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OM RAPPORTEN

Denne rapport har til hensigt at give et overskueligt billede af nordiske unge med
særlig fokus på deres syn på det at være borger i et politisk og demokratisk fællesskab
og det at engagere sig politisk i fællesskabet. Rapporten bygger på den forskning og
forskningslitteratur, herunder nordiske og internationale dataset, som er til rådighed
om nordiske unge.
Politisk fællesskab og engagement blandt unge er et stort og mangfoldigt forskningsområde, som overlapper mange andre områder. Det har været nødvendigt i udarbejdelsen
af denne rapport at operere med et afgrænset fokus og således reducere i mængden
af perspektiver, tematikker, litteratur, data mv. Fordelen ved et afgrænset fokus er, at
det bliver muligt at fremhæve og præcisere nogle helt centrale træk ved de nordiske
unges syn på det politiske fællesskab og deres engagement. Ulempen bliver, at man
ikke får hele billedet og alle nuancer med, og at billedet til tider fremstår grovkornet.
Rapporten er således et udtryk for, at der måtte træffes nogle hårde valg.
Rapportens fokus har været styret af tre forhold: For det første, at identificere grundlæggende faktorer i de nordiske samfund, som betinger ungdomskulturen og ungdomslivet. For det andet, at fremhæve aktuelle tendenser, som har betydning for den
fremtidige udvikling af de nordiske demokratier, og hvor unge spiller en afgørende
rolle. Og for det tredje, ud fra aktuel forskning at give et samlet billede af, hvad der
kendetegner den unge som borger i Norden og således identificere erfaringer, værdier
og engagementsformer, som de nordiske unge har til fælles. Grupperne af unge er
diverse. Denne diversitet bliver kun større, når der som her analyseres på baggrund
af en hel række nordiske lande. Ikke desto mindre er der forhold, som på forskellige
niveauer går på tværs af ungegrupper og landegrænser i Norden. Det er disse forhold,
som rapportens fokus retter sig imod. Dette har givet anledning til at fokusere på:
»

De nordiske unges demografi; hvem og hvor mange er de, hvilke generelle
forhold trænger sig på i den nordiske ungdomskultur?

»

Skole og uddannelse; uddannelse er formodentligt den mest afgørende
faktor for ungdomslivet i dag, hvordan præges de unges syn på fællesskabet
og deres politiske engagement af skole og uddannelse?

»

Politisk og demokratisk dannelse; hvilken viden om politik, samfund og demokrati, og hvilke erfaringer, værdier og engagementsformer ligger til grund for
de unges syn på samfundet og deres videre udvikling som borgere? Har de tillid
til sig selv, samtiden og fremtiden som borgere i et demokratisk fællesskab?
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Ungdom er i sig selv en vanskelig og for så vidt uklar kategori. Grænserne mellem
barndom, ungdom og voksenlivet bliver stadig mere flydende i takt med, at der i disse
år kommer større fokus på unge (Nielsen, 2019). I denne sammenhæng er der udvalgt
materiale om unge hovedsageligt i alderen 14-15 til 29 år. Enkelte gange vil der være
henvisninger til unge, som er lidt yngre, med henblik på at udpege nogle tendenser,
som starter i en meget tidlig alder, fx de unges oplevelser af pres og stress i forhold til
deres skolearbejde. Andre gange henvises til gruppen af unge mellem 25-39 år, da det
kan være nyttigt at interessere sig for, hvor deres livsbaner ender og hermed få indtryk
af det liv, som de har levet indtil da. Det kan fx handle om, hvilke uddannelser de ender
med at få. Som udgangspunkt er valget af aldersgrupper dog pragmatisk. Det vil sige,
at der her trækkes på den forskning, som er relevant i sammenhængen, og dermed de
aldersgrupper, som den konkrete forskning benytter sig af.
I den sidste del af rapporten lægges der stor vægt på resultaterne fra en international og
komparativ undersøgelse, The international Civic and Citizenship Education Study (ICCS).
ICCS fokuserer på 14-årige i 8. klasse. Når denne aldersgruppe er særlig interessant,
er det dels fordi, ICCS er den største og mest anerkendte internationale undersøgelse
af unges aktuelle politiske og demokratiske dannelse, og dels fordi netop denne
aldersgruppe om nogen er på dannelsesrejse. De 14-årige er i høj grad præget af deres
kulturelle og sociale tilhørsforhold, institutionsliv, grundskolen og venner, ligesom de
har gjort sig selvstændige overvejelser om deres liv og samfundet, og alligevel er de kun
i begyndelsen af deres dannelse som politiske borgere. En analyse af disse unge giver
ikke alene en unik mulighed for at forstå de nordiske unge i et internationalt komparativt perspektiv, men også en indsigt i de erfaringer, værdier og engagementsformer,
som tegner deres videre udvikling som borgere i Norden.
Rapporten vil hovedsageligt fokusere på unge fra Danmark, Sverige, Norge og til dels
Finland og Island. Indimellem vil Grønland, Færøerne og Åland også fremhæves.
Generelt er der ikke meget forskning, som har tilstræbt at beskrive og identificere
de nordiske unge som en samlet gruppe med en række fælles erfaringer, værdier og
engagementsformer. Hvorvidt det overhovedet er muligt, afvises for det meste i forskningslitteraturen. Ud fra denne rapport er det heller ikke muligt at konkludere, at der
findes en særlig nordisk identitet eller tilsvarende blandt unge. Ikke desto mindre har
rapporten ønsket – ud fra antagelsen om, at store dele af populationen af nordiske unge
vokser op under sammenlignelige forhold – at identificere nogle fælles karakteristika
ved nordiske unges syn på fællesskabet og det politiske engagement.
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INDLEDNING

I medierne, blandt politikerne og i forskningen er der en stigende opmærksomhed på,
at fremtidens nordiske demokratier i disse år udfordres af populisme, ekstremisme,
klimaforandringer, ’fake news’ og en stigende ulighed i befolkningerne (Amnå, 2019).
Svaret på disse udfordringer bliver i høj grad søgt i de nordiske unge og således i de
kommende nordiske generationer. Overalt i Norden tages der initiativer, som skal
styrke og sikre de unges engagement i det politiske fællesskab. Nordisk Ministerråd
har netop gjort dette til en af de afgørende dagsordner i det nordiske samarbejde. I
Nordisk Ministerråds strategi for børn og unge er visionen, at ”Norden skal være det
bedste sted i verden at være barn og ung” (Nordisk Ministerråd, 2016, p. 8). Formålet
med strategien er, at sikre at børn og unge får de bedst mulige betingelser for at udvikle
deres egne holdninger og at komme til orde og endvidere at integrere et stærkere
børne- og ungdomsperspektiv i det nordiske samarbejde.

at de snarere motiverer, belærer og faciliterer de unges deltagelse end at lytte til deres
viden, erfaringer og perspektiver og at inddrage dem i de politiske beslutningsprocesser.
Politikere, institutioner og foreninger står i kø for at lære de unge at give deres mening
til kende, men kun få lytter. Denne rapport vil således tegne et billede af de unge i
Norden med intentionen om at give et – ganske vist generelt og grovkornet – billede
af, hvem de nordiske unge er som politiske borgere i de demokratiske fællesskaber.

Det er ikke kun i Norden, at man har gjort populisme, klimaforandringer og stigende
ulighed til tema og problem for fremtidens demokratier, og det er ikke kun i Norden,
at de unge har fået særstatus i og med disse temaer og disse påtrængende problematikker. Overalt i verden fornemmer man, at demokratier er kommet til en skillevej,
hvor der er stor usikkerhed om, hvilket retning fremtiden vil tage, og hvilken vej man
skal pejle efter. Hvorvidt demokratiet reelt er i krise, eller om der blot er opstået et
fornyet behov for at genoverveje og revitalisere demokratiets grundværdier er uklart.
Populisme, ekstremisme, klimaforandringer, ’fake news’ og ulighed er ikke ukendte
fænomener for demokratiske samfund, om end de til tider fremstår sådan i de aktuelle
diskussioner. Ikke desto mindre må man konstatere, at der opstået et stort og til dels
globalt behov for at reflektere og at få svar på disse spørgsmål. I denne sammenhæng er
det ikke bare nærliggende, men også vigtigt at interesse sig for de yngre generationers
syn på fællesskab og demokrati og deres vilje til at engagere sig politisk. De kan ikke
give svaret på disse spørgsmål, da politik, demokrati og fællesskaber altid kan tage og
tager uventede drejninger, som historien har lært os, men de kan give os nogle vigtige
indsigter i, hvilke erfaringer, værdier og engagementsformer, som vil præge udviklingen
af fremtidens demokratiske samfund.
Dette skal også ses i lyset af, at unge fra starten af 10’erne med Det Arabiske Forår og
Occupy Wall Street til Hongkong-demonstrationerne og klimastrejker i 20’erne har sat
gang i nogle store globale diskussioner og demokratibevægelser. De unge i dag opvokser
og dannes i en tid, hvor de og ungdomskulturen generelt har fået en større og mere
afgørende rolle i samfundsudviklingen. Dette understøttes af utallige initiativer fra
transnationale institutioner, regeringer, kommuner, NGO’er, foreninger, skoler mv., som
opfordrer unge til demokratisk deltagelse. En bagside ved mange af disse tiltag er dog,
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UNGE I NORDEN
UNGDOMSKULTURENS NYE MULIGHEDER

At tegne et billede af de nordiske unge som borgere i et politisk fællesskab og som
borgere, der engagerer sig i dette fællesskab, forudsætter et kendskab til populationen
af unge, demografiske forhold og en række af de generelle muligheder og udfordringer,
som kendetegner deres generation. Disse forhold har afgørende betydning for de unges
betingelser for at være en del af fællesskabet, men det har også betydning for, hvordan
man kan analysere og forstå de unges syn på de nordiske samfund og deres engagement.

