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De unga i tiden - forskningsprojektet 

*Målet är att få med ungefär 100 
ungdomar, födda i år 2000, från fem olika 
orten runtom Finland 

*Mera ungdomar från Hforsregionen 

*De samma ungas liv ska följas för ungefär 
10 år, ett steg i taget 

*Viktigt: olika ungdomar är intressanta, alla 
värdefulla 

*Ungdomsforskningsnätverket samarbetar 
med ’Hyvä vapaa-aika’-projektet (Hfors 
stad ungdomsverket) och med flera 
universitet  

 
 



Bakgrund: 
 

* Behovet av omfattande och långsiktig information om 
ungdomar: ungdomsforskning är ofta splittrad 

*Undervisnings- och kulturministeriet finansierar;  

Startfaset till slutet av 2016 

*En nätverks-aktig, paraply-aktig forskningsprojekt: alla 
forskare samlar material tillsammans och använder 
materialet för olika forskningsintressen; alla orter har 
sin egen forskningsteam  

*Första kontakt via skolor, senare individuellt  

*Många metoder, i huvudrollen participatöriska, 
kvalitativa forskningsmetoder: intervjuer, visuella och 
konstnärliga metoder, fokus-grupper osv.  

*Etiska frågor och förbindningsfrågor utmanande men 
ska ägnas speciell uppmärksamhet 

 



Tre viktspunkter i UFN / i projektet  

*Generationsrelationer, livslopp och transitioner 

*Demokrati, jämställdhet, ojämlikhet 

*Ungdomsarbete, ungdomsverksamhet, service åt de 
unga 

-> alla de ovannämnda möter i projektet 

 

*Målet är att producera information som har 
betydelse också för ungdomspolitisk besluts-
fattandet och för de professionella i ungdoms-
sektoren 

Och att ge ungdomar möjligheter att lyfta upp saker 
och synpunkter som är viktiga för dem 



Forskningsfrågor 

Hur påverkar olika uppväxtmiljöer och olika 
möjligheter ungdomars livslopp i dagens Finld? 

På vilka grunder gör unga människor från olika 
bakgrunder deras val gällande skolning, arbete 
och andra livssektorer? 

Hurdana dimensioner av gemenskap och division 
kan man finna bland ungdomar? 

Hur formas ungdomars skolnings- och livsvägar? 

Hurdana relationer har de till samhället? 

Hur är deras relationer till familjen och vänner, 
och hurdana livsenheter formar de? 

Hurdana förändringar och beständigheter kan 
man iaktta i deras livslopp?  

  



Forskningsteman 

Vi kan fråga olika saker och samla olika material 
på olika besök vid skolor. Exempel: 

Vardag: en vanlig dag / vecka 

Familje och vänner, olika gemenskap 

Relation till bostadsort, stad, by, stadsdel 

Hobbyn, fritid, relation till medier 

Studier och arbete – steg för steg 

Deltagande och påverkningsmöjligheter 

Livslopp: livshändelser, vändpunkter 

Framtidsplaner, förhoppningar och drömmar 

+ Vilka temor vill de unga själv ta upp 

 



Lokala skillnader – olika livslopp 

• Olika orter : olika uppväxtmiljöer, möjligheter och 
förväntningshorisonter  

• Läge, invånartal och –struktur, stad/landsbygd, närings-
struktur, livsnivå/välmående, skolnings- och andra 
institutioner, service åt ungdomar, föreningsverksamheten, 
merkantila lokaler och service 

• Lokaliteten förkniper sig i de ungas identitet och lokala 
samhörigheten 

• Utrymmen är lastade med personella och sociala betydelser 

• Utrymmen får olika betydelser för olika generationer, och 
olika utrymmen är öppna för olika grupper 

• Miljön, kroppsliga erfarenheter, sinnebilder och sociala 
relationer kopplas tillsammans 

 

 

 

 



Vad händer i forskningen? 

• Från alla som ska vara med samlas en 
bakgrunds-informationsblankett med 
basinformation: namn, födelsetid och några 
frågor om familjen 

• Försörjaren ska skriva under en 
samtycksblankett för under 15-åringar  

• över 15-åringar behöver inte försörjarens 
underteckning 

• Man kan delta i forskningen enligt eget 
intresse: forskningsverkstäder, smågrupps-
samtaler, par- och individuella intervjuer, 
essäer, foton, promenad-intervjuer osv. 

 



Vad betyder det för en att ta del i 

forskningen? 

• Du kan tala konfidentiellt med forskaren. Vad du 
berättar sprider inte till andra, t.ex. till läraren eller 
föräldrar 

• Den samma forskaren ska vara i kontakt med 
samma ungdomar  

• Vi ska byta namn och andra persons-uppgifter från 
materialet så att ingen kan identifieras 

• (Man kan själv kolla vilka slags information vi 
lämnar kvar.)  

• Allt är frivilligt! 

• Du kan få en kopia av dina egna intervjun 

• Man kan dra sig från forskningen när man vill, utan 
vilka som helst konsekvenser 

 



Varför är det bra att ta del i forskningen? 

* De unga i tiden –forskningsprojektet ska 
förmedla de ungas röst från olika håll i 
Finland, från olika förhållanden -> 
information som man kunde inte få annars 

* Information som ska produceras intresserar 
professionella som arbetar med de unga och 
beslutsfattare både lokalt och nationellt 

*’Ungdomars panel’ – ide: utöver själva 
forskningen kan deltagare frågas om deras 
opinioner gällande aktuella frågor t.ex. via 
social media 

-> du kan påverka ungdomars saker i Finland 
och i din egen bostadsort 
 

 



Vad får man om man deltar? 

 
• Deltagare får en liten ersättning från intervjuer, 

t.ex. biobiljetter eller presentkort 

• Man kan få en ’arbetsbevis’ från Ungdoms-
forsknings-nätverket om deltagandet i forskningen 

• Nya upplevelser och en möjlighet att prata om sitt 
liv med en pålitlig, neutral vuxen  

• Senare kan vi förhoppningsvis erbjuda forsknings-
verkstäder i t.ex. fotografering  

• Man får information om ungdomars liv i olika håll i 
Finland 

-> vi ska grunda en webbsajt och Facebook-sida där vi 
delar ut information om projektet 

 

 

 

 

 



De unga i tiden - forskningsprojektet 

Mer information: 
 

www.nuorisotutkimus.fi/hankkeet/nuoretajassa 

 

Sinikka Aapola-Kari 

Koordinatör, forskare 

Ungdomsforskningsnätverket 

 

sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi 

Puh. 044-416 5303 

 

 

 

 

http://www.nuorisotutkimus.fi/hankkeet/nuoretajassa
http://www.nuorisotutkimus.fi/hankkeet/nuoretajassa
http://www.nuorisotutkimus.fi/hankkeet/nuoretajassa
http://www.nuorisotutkimus.fi/hankkeet/nuoretajassa

