg i den kulturelle kapitalen. Utdanning har skapt nye 

karrieremuligheter og rokket ved de gamle klasseskillene. Dermed skapes det nye eliter, 

knyttet til kulturell kapital (Øia 1994). På denne måten modifiserer Bourdieu den marxistiske 

klasseteoriens ensidige vektlegging på økonomisk kapital som det avgjørende for plassering i 

det sosiale hierarkiet. I moderne vestlige samfunn er den kulturelle kapitalen viktig for den 

grad av anerkjennelse en person nyter, med andre ord, hvilken sosial status vedkommende 

har. 

Men Bourdieu peker også på hvordan habitus kan modifiseres. Habitus virker mest 

effektivt så lenge dens virkemåte er ubevisst for det handlende individet, men det Bourdieu 

kaller sosio – analyse, kan bevisstgjøre individet om dets egne disposisjoner. Ved refleksiv 

analyse kan den enkelte lære hvordan hun selv bidrar til å overgi makt til omstendighetene, 

derigjennom kan hun bevisst endre sin oppfatning av situasjonen og sin egen reaksjon på den 

(Rogg 1998). Og Bourdieu skjelner mellom habitus i forhold til kulturell og økonomisk 

kapital, for å vise til nettopp denne forskjellen mellom å være i en disponert situasjon og en 

tilegnet situasjon: 

 

”Vi finner på den ene siden de som har privilegienes privilegium, de som har ansiennitet i 

privilegiene, de som har ervervet sin kulturelle kapital gjennom tidlig og alminnelig omgang 

(…). På den andre siden har vi oppkomlingene, som har et mer alvorlig og strengt, endog 

anstrengt, forhold til kulturen, for de har ervervet sin kulturelle kapital gjennom egne 

anstrengelser (…) ” (Bourdieu 1995:82) 
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Ut fra de to kapitalbegrepene vil dermed ungdommene i prinsippet ha fire ulike bakgrunner. 

Noen vil komme fra miljøer med rik tilgang på både økonomisk og kulturell kapital. En annen 

gruppe vil ha høy økonomisk kapital, men svak kulturell kapital. Her nevner han barn av 

selvstendig næringsdrivende som eksempel. Ungdom kan også ha en solid kulturell kapital, 

med en noe svakere økonomisk kapital, og her kan f. eks. barn av lærere på høgskole – og 

universitetsnivå nevnes som eksempel. Den siste gruppen er de ungdommene som kommer fra 

hjem med både svak kulturell kapital og svak økonomisk kapital, og det er fra denne gruppen 

man finner de som sliter mest i forhold til skolen.  

Det disse kombinasjonene viser, er at ungdomsarenaer som f. eks. skolen, er 

sammensatt av ungdom fra svært forskjellige oppvekstmiljøer, da disse kapitalene gir 

ungdommen deres grunnleggende ståsted. Denne kapitalen ”setter seg i kroppen”, gjennom 

måten man fører seg på, artikulerer seg, og hvilken smak man tilegner seg. Ungdommens 

interesser, deres kunnskap og deres kulturelle fellesskap kan forstås ut fra disse kapitalene. En 

ungdom som kommer fra et hjem med høy grad av kulturell kapital og lav grad av økonomisk 

kapital, vil sannsynligvis vokse opp i et hjem hvor fokus er lagt på et helt annet verdigrunnlag 

og helt andre prioriteringer enn i et hjem med høy grad av økonomisk kapital og lav grad av 

kulturell kapital, og de vil antageligvis bevege seg i svært forskjellige ungdomskulturer, og i 

deres symbolske kreativitet vil symbolene de bruker være svært forskjellige, og ha svært 

forskjellig betydning. Deres ferievaner fra de var små, deres sportslige interesser og deres 

uttrykksmåter i form av klær, sminke, tilbehør og deres språkføring, vil være svært 

forskjellige.  

På bakgrunn av dette må Ziehes ovenfor nevnte eksempel om en ungdom som flytter 

til storbyen modifiseres på et grunnleggende nivå. Det unge mennesket som flytter fra 

landsbygda til Berlin, og som der møter en ”bred palett av livsformer” som det kan velges 

mellom, har i følge Bourdieu vokst opp med en spesifikk plassering i samfunnshierarkiet. Og 

på bakgrunn av sin habitus vil den unges interesser, smak og forforståelse være avgjørende for 

de valgene som tas, og for hvilke miljøer i Berlin som ”naturlig” vil gi henne en følelse av å 

være blant ”likesinnede”.    
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5 Individualiseringen som hverdagskunnskap  

 

Budskapet om at ungdom nå lever selvrefleksive liv der de skaper sine egne identiteter, går 

igjen overalt, i aviser, ukeblader, TV, radio og reklame. Det er grunn til å tro at disse 

beskrivelsene både treffer, vedlikeholder og forsterker en selvoppfatning som er utbredt blant 

unge i dag. Det voluntaristiske perspektivet på egne livssjanser og egen identitet har selv blitt 

hverdagskunnskap. Men selv om ungdom ofte har en egenoppfatning som forteller dem at de 

på en radikal måte er ubundet av egen fortid, viser empirien at det langt fra er sikkert at de er 

det.  

Sosial klasse har fremdeles stor betydning for det utdanningsløpet mange unge velger, 

og til deres fritidsinteresser og tilknytning til foreninger og organisasjoner. Og det at de unge 

selv ikke oppfatter at blant annet kjønn og sosiale klassebakgrunn utgjør viktige 

mulighetsbetingelser eller determinanter i deres liv, er på ingen måte en forståelse 

samfunnsforskningen bør overta (Krange og Øia 2005). Det kan være riktig at ungdom som 

vokser opp i den nye høymodernitetens tid oftere møter en virkelighet som tvinger dem til å ta 

valg. Det kan også være at de lever i en sammenheng hvor institusjonelle ordninger sjeldnere 

er konstruert ut fra industrisamfunnets hierarkiske struktur, og at de står overfor flere 

individuelle og færre kollektive ordninger.  

Helt generelt kan man si at problemet med teoriene om det individualiserte samfunnet 

kommer av at den beskriver en voluntaristisk modell av individ og samfunn, hvor individet er 

fundamentalt fritt og selvdeterminerende. Derfor setter den oss ikke i stand til å forstå hvorfor 

handlinger og holdninger er empirisk forbundet med folks økonomiske, sosiale og kulturelle 

sammenhenger. Det er ingenting ved den nye modernitetens institusjonelle karakteristika som 

med nødvendighet skulle føre til at ungdommens liv skulle være løsrevet fra oppvekstens 

sosialiseringsprosesser. Det er heller ingenting som tyder på at oppvekst har sluttet å variere 

med de økonomiske, sosiale og kulturelle ressursene som finnes i de sammenhengene hvor 

unge vokser opp.  

Ideen om refleksiv modernisering overdriver subjektivitetens betydning. Dermed 

undervurderes de begrensinger som legges på folks evne til a tenke fritt, og å konstruere nye 

identiteter. Det voluntaristiske perspektivet fører altså ikke bare til at man overser viktige 

sosiale forskjeller, men også til at sentrale makt - og dominansforhold mistes av synet  

(May og Cooper 1995). 
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