Denne udvikling dækker over en række afgørende demografiske forandringer. En af
de helt centrale faktorer er, at fertilitetsraten i de nordiske lande siden 1970’erne har
ligget under det niveau, hvormed befolkningerne kan reproducere sig selv. Særligt i
Finland og Norge er niveauerne lave, mens de er lidt højere i Sverige og Danmark.
Gennemsnittet for alle nordiske lande ligger dog over det europæiske gennemsnit
( Jokinen et al., 2020).

De nordiske unge mellem 15-29 år udgør i 2018 lidt over fem millioner indbyggere,
hvilket cirka svarer til hele den norske befolkning. Godt en femtedel (19 pct.) af den
samlede nordiske population er unge (Nordic Statistics database). Sammenlignet med
den tilsvarende procentandel målt på gennemsnittet af unge i de 28 EU-lande er der
2 pct. flere unge i Norden end i resten af EU (Eurostat). Denne generation af unge er
altså ikke kun afgørende, fordi den i den kommende fremtid vil skabe rammerne og
sætte præmisserne for Norden og de nordiske demokratier, men også fordi den i sig
selv udgør en betydelig del af Nordens aktuelle politiske, sociale og kulturelle grundlag.

Når der alligevel er en tilvækst af unge i de nordiske lande, skyldes det en øget immigration af folk med en anden etnisk baggrund ( Jokinen et al., 2020). Sammensætningen
af populationen af unge i Norden bliver således i stigende grad mere divers. Selvom
de forskellige nordiske lande håndterer flygtninge- og immigrationsspørgsmål forskelligt, har indvandringen stor betydning for de enkelte lande (Karlsdóttir, Norlén,
Rispling, & Randall, 2018).

Det er i Grønland, Island, Norge og Danmark, hvor man finder de største andele af unge
i Norden og i Åland, Finland og Færøerne, hvor de mindste andele af unge befinder
sig. I Sverige er andelene cirka på det nordiske gennemsnit.
Diagram 1

Procentandele af unge mellem 15-29 år i Norden 2018
(Kilde: Nordic Statistics database)
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Inden for den sidste periode på cirka 10 år (2008-2019) er der kommet flere unge til
i Sverige (8 pct.), Danmark (15 pct.), Norge (13 pct.) og Island (6 pct.). I Finland er
population af unge dog skrumpet en anelse (2 pct.).
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Nok har politikerne og befolkningerne i de nordiske lande stor opmærksomhed rettet
mod denne stigende diversitet, men i ungdomskulturen er der også en række demografiske dynamikker, som skaber øget integration blandt unge. I Norden er der en
høj grad af urbanisering blandt de unge (Frønes & Brusdal, 2000; Jokinen et al., 2020).
De nordiske unge uddanner sig stadig mere, både hvad angår uddannelsesniveau og
-længde (Nordic Statistics database). Uddannelserne foregår som regel i de store byer,
hvor de unge samler sig, bliver mere dominerende og danner grundlag for en stærkere
ungdomskultur. Men det betyder også, at de forlader de i forvejen tyndtbefolkede landområder, og at der skabes store skel mellem de få unge, som bliver i landområderne
og dem, som tager til de tætbefolkede områder. Det at være ung i Norden knytter sig
i høj grad til uddannelses- og bykultur (Frønes & Brusdal, 2000).
Den store vilje til og mulighed for at uddanne sig er blandt andet et resultat af de nordiske velfærdstaters finansiering af uddannelsesinstitutioner, et stort udbud af gratis
uddannelser og økonomisk støtte til unge, som vælger at tage en uddannelse. Dette giver
de unge mulighed for at gøre sig økonomisk uaf hængige og i nogen grad at løsrive sig
fra deres økonomiske baggrund. Sammenlignet med andre europæiske lande flytter de
nordiske unge derfor også væsentligt tidligere hjemmefra. Ifølge Jokinen et al. (2020)
er de svenske unge i 2018 i gennemsnit 18,5 år, når de flytter hjemme fra, i Danmark
21 år, i Finland 22 år og i Norge 20 år. Dette giver de unge i de nordiske lande nogle
unikke muligheder for at opbygge en stærk ungdomskultur og for at præge hinanden.
I Norden er der således en tendens til, at ungdomsfasen udvider sig, og dermed får
større betydning for de nordiske fællesskaber, ligesom de unges deltagelse i de politiske
fællesskaber potentielt kan have større betydning.
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Et paramenter, som ligeledes indikerer, at unge i Norden har gode muligheder for at
forme og udvikle en ungdomskultur, er den stigende alder for førstegangsfødende. I
1971 var gennemsnittet for førstegangsfødende mødre 23,3 år i de fem største nordiske
lande, i 2018 er dette tal steget til 29,2 år. Fædrene er generelt et par år ældre. Forskellene
mellem disse fem nordiske lande er meget små, i Island er mødrene en anelse yngre
end i Danmark, Finland, Norge og Sverige (Nordic Statistics database).
Det er i kombinationen af, at de unge er mange, flytter tidligt hjemmefra, først får
børn i en relativ sen alder, stimler sammen i store byer, og at de uddanner sig mere
og videre, der har givet dem mulighederne for at udfolde deres ungdomsliv stadig
mere og for at skabe en mere intens og betydningsfuld ungdomskultur. Med afsæt i
en række norske og danske studier peger blandt andre Frønes and Brusdal (2000) og
Knud, Katznelson, Nielsen, Simonsen, and Sørensen (2009) på, at der er opstået en ny
livsfase, hvor netop uddannelsessamfundet udskyder det traditionelle voksenliv, og at
dette tilmed er blevet det normale. De beskriver denne livsfase som ”de unge voksne”.
Ungdomsarbejdsløsheden er endvidere en af de indikatorer, der typisk benyttes, når
tilstanden i samfundene analyseres, og som ligeledes giver nogle vigtige indikationer
af unges livssituation og fremtidige livsmuligheder. I Norden er ungdomsarbejdsløsheden generelt lav og på niveau med gennemsnittet af de 28 EU-lande. Det europæiske
gennemsnit af 15-29-årige ledige har dog en stor spredning fra Nordmakedonien og
Grækenland med omkring 30 pct. til Tjekkiet og Tyskland med lidt under 5 pct. i 2019.
Gennemsnittet for de 28 EU-lande er 11,2 pct. I Sverige er ungdomsledigheden 13,8
pct., i Finland 12,3 pct., i Danmark 9,7 pct., i Island 7,6 og i Norge 7,3 pct. (Eurostat).

Denne gruppe af unge er en meget sammensat gruppe, men de er fælles om, at de
falder uden for de rammer, som normalt kendetegner ungdomskulturen.
”Unge, der ender i NEET-statistikken, har ofte en sammensat problematik (…)
såsom neuropsykiatriske funktionsnedsættelser, læse- og skrivevanskeligheder,
svagtbegavede, depressioner, misbrug, problematiske og destruktive familieforhold, og de kan være særligt begavede og ressourcestærke, men mangler netværk
og tillidsfulde relationer, hvilket kan medføre isolering og udvikling af sociale
fobier.” (Olsen et al., 2016, p. 57)
NEET-statistikken kan således give et indtryk af, hvor stor en andel af unge der falder
delvist eller helt uden for den almindelige og brede ungdomskultur, som har en særlig
vanskelig ungdom, og som ser frem til udfordringer i deres voksenliv grundet deres
problemer i ungdommen. Der er altid personlige historier og individuelle forklaringer
bag de unge mennesker, der havner i denne statistik, som er værd at interessere sig for,
men statistikken vidner også om, at der i de pågældende samfund er nogle strukturelle
problemer, som udfordrer unge, og viser, i hvilken grad samfundene er i stand til at
rumme og integrere unge, som er udfordret. I den forstand er NEET-statistikken også en
indikator for, hvor bred eller smal den line er, som de unge balancerer på mellem barndom og voksendom, det vil sige i og med de unges politiske og demokratiske dannelse.

