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Sosiologi i dag inviterer til temanummer om
UNGDOM
Ungdom betegner de i et samfunn som verken anses som barn eller voksne.
Sosiologien om ungdom er både et eget forskningsfelt og en viktig del av det
tverrfaglige feltet vi ofte tenker på som ungdomsforskning. I boka Ungdom
er bare et ord (1994) skisserer Willy Pedersen en faghistorie for ungdomsforskning som starter med Chicago-skolens studier av kriminelle og rotløse
ungdomsgjenger på 1920-tallet. Denne forskningen ga opphav til et bestemt
bilde av ungdom – i opposisjon og i utkanten av samfunnet.
Kontrasten er stor til det bildet norsk og nordisk ungdomsforskning presenterer av dagens ungdomsgenerasjon. Ungdommen i dag er bedre enn før
og bedre enn sitt rykte – de ruser seg mindre, fokuserer mer på skolen og har
bedre relasjoner til foreldrene. Betegnelser som «generasjon lydig» og «cvgenerasjonen» er brukt for å gripe den nye tidsånden blant unge. En fortolkning framsatt av norske forskere (Hegna m.fl. 2013) er at dagens unge er
«sykt seriøse». Budskapet er at innordningen og flinkheten koster – dagens
unge er mer stresset og nedstemte enn før. Hvordan vi skal forstå utviklingen er mer uklart.
Også på andre områder ser vi endringer. Ungdomstida er blitt lenger
gjennom økt tid i utdanningsinstitusjoner og utsatt familieetablering.
Ungdomstida kommer også tidligere, i hvert fall estetisk, noe begrepet
tweens er ment å illustrere når det kommer til forbruk. Det digitale ungdomslivet er fortsatt relativt nytt. Unge forflytter seg dessuten mer og har relasjoner på tvers av land og kontinenter. Andre ting er mer stabile. De unge
skal fortsatt finne seg selv og sin plass i verden. Og de skal gjennom de
samme overgangene som sine foreldre og kanskje også sine besteforeldre, om
enn i en annen rekkefølge og et annet tempo. Gamle mønstre knyttet til
kjønn og klasse gjør seg også gjeldende.
I nordisk sammenheng er forskning om ungdom etter hvert ganske omfattende. Hensikten med dette temanummeret er å bringe fram noe av
bredden i nordisk sosiologi om ungdom – empirisk så vel som teoretisk. Vi
er interessert i artikler som med ulike metoder og perspektiver utforsker
både nye og gamle temaer knyttet til ungdom.
Temanummeret vil bli publisert som nummer 3/2016. Redaktører er
Christer Hyggen og Kari Stefansen. Send inn et sammendrag på 400–800
ord innen 15. september 2015 til christer.hyggen@nova.hioa.no og
kari.stefansen@nova.hioa.no. På bakgrunn av innsendte sammendrag inviterer redaktørene noen av forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 15. februar 2016. Innsendt artikkel vil så bli gjenstand for
ordinær fagfellevurdering.
For mer informasjon om tidsskriftet, se
https://sosiologiidag.wordpress.com/

