Forord
I år er det tretti år siden UNGforsk ble etablert, forløperen for dagens
Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/OsloMet. Med denne boka
feirer vi jubileet. Vi har samlet bidrag fra det beste av dagens norske ungdomsforskning, forfatterne kommer fra en rekke fagmiljøer og belyser
et fascinerende spekter av temaer. Du vil få lese om gutter på jakt som
viderefører mannlige arbeiderklassekulturer, om hvordan unge muslimer takler hets, og om hvordan kropp og utseende formes i et krevende
estetisk prosjekt. Vi skal inn på fuktige fester hvor det kan skje seksuelle
overgrep. Du vil få høre om kjønn i endring, og om hvordan foreldreskap
utformes ulikt i forskjellige miljøer. Ett av bidragene belyser hvordan skolen nå oppøver elevenes evne til selvregulering. Et annet tar oss med inn
i motsetningene i idretten. Vi får dessuten høre om politisk engasjement,
om seksualitet og kjønn i bevegelse, om psykisk helse, rus og atferdsproblemer. Gjennom hele boka løper temaer knyttet til sosial ulikhet, kjønn
og den økende digitaliseringen av samfunnet.
Bidragene trekker på et bredt sett av data – store surveystudier, register
data, kvalitative intervjuer og feltarbeid. Forfatterne har ulike teoretiske tilnærminger og bidragene bretter ut en rekke aspekter ved livet til
dagens unge. De viser hvordan noen forskningsmetoder kan være nødvendige for å belyse fenomener i sin bredde, mens andre kan være egnet
når en skal gå i dybden. Vi presenterer ny empirisk kunnskap, men også
nye perspektiver på velkjente fenomener. Vi tror boka vil styrke kunnskapsgrunnlaget om ungdom, og håper den også vil åpne for refleksjon
og ettertanke.
Vi er glade for at alle forskerne vi spurte, valgte å bli med. Men vi er
også klar over at vi høster fruktene av en rik norsk ungdomsforskning
som går enda lenger tilbake enn de tre tiårene siden UNGforsk ble etablert. God forskning utvikler seg over tid, helst ved at nye talenter tas opp
i etablerte miljøer. Samtidig må de få lov til å jobbe kritisk og selvstendig.
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På den måten vil tradisjonene fornyes. Vi mener boka speiler denne dynamikken. En god del av forfatterne tilhører gruppa som gjennom 1990tallet bidro til å konsolidere det miljøet som ble skapt ved UNGforsk.
Men mange forfattere er i starten av en forskerkarriere. Dessuten kommer en god del fra helt andre fagmiljøer enn NOVA. Flere forfatterteam
speiler dette spennet i alder, erfaring og ulik institusjons- og disiplin
forankring. Vi vet at mange har satt pris på denne arbeidsformen, hvor
folk med ulik fartstid og – i noen tilfeller – nokså forskjellig kompetanse
har jobbet tett sammen.
Med denne boka vil vi altså markere og feire jubileet til det livskraftige
miljøet som ble etablert i 1991, og den dokumenterer at akkurat denne
trettiåringen fortsatt er full av energi og fantasi. Med den respektable
alderen mener vi at det også har kommet faglig og metodisk trygghet, og
ikke minst evne til å skrive på en begripelig og klar måte om krevende
emner.
Velkommen inn til noe av det beste innenfor dagens norske ungdomsforskning!
Oslo, 15. oktober 2021
Guro Ødegård og Willy Pedersen
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