UNGES UDFORDRINGER

Gruppen af unge der er i fare for at for at havne i, hvad en gruppe nordiske forskere
beskriver, som langvarigt ”udenforskab” (Wulf-Andersen, Follesø, & Olsen, 2016, p. 15)
udgjorde i 2018 mellem 5-11 pct. af nordiske unge i alderen 15-29 år (OECD Data). I de
internationale statistikker og i visse dele af forskningen taler man i denne forbindelse om
NEET. NEET er akronym for Not in Education, Employment or Training og dækker over
den andel af unge, som er uden for beskæftigelse, og som inden for de seneste fire uger, i
forhold til da målingen blev foretaget, ikke har været under uddannelse (Olsen, Hyggen,
Tägtström, & Kolouh-Söderlund, 2016). I Danmark er disse unge blevet benævnt som ’restgruppen’, i Sverige som ’unga utanför’ eller som ’unga som varken arbetar eller studerar’.
I Norge beskriver man dem, som ’personer som verken er i arbeid, under utdanning eller
i opplæring, og i Finland taler man om unge uden for arbejdsmarkedet og uddannelse.
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Baseret på OECD Data viser figuren nedenfor udviklingen i procentandele af NEET-unge
af den samlede population af unge i alderen 15-29 fra 2000 til 2018 i de enkelte lande.
I 2018 udgjorde denne gruppe 12 pct. af de unge i Finland, 10,8 pct. i Danmark, 8,9 i
Sverige, 8,7 pct. i Norge og 6,1 pct. i Island. OECD’s gennemsnit var tilsvarende 13,1.

Diagram 2
NEET, alderen 15-29 , % af samme aldersgruppe (Kilde: OECD Data,
Education at a glance: Transition from school to work)
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Med undtagelse af Island ser man fra 2000 til 2018 en svag opadgående kurve i Finland,
Sverige, Norge og særligt Danmark. Bemærk, hvordan Finanskrisen i 2008 forårsager
en markant forøgelse af unge, som registreres i NEET-statistikken i alle lande. Denne
forøgelse er særlig voldsom i Island, men siden finanskrisen har Island været det land
blandt de nordiske, som har været bedst til at integrere de unge igen.
De nordiske lande placerer sig under OECD-gennemsnittet og er altså blandt de
lande, som har de mindste andele af unge, som er repræsenteret i NEET-statistikken.
Sammenligner man med de OECD-lande, som deltager i denne statistik, kan man dog
se, at der blandt dem er en svag nedadgående kurve fra 2000- 2018. Gennemsnittet af
disse OECD-lande bliver således gradvist bedre til at rumme og integrere unge med
udfordringer. I Finland, Sverige, Norge og Danmark er kurven derimod svagt stigende
i samme periode. I disse fire nordiske lande er man således ikke i stand til at forbedre
disse unges muligheder for at blive integreret i samfundet. Danmark er rent faktisk det
land, som i denne periode har haft den største stigning i unge, som er faldet uden for
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uddannelse og arbejdsmarkedet. I lande som fx Slovakiet, Ungarn, Polen, Tjekkiet og
Tyskland er man langt bedre til at reintegrere disse unge.
Et andet element, som er vigtigt at have blik for i denne karakteristik af de unge og
de udfordringer, som de konfronteres med, er som allerede nævnt, at populationen
af nordiske unge i stigende grad bliver divers på grund af indvandringen af unge med
anden etnisk baggrund. Dette er som udgangspunkt ikke et problem for langt de fleste
unge. Der vil dog altid være grupper af unge, som føler sig udfordret af immigranter,
eller ligefrem chikanerer hinanden på baggrund af religion, hudfarve, etnisk baggrund,
kulturelt tilhørsforhold mv. Sådan er det også i Norden.
The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) undersøger blandt andet
14-åriges syn på etniske gruppers rettigheder. Her står det klart, da studiet blev gennemført i 2016, at unge generelt på tværs af de 24 deltagende lande i allerhøjeste grad
mener, at alle etniske grupper skal have samme muligheder og rettigheder som alle
andre. Sammenlignes dette med de tilsvarende resultater fra 2009, hvor studiet ligeledes blev gennemført, viser det sig, at de 14-årige i 2016 i væsentlig grad er blevet mere
positivt indstillede over for etniske gruppers rettigheder. Særligt de svenske og norske
unge er særdeles positive i det internationale komparative perspektiv. De finske unge
ligger på det internationale gennemsnit. I disse tre lande har der været en markant
fremgang fra 2009 til 2016. I Danmark placerer de unge sig lidt under det internationale
gennemsnit, men også her finder man en pæn fremgang fra 2009 til 2016. Ikke desto
mindre er det bemærkelsesværdigt, at de danske 14-årige placerer sig markant lavere
end de tilsvarende unge i Sverige og Norge - det vil sige, at de ikke er nær så positivt
indstillede som de svenske og norske unge over for etniske gruppers muligheder og
rettigheder. Det er dog stadig langt størstedelen af de danske unge, som tilkendegiver,
at de har en positiv indstilling, men selv disse meget store andele er ikke på niveau
med unge fra de fleste andre lande i undersøgelsen og særligt ikke med de svenske og
norske unge (Bruun, Lieberkind, & Schunck, 2018; Schulz et al., 2018). På baggrund
af ICCS kan det konkluderes, at niveauet generelt er højt for unge i undersøgelsen
og således, at langt de fleste unge principielt mener, at etniske grupper bør have lige
muligheder og rettigheder. Således må det konkluderes, at langt de fleste unge og
særligt unge fra Sverige og Norge principielt mener, at etniske grupper bør have lige
muligheder og rettigheder.
I Norden er der generelt stor tillid til de offentlige myndigheder og politiet, ligesom
der forekommer en forestilling om, at diskrimination og forskelsbehandling sjældent
finder sted (Haller, Solhjell, Saarikkomäki, Hunt, & Wästerfors, 2018). Ikke desto
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mindre viser forskning om nordiske unge, at diskrimination og forskelsbehandling
rent faktisk finder sted (Behtoui, 2015; Gilliam, 2009; Jensen & Christensen, 2012). I
Norden sker det typisk i mere skjulte og uigennemskuelige former (Haller et al., 2018).
Forskere argumenterer for, at netop denne skjulte forskelsbehandling, som har særligt
gode betingelser i Norden, risikerer at forværre situationen (Embrick, Domínguez, &
Karsak, 2017). Ud fra et survey over unge efterkommere af tyrkiske immigranter i
alderen 18-35 år i Sverige viser Behtoui (2015), at cirka en fjerdedel af disse enten frekvent, jævnligt eller sommetider oplever diskrimination, og at dette først og fremmest
handler om deres muslimske baggrund.

på, at disse udfordringer breder sig blandt unge i Finland, Sverige, Norge og særligt
Danmark. En anden vigtig udfordring, som ligeledes bliver desto mere afgørende for
ungdomskulturen, er, at den diversitet som i dag er de nordiske unges præmis, og som
de generelt og principielt ikke har problemer med, udfordres af, at mange unge med
anden etnisk baggrund end nordisk oplever en skjult forskelsbehandling og diskrimination. Disse udfordringer får ikke kun konsekvenser for de omtalte grupper, men
også for ungdomskulturen som helhed, og dermed det syn de unge har på hinanden,
fællesskabet og deres måder at engagere sig i samfundene på.

De sidste mange års politiske fokus på immigration og indvandring som et problem i
Norden får konsekvenser for særligt gruppen af unge med en anden etnisk baggrund,
men det får også konsekvenser for andre grupper af unge og for ungdomskulturen
som sådan. Unge i Norden udfordres af den til tider hårde politiske tone, ligesom de
oplever, at de selv eller deres venner udsættes for diskrimination på baggrund af religion, hudfarve mv. I høj grad er disse erfaringer og oplevelser en konsekvens af forhold,
som kommer udefra, og som er eksterne i forhold til de unge selv (fx myndighederne,
politiet, uddannelsessystemer mv.). Ikke desto mindre præger det de unge, ligesom de
erfarer, at denne diversitet – som mange unge er vokset op med, som i stigende grad er
en præmis for deres ungdomsliv, og som de fleste unge principielt ikke har et problem
med – i kraft af den eksterne intervention bliver problematisk.

SAMMENFATNING

Mange af disse demografiske og statistiske indikatorer, som man benytter i forskningslitteraturen, peger på, at de nordiske unge generelt har det godt. De har gode muligheder for at udvikle sig selv, en ungdomskultur og tage del i fællesskaberne, ligesom
de unge indtager en vægtig position i de nordiske samfund. At integrere de unge og
ungdomskulturen i de politiske og demokratiske processer er først og fremmest et
spørgsmål om institutionernes og samfundenes vilje, mere end et spørgsmål om de
unges ressourcer og den nordiske ungdomskulturs potentialer.
Indikatorerne peger dog også på, at der er en række strukturelle problemer i de nordiske samfund, som på forskellig vis udfordrer bestemte grupper af unges forhold
til fællesskabet og deres muligheder for at engagere sig. NEET-statistikken viser, at
andelene af unge, som har store udfordringer med at hage sig fast i ungdomslivet og
i livet i almindelighed, og som har et vanskeligt voksenliv foran sig, er ganske stor i
Norden. Dog er andelene mindre end i mange andre lande. Analyserne peger endvidere
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SKOLE, UDDANNELSE OG STUDIEVALG

Uddannelse og uddannelseskultur får i stigende grad betydning for unge og ungdomskulturen i de nordiske lande. Dette er ikke en ny problematik. At være ung har stort
set altid været forbundet med at tilegne sig kundskaber, danne og forme sin identitet
for et fremtidigt liv som arbejdstager og borger. I disse år har uddannelse, læring,
kompetenceudvikling og humane ressourcer dog fået en så gennemgående karakter,
at uddannelseskulturen og ambitionen om at udvikle sine kompetencer dominerer
ungdomskulturen. Forskning peger på, at den moderne unge nordiske borgers tilgang til
samfundet og den unges politiske engagement i høj grad formes ikke bare af uddannelsesinstitutionernes faglige og pædagogiske mål, men også af tidens store forventninger
til væksten af befolkningernes samlede kompetencer og humane ressourcer. De unge
gør i høj grad disse forventninger til deres egne, hvilket præger deres syn på fællesskab
og deres politiske engagement.
I de seneste årtier er der sat stor fokus på uddannelse ikke bare i Norden, men i det
meste af verden. I 1995 slår EU-kommission fast i en rapport, at ”Fremtidens samfund
vil derfor være et læringssamfund” (EU Commission 1995, p. 2), Tony Blair bliver premierminister i 1997 på parolen ”education, education, education”, i USA konkluderer
tidligere præsident Barack Obama, at “Nu er det en ubestridelig kendsgerning, at lande,
der uddanner mere end os i dag, kommer til at udkonkurrere os i morgen (Obama
2011), og i Norden revitaliserer og gentager fx den tidligere danske statsminister Helle
Thorning-Schmidt den forrige regerings ideal om at ”Alle skal have en uddannelse”
(Thorning-Schmidt 2013).
Siden de første internationale læseundersøgelser i starten af 90’erne – IEA, The
International Reading Literacy Study, 1991 og de nordiske læseundersøgelser Nordlæs – og
opfølgningerne i PISA-undersøgelserne op gennem 00’erne har interessen for de enkelte
landes uddannelsessystemer og de unges færdigheder, kundskaber og kompetencer
således fået en enorm betydning for de nordiske velfærdsstater, for politik på børn
og unge-området og for de unge selv (Arnt & Noemi, 2018; Frønes & Brusdal, 2000;
Knud et al., 2009). Netop de nordiske velfærdsmodeller og den økonomiske støtte til
uddannelsesinstitutioner og de unge, som tager en uddannelse, giver denne ungdomsog uddannelseskultur et særligt præg.

sammenligner sig med, og som bruger væsentligt færre midler på skole og uddannelse.
Finland, som er den nordiske undtagelse, klarer sig bemærkelsesværdigt godt i disse test.
Dette udfordrer i høj grad forestillingen om den nordiske skolemodel og den nordiske
pædagogiske tradition, som bl.a. baserer sig på idealer om demokrati, lighed, progressivitet og dannelse (Antikainen, 2006; Lieberkind, 2020a; Louis & Velzen, 2012;
A. Rasmussen & Fritzner, 2015). Allerede i 2000 peger en række forskere på, at der i
de nordiske lande er:
”en tendens til at synet på uddannelsessektoren flyttes fra det kulturelle område
over mod det økonomiske område, hvor uddannelse i højere grad ses som en
faktor i den økonomiske konkurrence mellem nationerne end som en generel
uddannelse og dannelse af børnene” (Moos, Carney, Johansson, Mehlbye, & et
al., 2000, p. 16).
I Sverige, Danmark og Norge er politikerne langt hen ad vejen enige om problemet,
men uenige om, hvilke løsninger der er på disse dårlige præstationer. ”Fra Oslo til
Stockholm til København lyder det i kor: lærerne må blive bedre, og eleverne kan ikke
deres lektier!” (Løvlie, 2005, p. 6). I Norge førte det med reformen, Kunnskapsløftet fra
2006, bl.a. til mere decentralisering – Norge har traditionelt haft et relativt centralt
styret skolesystem – hvor det i Danmark førte til det modsatte, nemlig centralisering; bl.a. blev der med skoleloven fra 2006 indført obligatoriske test og elevplaner,
kommunalt tilsyn etc. med henblik på at øge elevernes faglige udbytte. I Sverige kulminerede diskussionerne ligeledes i 2006, hvor den svenske regering tog initiativ til
indføre nationale test helt ned til tredje skoleår. De nationale test i tredje skoleår blev
første gang gennemført i forårssemestret 2009 (Lieberkind, 2015). En helt afgørende
konsekvens af dette nye og skærpede fokus er, at uddannelse og læring i stigende grad
bliver definerende for de unge.

På trods af variationer mellem de nordiske lande afslører PISA fra de første undersøgelser i starten af 00’erne til 2018 (Christensen, 2019; OECD, 2019), at de svenske, danske,
norske og islandske 15-årige unge ikke præsterer godt nok, og at de ligger på niveau
med og undertiden under OECD-landenes samlede gennemsnit. De nordiske unge
ligger således fagligt på niveau med unge fra lande, som man i Norden normalt ikke
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Kigger man på andelene af befolkningerne i alderen 25-39 år, som har taget en videregående uddannelse (ISCED 5-8) i 2017, ligger niveauerne på mellem 38-49 pct. i Island,
Danmark, Sverige og Norge. I Grønland og Åland er andelene væsentligt lavere. Fra
2000 til 2017 er der en stigning i Danmark, Sverige og Island på lidt over 20 pct. af
de 25-39-årige, som har gennemført en videregående uddannelse. I Norge er denne
stigning væsentlig mindre. I samme periode er der lidt over 10 pct., som tager en
videregående uddannelse i Norge (Nordic Statistics database). I Finland er andelene
stort set uforandrede. Dette skal ses i lyset af, at Finland kom fra et væsentligt højere
niveau
end(Nordic
de øvrige
nordiske
lande. I Finland er andelene stort set uforandrede. Dette skal ses i
uddannelse i Norge
Statistics
database).
lyset af, at Finland kom fra et væsentligt højere niveau end de øvrige nordiske lande.
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2017

16,0
22,9
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31.9
36.2
24.0
29.5
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44.9
9.8
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33.3
47.4
38.9
53.8
37.0
53.3
40.4
57.2
30.1
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10.1
20.9

27.3
34.7
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(Kilde: Nordic
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videre, og at de i højere grad orienterer sig efter uddannelseslogikker.

Den store søgning til uddannelserne betyder også, at mange unge falder fra. En analyse af frafald på
ungdomsuddannelserne blandt nordiske unge i alderen 16-20 års viser, at der for det første er et så stort
Den store søgning til uddannelserne betyder også, at mange unge falder fra. En
frafald på ungdomsuddannelserne, at det er et samfundsproblem, og for det andet, at det skaber
analyse af frafald på ungdomsuddannelserne blandt nordiske unge i alderen 16-20 år
problemer for de unge, som falder fra (Markussen, 2010). Markussen (2010) peger på, at frafald skaber
viser, at der for det første er et så stort frafald på ungdomsuddannelserne, at det er et
usikkerhed blandt unge, og at frafald er af de faktorer, som skaber social ulighed og ”utanförskap”.
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blandt de grupper, som tager uddannelse på et højere niveau. Generelt er der langt flere kvinder, som
tager en videregående uddannelse i Norden. To bemærkelsesværdige eksempler på dette er Norge og
Finland. I Norge er det stort set kvinderne alene, som har stået
24 for stigningen i tilgangen til de videregående
uddannelser siden 2000, og i Finland er der tilsyneladende en vedvarende og generel skævridning mellem
kønnene. Ikke alene klarer pigerne sig bedre i uddannelsessystemet, men de bliver også stadig flere, som

Såfremt uddannelse og uddannelseskulturen spiller en stadig mere afgørende rolle
for unge i Norden, skal det ligeledes bemærkes, at dette også får konsekvenser for
kvindernes placering i gruppen af unge og særligt blandt de grupper, som tager
uddannelse på et højere niveau. Generelt er der langt flere kvinder, som tager en
videregående uddannelse i Norden. To bemærkelsesværdige eksempler på dette er
Norge og Finland. I Norge er det stort set kvinderne alene, som har stået for stigningen i tilgangen til de videregående uddannelser siden 2000, og i Finland er der
tilsyneladende en vedvarende og generel skævridning mellem kønnene. Ikke alene
klarer pigerne sig bedre i uddannelsessystemet, men de bliver også stadig flere, som
præger såvel uddannelses- som ungdomskulturen.
Studentum er en internetportal, som hjælper unge med at vælge en uddannelse –
Studentum er Nordens største søgetjeneste for uddannelse og indgår i Educations Media
Group. De har lavet en undersøgelse af danske, svenske og norske unges studievalg og
begrundelser herfor. Undersøgelsen er foretaget i 2018 og i 2016, hvor også Finland
indgår (Studentum 2018; 2016). Det vigtigste for de unge, når de vælger uddannelse,
er ifølge Studentum først og fremmest, at fagene på uddannelsen interesser de unge
og dernæst, at der er mulighed for at få et godt job. I Danmark og Sverige mener lidt
over hver tredje af de adspurgte, at det bør være arbejdsmarkedet, som skal betinge
uddannelsesudbuddet. I Norge er det over halvdelen af de unge, som mener dette.
Undersøgelsen peger endvidere på, at de danske forældre i lidt højere grad end i Norge
og Sverige er involveret i de unges valg af uddannelse (Studentum 2018). I Sverige og
Norge tilkendegiver de unge først og fremmest, at de ikke har brug for hjælp. Danmark
er også det land, hvor de unge oplever, at deres forældre i højeste grad ønsker, at de
unge vælger en uddannelse, som de unge selv interesser sig for (Studentum 2018).

NÅR UDDANNELSE UDFORDRER

I et survey foretaget i 2017/2018 af WHO, Spotlight on adolescent health and well-being,
står det klart, at nordiske unge oplever et ganske stort pres i og med uddannelses
systemet (Inchley et al., 2020). De 15-årige i Island, Finland og Sverige oplever noget af
det største pres fra deres skolearbejde sammenlignet med unge fra andre europæiske
lande og Canada. Fra 2014 til 2018 er dette pres tilmed steget. Således oplever cirka 66
pct. af de 15-årige i Island i 2014 et pres relateret til deres skolearbejde. I 2018 er dette
tal steget til 70,5. Tilsvarende er gennemsnittet i Finland steget fra 60 pct. til 63 pct., i
Sverige fra 47 pct. til 61 pct. og i Norge fra 51 pct. til 56 pct. Disse nordiske lande ligger
markant over gennemsnittet i Europa og Canada, som i 2018 er på 44 pct. Det er først
og fremmest pigerne, som oplever dette pres (Inchley et al., 2020). I Danmark skiller
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de 15-årige sig ud fra denne nordiske tendens. Dels er gennemsnittet af 15-årige, som
oplever et skolepres under gennemsnittet på cirka 35 pct. i 2018, og dels har der ikke
været en stigning siden 2014. Anden forskning peger dog på, at der også i Danmark er
en øget oplevelse af skolepres og stress blandt unge.
Kigger man specifi kt på de danske unge i henholdsvis 13- og 15-årsalderen, viser skolebørnsundersøgelsen fra 2018, at udviklingen i andelene af elever, som føler sig presset af
skolearbejdet stiger fra 1994 til 2018. Undersøgelsen viser endvidere, at presset tager til, jo
ældre de unge bliver. Igen er det særligt pigerne, som rammes af dette pres (Rasmussen
et al., 2019). En rapport udgivet af Børns Vilkår og Trygfonden dokumenterer, at særligt 9. klasser, men også børn helt ned i 6. klasse, føler sig stressede (Børns Vilkår, 2020).

Skole, uddannelse og studievalg er ekstremt afgørende for unge mennesker i Norden.
En ung er i disse år først og fremmest et menneske, som uddanner sig, det vil sige
et menneske, som forstår sig selv som én, der har et humant potentiale, som kan og
skal formes, udvikles og forøges (Lieberkind, 2016). I stigende grad internaliserer de
unge det store samfundsmæssige fokus på uddannelse, hvilket hermed præger ungdomskulturen og det syn de unge har på fællesskabet. Det betyder også, at de unge
i stigende grad oplever et pres fra uddannelsessystemet, som bliver definerende for
dem, ligesom de unge, som af forskellige grunde ikke har tid, overskud eller lyst til at
udvikle og uddanne sig, ikke alene ser frem til begrænsede fremtidsmuligheder, men
også risikerer at blive ekskluderet fra ungdomskulturen og det erfaringsgrundlag, som
majoriteten af unge har til fælles.

Også på de gymnasiale uddannelser finder man samme tendens. Et større kvalitativt
studie af danske unge på de gymnasiale uddannelser slår fast, at præstation – på godt og
ondt – er blevet et vilkår for unge (Arnt & Noemi, 2018). Arnt and Noemi (2018) taler
således om præstationsorientering og præstationskultur blandt unge på de gymnasiale
uddannelser. Eleverne oplever, at der er kommet stort fokus på karakterer, og at dette
fokus skaber en ubalance mellem det at præstere (fx at opnå en god karakter) og det
at mestre et givent fagligt stof (Arnt & Noemi, 2018). Det betyder også, at de unge i
høj grad instrumentaliserer deres liv med uddannelser i form af en række strategiske
måder at deltage i undervisningen på mv. (Arnt & Noemi, 2018). Arnt and Noemi
(2018) peger også på, at præstationskulturen får betydning for deres trivsel. På baggrund af en kvantitativ undersøgelse af 2. g’ere foretaget i Aalborg viser resultaterne,
at eleverne havde en markant højere gennemsnitscore på stress end befolkningen i
Danmark generelt (Nielsen & Lagermann, 2017; Jensen 2017).
I Norge peger en stor ungdomsundersøgelse, Ungdata 2018, på lignende resultater
(Bakken, 2018). De videre analyser viser, at langt de fleste teenagere oplever pres i
forhold til deres krop, skolen, sportsaktiviteter og sociale medier, men at det er skolepræstationer, hvor de fleste klart oplever et stort pres (Bakken, Sletten, & Eriksen,
2018). De peger endvidere på, at de unges relation til skolen er en meget vigtig faktor
med hensyn til deres muligheder for at håndtere presset. På trods af at pres og stress
spiller en stadig mere afgørende for unge, afviser Bakken et al. (2018), at vi kan tale
om en ”generation præstation”:
”Istedetfor å karakterisere en hel generasjon unge som preget av stress og press, er
det riktigere å si at de som opplever svært mye prestasjonspress på flere konkrete
områder utgjør et klart mindretall.” (Bakken et al., 2018, p. 67)
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DEN NORDISKE SKOLE OG
DEMOKRATISK DANNELSE
Den nordiske skole spiller således også en afgørende rolle i forhold til unges politiske
og demokratiske dannelse. Et særkende ved de nordiske unge er, at de har opnået en
stor viden om samfund, politik, sociale forhold og demokratiske principper (Amnå,
2019; European Commission, 2018; Schulz et al., 2018).
The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) tester blandt andet 14-årige
i 8. klasses færdigheder og kundskaber inden for sociale, politiske og demokratiske
emner blandt 24 lande fordel over Asien, Europa og Latinamerika. Testen blev gennemført i 2009 og igen i 2016. Resultaterne viser, at netop unge fra Sverige, Finland,
Norge og særligt Danmark er blandt de allermest vidende. De danske unge opnår
testens højeste resultat. Kun lige de unge fra Taiwan kan blande sig med de nordiske
unge. Dette står i en interessant kontrast til deres knapt så gode PISA-resultater. Det
viser, at netop viden om samfund og demokrati spiller en afgørende rolle i de nordiske
skoler, og dermed den måde, hvormed de nordiske unge danner og former sig som
politiske og demokratiske borgere.
Diagram 4

ICCS test, Europæiske gennemsnit i skalapoint
(Kilde: (Schulz et al., 2018))
Land

Gennemsnit score 2016

Gennemsnit score 2009

Danmark
Sverige

586
579

576
537

Finland

577

576

Norge
Estland
Rusland
Belgien (Flamsk)

564
546
545
537

538
525
506
514

Slovenien
Kroatien
Italien

532
531
524

516
-531

Holland
Tyskland (Nordrhein–Westfalen)
Litauen
Letland
Malta
Bulgarien
ICCS average

523
519
518
492
491
485
521

--505
482
490
466
505

Siden 2009 har de norske og særligt de svenske 14-årige forbedret deres niveau væsentligt, man fornemmer også en lille fremgang i Danmark på trods af de danske unges
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høje udgangspunkt fra 2009. Denne fremgang er dog lige akkurat ikke signifi kant. I
Finland er resultaterne uændrede.
Testen viser også, at der er nogle store forskelle mellem drenges og pigers viden
om sociale, politiske og demokratiske emner, og at disse forskelle er særligt store i
Norden. Både i Sverige, Norge og Finland ligger forskellene mellem kønnene over
det internationale gennemsnit. I Danmark er forskellene mellem de to køn kun lige
under det internationale gennemsnit (Bruun et al., 2018). Generelt klarer pigerne sig
bedre i uddannelsessystemet end drengene, ICCS viser, at dette også gælder for de
færdigheder og kundskaber, som vedrører deres demokratiske og politiske dannelse.
Den norske ungdoms- og uddannelsesforker Lihong Huang viser på baggrund af ICCS,
at forskellene fra 2009 til 2016 er blevet større (Amnå, 2019). Dette gælder for alle fire
nordiske lande, som deltager i undersøgelsen, men det er særligt markant i Sverige og
Danmark. Således er det pigerne, som først og fremmest hæver niveauet i de nordiske
lande fra 2009 til 2016. Det skal dog understreges, at drengenes gennemsnit i de nordiske lande ligger over gennemsnittet af drenge i alle andre lande, og endvidere over
de andre deltagende landes samlede gennemsnit. Drengene fra Taiwan ligger dog på
niveau med de nordiske drenge.
Der endvidere meget, som peger på, at unges socioøkonomiske baggrund og deres
forældres uddannelse har stor betydning for deres viden om politiske, sociale og demokratiske emner. Dette har størst betydning i Sverige og i Danmark og i lidt mindre grad
i Norge. I Finland har de unges socioøkonomiske baggrund og forældres uddannelse
også stor betydning, men sammenlignet med de andre lande, som deltager i ICCS, er
denne blandt de mindste (Bruun et al., 2018). Til trods for at de nordiske lande sammenlignet med mange andre lande i verden har et meget generøst uddannelsessystem
og et uddannelsessystem, der i sit udgangspunkt sætter unge mennesker lige, peger
testen altså på, at de unges baggrund ikke desto mindre spiller en afgørende rolle for
deres viden og demokratiske dannelse (Amnå, 2019).

OPLEVELSER AF SKOLEN SOM RAMME FOR DEMOKRATISK DANNELSE

Ud over en test af de 14-åriges viden om sociale, politiske og demokratiske emner
består The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) også af en international komparativ spørgeskemaundersøgelse, som undersøger 14-årige 8. klasse-elevers
oplevelser af skolen som pædagogisk ramme for politisk og demokratisk dannelse.
Dette ud fra forskellige forskningstemaer. Hvert af de forskellige temaer består af en
række spørgsmål, som til sammen giver et indtryk af de forskellige forskningstemaer.
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Resultaterne præsenteres i skalaer og skalapoint i figuren modsat (Schulz, Carstens,
Losito, & Fraillon, 2018). Resultaterne for gennemsnittet af de nordiske 8. klasser
fremstillet i et søjlediagram med tre gennemgående kurver, som beskriver spredningen
mellem de europæiske lande (laveste og højeste resultater blandt de europæiske lande)
samt det europæiske gennemsnit. Den blå kurve viser det internationale gennemsnit
for alle deltagende lande i ICCS. Forskningstemaerne er:

Nordiske 14åriges oplevelser af skolen

Kilde: ICCS 2016 (Bruun et al., 2018; Schulz et al., 2018 )
56,00
54,00
52,00
50,00

Klasserumsklima:

Diagram 5

Lærerne opmuntrer eleverne til selv at tage stilling;
opmuntrer eleverne til at sige deres mening; opmuntrer
elever til at diskutere sager med andre, der har forskellige
meninger; fremlægger flere sider af en sag, når de forklarer
om den i klassen; Elever sætter tidens begivenheder til
diskussion i klassen; siger deres mening i klassen, også når de
fleste har en anden mening.

Lærer/elev-relation
De fleste af mine lærere behandler mig retfærdigt;
interesserer sig for, at eleverne har det godt; lytter til, hvad
jeg har at sige; Eleverne kommer godt ud af det med de fleste
lærere; Hvis jeg har brug for ekstra hjælp, får jeg den af mine
lærere.

48,00

Elever kan få mere indflydelse på skolen, hvis de
samarbejder, end hvis de handler alene; Når man stemmer til
elevrådet, kan det være med til at forandre, hvad der sker på
skolen.

Når elever er med til at styre skoler, så kan det gøre skoler
bedre; Der kan ske mange gode forandringer på skoler, når
elever samarbejder; Hvis grupper af elever kan sige deres
mening, kan det hjælpe med til at løse problemer;

44,00
42,00
40,00

Klasserumsklima

Lærer/elev-rel ation

Villighed til deltagelse:
Stemme til elevrådsvalg (eller lignende valg); Være med i en
gruppe af elever, der arbejder for en sag, som du er enig i;
Stille op til elevrådsvalg (eller lignende valg); Deltage i en
diskussion på et fællesmøde for alle skolens elever; Være
med til at skrive artikler til skolens egen avis eller
hjemmeside.

Negative omfangsformer:
Værdi af elevindflydelse:

46,00

En elev kaldte dig ved et grimt øgenavn; sagde noget om dig
for at få andre til at grine; truede med at gøre dig fortræd;
ødelagde med vilje en af dine ting; skrev noget grimt om dig
eller lagde sårende billeder af dig på internettet; Du er blevet
fysisk overfaldet af en anden elev.

I et internationalt komparativt perspektiv bliver det muligt at identificere nogle af de
grundelementer, som er karakteriserende for de nordiske skoler med hensyn til det
helt afgørende formål, nemlig at udvikle og danne politiske og demokratiske borgere.
I figuren på modsatte side fokuseres på de 14-åriges oplevelse af skolen.
Et særligt kendetegn ved de nordiske unges oplevelse af skolerne er, at de oplever, at
klasserummet i høj grad er åbent og motiverende i forhold til at sige sin mening om
og diskutere forskellige emner. I Sverige, Norge og særligt Danmark finder man nogle
af mest åbne og motiverende klasserum blandt de 24 lande, som ICCS undersøgte i
2016. Finland adskiller sig dog fra de andre nordiske lande ved, at eleverne her har en
mindre positiv oplevelse af klasserumsklimaet.

32

Negative
omgangsformer

Værdi af
elevindflydelse

Danmark

Sverige

Norge

Finland

Europa lav

Europa høj

Europa gennemsnit

Internationale gennemsnit

Villighed til
deltagelse

Det samme gør sig gældende for deres oplevelse af lærer/elev-relationen, her placerer
samtlige nordiske lande sig over det europæiske gennemsnit og blandt de lande, hvor
gennemsnittet af unge oplever de bedste relationer. Igen er det de danske elever, som
tilkendegiver de bedste relationer ikke bare i Norden, men blandt alle 24 lande.
Når spørges til de 14-åriges oplevelse af negative omgangsformer, viser resultaterne fra
ICCS, at de nordiske unge har et godt og trygt udgangspunkt for politisk og demokratisk
dannelse. Typisk gælder det om at placere sig så højt som muligt i disse og lignende
skalaer, men når de negative omgangsformer undersøges, er få erfaringer og dermed
få tilkendegivelser at foretrække. Jo, mindre de unge oplever at få øgenavne, blive
grinet af, truet og mobbet, som der her spørges til, desto bedre vil de opleve skolen,
og desto bedre muligheder vil de have for at danne deres egne selvstændige politiske
og demokratiske holdninger. Danmark, Sverige og Finland placerer sig signifi kant
under det internationale gennemsnit. Norge ligger på samtlige spørgsmål, som indgår
i dette tema, enten på eller lidt over det internationale gennemsnit (Bruun et al., 2018).
I lyset af de nordiske unges kundskaber og færdigheder om politiske, sociale og demokratiske emner og af analyserne af den nordiske skole som ramme for demokratisk
dannelse peger ICCS på, at det er kendetegnende for de nordiske skoler, at de giver
eleverne nogle gode forudsætninger for at skabe og forme en politisk og demokratisk
identitet. ICCS konkluderer endvidere, at der er en positiv sammenhæng mellem de
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unges kundskaber og færdigheder og et åbent klasserum og gode lærer/elev-relationer
(Bruun et al., 2018).
Der er imidlertid også en række udfordringer, som ligeledes er karakteriserende for det
nordiske skolesystem. Analyseres de 14-årige nordiske unges oplevelse af, hvilken værdi
de selv og deres kammarater har, når der skal træffes beslutninger på skolen, viser ICCS
meget klart, at de unge kun i meget ringe grad oplever at have en værdi. Sammenlignes
de nordiske lande med andre lande i et internationalt perspektiv, placerer alle fire
nordiske lande sig signifi kant under det internationale gennemsnit, og er altså blandt
de elever fra lande, som vurderer, at deres holdninger og meninger i forhold til skolen
har mindst værdi. Kun i Norge kommer eleverne op på det europæiske gennemsnit.
Det viser sig også ved, at de nordiske unge sammenlignet med unge fra andre lande
kun i meget lille grad er villige til at deltage i forskellige politiske aktiviteter på skolen.
Ikke alene ligger de nordiske elever signifi kant under det internationale gennemsnit,
men både Danmark, Sverige og Finland ligger mere end 3 skalapoint under det internationale gennemsnit, hvilket må siges at være markant lavere end de fleste andre lande.
Også her skiller de norske unge sig lidt ud med et resultat omkring det europæiske
gennemsnit. I en nordisk sammenhæng er det de norske elever, som både oplever at
have den største værdi, når der skal træffes beslutninger på skolen, og som vurderer,
at de er mest villige til at deltage.

Et særkende ved de nordiske unge er, at de sammenlignet med andre unge har en stor
viden om og forståelse for sociale, politiske og demokratiske emner. Dette giver de
nordiske unge nogle unikke muligheder for demokratisk dannelse. Meget peger på,
at netop de nordiske skoler spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng. Det viser
sig blandt andet ved, at skolen som ramme for de unges politiske dannelse bygger på
et åbent klasserum og et debatstimulerende miljø, og at de unge sammenlignet med
andre unge oplever gode lærer/elev-relationer. ICCS viser, at der er en positiv sammenhæng mellem klasserumsklimaet og gode lærer/elev-relationer og så viden om
politiske, sociale og demokratiske emner.
Omvendt har de nordiske skoler også nogle begrænsninger i forhold til de unges politiske og demokratiske dannelse. De 14-årige oplever, at deres meninger kun har lille
værdi, når der træffes beslutninger på skolen, ligesom de sammenlignet med andre
unge i samme aldersgruppe kun i meget lille grad føler sig motiveret til og er villige
til at deltage i politiske aktiviteter på skolen.
De demokratiske erfaringer, som de nordiske unge gør sig i skolerne, er baseret på en
bemærkelsesværdig uoverensstemmelse mellem en høj grad vidensformidling, åbenhed
og mulighed for at vende og diskutere problemstillinger i klassen og så en oplevelse
af, at deres holdninger og meninger kun har lille værdi. Det sidste kan måske forklare,
hvorfor de i mindre grad end andre unge er villige til at deltage i politiske aktiviteter
på skolerne.

Andre analyser påpeger, at der i de nordiske skoler og særligt i Danmark eksisterer en
bemærkelsesværdig diskrepans mellem oplevelsen af klasserummets åbne og debatstimulerende klima og så den reelle oplevelse af medindflydelse (Lieberkind, 2015). Det
beskrives som, at disse unge er underlagt en stærk ’pædagogisering’ af deres politiske
holdninger og af deres oplevelser af fællesskabet. Det betyder, at de unges holdninger
og meninger har en værdi på skolerne for så vidt, at eleverne kan tage ved lære af dem
(stor pædagogisk værdi), men ingen værdi, når det handler om at have indflydelse på
deres hverdag i skolen (lav politisk værdi) (Lieberkind, 2015, 2020a). En række forskere
peger på, at denne ’pædagogisering’ risikerer at passivisere de unge. Dels neutraliseres
de unges politiske interesser og vilje i det pædagogiske rum, da de sjældent oplever,
at den har effekt eller erfarer reel medindflydelse, og dels umyndiggøres de unge og
deres politiske udsagn, idet de vedvarende konfronteres med lærerens nuanceringer
og pædagogiske metoder (Biesta, 2013; Rancière, 2007). I samfund med stor fokus på
uddannelse og læring må det formodes, at denne diskrepans og potentielle passivisering
ekstensiveres blandt de unge (Lieberkind, 2016).
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DET POLITISKE FÆLLESSKAB—AT
VÆRE EN UNG BORGER I NORDEN

Forskningstemaerne er:
Religion:

Politiske samtaler:
Diagram
6

Religion er vigtigere for mig, end hvad der sker i national
politik; hjælper mig med at afgøre, hvad der er rigtigt og
forkert; bør have indflydelse på, hvordan folk behandler
hinanden; Religiøse ledere burde have mere magt i
samfundet; Religiøse leveregler er vigtigere end samfundets
love; Religiøse mennesker er bedre borgere.

Taler med deres forældre om politiske eller sociale
spørgsmål; med deres forældre om, hvad der sker i andre
lande; med venner om politiske eller sociale spørgsmål; med
venner om, hvad der sker i andre lande.

Konventionel indstilling:
Kønsrettigheder:
Mænd og kvinder skal have samme muligheder for at deltage
i landets styre; skal på alle måder have de samme
rettigheder; skal have samme løn, når de laver samme slags
arbejde; Kvinder skal holde sig ude af politik. Når der ikke er
mange ledige jobs, skal mænd have mere ret til et arbejde
end kvinder; Mænd er bedre kvalificerede til at være politiske
ledere end kvinder

Valgdeltagelse:
Stemme ved kommunevalg; folketingsvalg; Skaffe
informationer om de opstillerede politikere

At stemme ved alle folketingsvalg; At være medlem af et
politisk parti; At lære om sit lands historie; At følge med i
politik i aviser, radio og tv eller på internettet; At udvise
respekt for myndighederne; At deltage i politiske
diskussioner.

Involveret indstilling:
At deltage i fredelige protester mod love, der opfattes som
uretfærdige; At deltage i aktiviteter til fordel for mennesker
fra lokalsamfundet; At deltage i aktiviteter til fordel for
menneskerettigheder; At deltage i aktiviteter for at beskytte
miljøet.

Deltagelse i det politiske system:
Hjælpe en opstillet politiker eller et parti under en
valgkampagne; Melde sig ind i et politisk parti; Melde sig ind
i en fagforening; Stille op til kommunevalg; Melde sig ind i en
forening, der har et politisk eller socialt formål.
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56,00
54,00
52,00
50,00
48,00
46,00
44,00
42,00
40,00

Kø

Med henblik på at lave en karakteristik af de helt unge borgere i Norden er der i figuren
nedenfor udvalgt en række centrale forskningstemaer fra ICCS. Som i figuren på modsatte side består hvert tema af en række underspørgsmål, som tilsammen undersøger
de givne forskningstemaer. Resultaterne præsenteres også her som de enkelte landes
gennemsnit i skalapoint (Schulz et al., 2018). Resultaterne for de nordiske lande fremstilles i et søjlediagram med tre gennemgående kurver, som beskriver spredningen mellem
de europæiske lande (laveste og højeste resultater) samt det europæiske gennemsnit.
Den blå kurve viser det internationale gennemsnit for alle deltagende lande i ICCS.

Nordiske 14åriges borgerindstillinger

Kilde: ICCS 2016 (Bruun et al., 2018; Schulz et al., 2018 )

Re
lig
io
n

The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) undersøger en række
afgørende karakteristika ved unges syn på det at være en borger og den unge borgers
syn på fællesskabet. Blandt andet fokuserer ICCS på en lang række temaer inden for
politisk interesse og deltagelse, politisk selvtillid og tillid til det omgivende samfund,
holdninger og værdier mv.

Danmark

Sverige

Norge

Finland

Europa lav

Europa høj

Europa gennemsnit

Internationale gennemsnit

ICCS demonstrerer, at der er forskelle mellem måden unge 14-årige rundt om i verden
forstår det at være borger i et politisk fællesskab på. Selv i Europa kan man opleve
ganske store forskelle, som netop de sorte kurver over de laveste og højeste europæiske
resultater viser. Det er dog tydeligt at se, at de fire nordiske lande, som deltager i ICCS,
på en lang række områder følges ad. Således kan det konkluderes, at denne generation
af nordiske unge deler en række grundsyn på det at være borger, og i et bredt perspektiv identificerer sig med en række af de samme holdninger og værdier i forhold til det
politiske fællesskab. Men der er også afgørende forskelle mellem de fire nordiske lande.
Ud fra figurens to første temaer er det tydeligt at se, at de nordiske unge sammenlignet
med mange andre europæiske unge er endog meget sekulære i deres grundsyn på
samfundet. De mener som udgangspunkt ikke, at religion skal have indflydelse på det
politiske fællesskab. Omvendt mener de i høj grad, at kønnene bør have lige rettigheder.
Det er også i forhold til disse to temaer, at de nordiske unge mest overbevisende viser
en særlig nordisk indstilling til samfundet.
Et andet område, hvor de nordiske unge skiller sig ud fra mange andre unge verden
over, er i forhold til deres forventede valgdeltagelse og det at have politiske samtaler
med venner og forældre. Særligt i forhold til deres forventede valgdeltagelse placerer
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de nordiske unge sig væsentligt over det europæiske gennemsnit. De finske unge placerer sig dog på det europæiske gennemsnit. Når det kommer til at tale og diskutere
sociale og politiske emner med forældre og venner er det først og fremmest i Sverige
og særligt i Danmark, at de unge markerer sig. Reichert, Chen, and Torney-Purta
(2018) fremhæver ligeledes de danske unge som særligt aktive i diskussioner og som
debatterende. Endvidere er der resultater, som peger på, at det først og fremmest er
de nordiske piger, som engagerer sig i politiske samtaler og i mindre grad drengene
(Reichert et al., 2018).
Et tredje område, som er interessant med hensyn til nordiske unges syn på fællesskabet,
er i forhold til deres identifi kation med henholdsvis den konventionelle og involverede
borgers indstilling til samfundet og endvidere deres forventede deltagelse inden for
rammerne af det politiske system. De nordiske unge er noget mere forbeholdne med
hensyn til at agere konventionelt, at involvere sig aktivt i politiske aktiviteter og i forhold
til deres forventning om at hjælpe en politiker, melde sig ind i et parti eller stille op
til et kommunalvalg mv., det vil sige at handle politisk i og med det politiske system.
Dette viser sig først og fremmest ved deres lave identifi kation med den involverede
indstilling, det vil sige den borger, som vurderer, at det er vigtigt at engagere sig aktivt i
fællesskabet ved at deltage i protester eller andre typer af politiske aktiviteter, som tager
afsæt i civilsamfundet. Dette er særligt og bemærkelsesværdigt markant i Danmark. I
Sverige og Norge placerer de 14-årige sig omkring det europæiske gennemsnit, men
under det internationale gennemsnit. Med hensyn til deres forventede deltagelse i det
politiske system er det omvendt gennemsnittet af de danske unge, som tilkendegiver
den største forventning om deltagelse. Samtlige nordiske lande placerer sig dog under
det internationale gennemsnit på dette tema.

mere konventionelle i deres syn på fællesskabet. Sammenlignes resultaterne fra 2016
med resultaterne fra 2009, er et kendetegn ved netop de nordiske 14-årige, at de er
blandt den lille gruppe af unge fra lande, som bliver stadig mere konventionelle i deres
tilgang til fællesskabet og tilmed i et hurtigere tempo end unge fra de fleste andre
deltagende lande.

SAMMENFATNING

ICCS viser, at de nordiske unge på en lang række temaer deler et fælles udgangspunkt
i forhold til de fællesskaber og de samfund, som omgiver dem. Dette vedrører først og
fremmest klassiske demokratiske temaer, som at religion kun i lille grad, hvis overhovedet, skal have indflydelse på det politiske fællesskab, og at kønnene bør være ligestillede.
De unges forventede valgdeltagelse og interesse for at engagere sig i politiske samtaler
er endnu et område, hvor de nordiske unge adskiller sig fra mange unge rundt om i
verden, og hvor de markerer sig positivt i et demokratisk perspektiv. Dog er de unge
noget mere forbeholdne og reserverede, når det handler om at involvere sig aktivt i
protester og lignende politiske aktiviteter, ligesom de ikke har de store forventninger
om som voksne at deltage inden for rammerne af det formaliserede politiske system.
Blandt de nordiske unge er der en bemærkelsesværdig tilbøjelighed til, at de på den ene
side er overordentlig demokratisk indstillet over for fællesskabet i kraft af demokratiske
værdier og valgdeltagelse, men på den anden side kun i mindre grad, sammenlignet
med andre unge, har ambitioner om aktivt at handle politisk i og med fællesskabet i
form af protester, andre civilsamfundsorienterede aktiviteter eller inden for rammerne
af det formaliserede politiske system.

I forhold til den konventionelle indstilling er de nordiske gennemsnit lavere end det
internationale. De nordiske unge har med andre ord umiddelbart vanskeligere end de
fleste andre ved at identificere sig med den borger, som støtter op om og respekterer
det nationale politiske system, er oplyst og følger med i den konventionelle nyhedsformidling. For Danmarks, Sveriges og Finlands vedkommende placerer de unge sig
også under det europæiske gennemsnit. Norge er her undtagelsen. Der er flere unge i
Norge sammenlignet med gennemsnittet af unge fra de deltagende europæiske lande,
som således støtter op om og respekterer det nationale politiske system. Selvom de
nordiske unge generelt har vanskeligere ved at identificere sig med den konventionelle
borger, så må det konstateres, at de nordiske unge ikke desto mindre bliver mere og
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POLITISK TILLID TIL SIG SELV,
SAMTID OG FREMTID
En afgørende forudsætning for at være en del af et politisk fællesskab og at kunne
engagere sig politisk er, at man har tillid til de bærende institutioner i samfundet, tillid
til, at man som borger kan omsætte sin viden og sine værdier i et politisk fællesskab,
og at man har tillid til fremtiden (Huang, Bruun, Lieberkind, & Arensmeier, 2018). I
den internationale litteratur beskrives dette ofte som ’self-efficacy’, ’social trust’, ’social
capital’ mv. (Bandura, 1997; Putnam, 2001).

deres forældres generation, hvorved deres egne interesser for politik og sociale spørgsmål
og deres tillid til fremtiden ligeledes spiller en afgørende rolle for deres politiske tillid.
Lieberkind (2021b) peger i denne sammenhæng på fem faktorer for politisk tillid:

I en rapport udgivet af Nordisk Ministerråd er der lavet et lille review af en række
videnskabelige publikationer på området. Her bliver det slået fast, at social tillid udgør
et særligt kendetegn for de nordiske lande, og at niveauerne for social tillid ikke bare er
høje i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, men at langt de fleste andre lande
ikke er på niveau med de nordiske lande (Andreasson, 2017; Sonderskov & Dinesen,
2014). Andreasson (2017) argumenterer for, at tillid er en vigtig ressource for de nordiske samfund både med hensyn til økonomisk vækst, velfærd, demokrati, fællesskab
og i forhold til den enkelte borgers eget liv.
De nordiske samfundsmodeller er i høj grad baseret på tillid, men således er en akilleshæl ved de nordiske samfund også, at tilliden kan svækkes, hvis samfundene ikke
er i stand til at opretholde et højt niveau (Andreasson, 2017; Bergh & Bjørnskov, 2011).
I disse år er der meget, som udfordrer den sociale tillid: markedet og den finansielle
sektors uforudsigelighed, den geopolitiske situation, den stigende ulighed, immigration,
smitsomme sygdomme, populisme, ekstremisme, klimaforandringer, ’fake news’ mv.

»

Interesse for politik og sociale spørgsmål.

»

Tillid til samfundets bærende institutioner (lovgivende, udøvende og dømmende institutioner).

»

Tillid til andre mennesker (medborgeren).

»

Politisk selvtillid, det vil sige tillid til egne evner i forhold til at gøre sig gældende politisk på forskellige niveauer og blandt andre (artikulere, diskutere,
forstå og handle politisk).

»

Tillid den globale verden og fremtiden (forurening, terror, smitsomme
sygdomme, klimaforandringer, fattigdom, finanskriser, kriminalitet, arbejdsløshed mv.).

De to figurer tegner på denne baggrund to pentagoner over Sverige, Danmark, Norge,
Finland og gennemsnittet af alle de europæiske lande, som deltog i ICCS 2016 med
henblik på at give et indtryk af de nordiske 14-åriges politiske tillid til sig selv, deres
oplevelse af omverdenen og fremtiden. Pentagonen er beregnet ud fra de unges procentvise tilslutning til de forskellige temaer. Jo, større arealet i pentagonen er, desto
mere politisk tillid og refleksivitet har de unge.

De unge i Norden er socialiseret i - og et resultat af - disse samfundsmodeller og således
af den nordiske tillid, men de er ligeledes opvokset i en tid, som er præget af forhold,
som udfordrer denne tillid. Det er ikke en nem opgave at opretholde den sociale tillid
og for de yngre generationer at videreføre den nordiske tillid.
På baggrund af The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) kan der
udpeges en række faktorer, som er afgørende for den unge generations sociale og politiske tillid. Samtidens nye udfordringer fordrer, at de traditionelle definitioner af social
tillid udvides og analyseres på baggrund af flere og nye faktorer. De unges sociale og
politiske tillid er ikke længere kun et resultat af tillid til institutioner og ’self-efficacy’
(dvs. troen på, at man selv har evnen til at gennemføre sine intentioner), men også en
tillid til, at man selv er i stand til at reflektere over og forstå, hvorledes ens handlinger og
sociale positionering påvirker og påvirkes af samfundet. I sociologien taler man i denne
sammenhæng om ’refleksivitet’ (Ulrich Beck, Giddens, & Lash, 1994; Giddens, 1992;
Ziehe, 1995). Den yngre generation frisættes i stigende grad kulturelt og ideologisk fra
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Den første pentagon sammenligner gennemsnittet af de fire nordiske lande med
gennemsnittet af de europæiske lande (inklusiv de fire nordiske). Figuren viser,
at de 14-årige i Norden har mere politisk tillid på stort set alle områder, dog med
undtagelse af politisk selvtillid, hvor det nordiske gennemsnit er på samme niveau
som det europæiske. Sammenlignes de forskellige nordiske lande, jvf. den anden
pentagon, bliver det tydeligt, at det er de finske unge, som trækker det nordiske
gennemsnit på spørgsmålet om de unges tillid til egne politiske evner ned. De finske
unge er rent faktisk dem, som har undersøgelsens laveste politiske selvtillid. Generelt
kan det dog konkluderes, at de unge i Norden har en ganske god tillid til sig selv,
samtiden og fremtiden.
Først og fremmest har de tillid til de bærende institutioner. Selvom de nordiske unge
tilkendegiver en større tillid til disse institutioner end unge fra mange andre lande
både i 2009 og 2016, øges denne tillid yderligere i Norge og Sverige fra 2009 til 2016, i
Danmark er situationen uforandret i samme periode (Huang et al., 2018).
Figuren viser at særligt de svenske og danske unge interesserer sig for politiske og sociale
spørgsmål. Andre studier bekræfter ligeledes, at danskere har stor interesse for politik
(Andersen & Hoff, 2001; Hooghe & Dejaeghere, 2007). Hooghe and Dejaeghere (2007)
fremhæver også Danmark – og Island – i forhold til politisk interesse i deres studie af
nordiske lande. Politologen Pippa Norris (2002) peger på, at politisk interesse er en
af de mest afgørende faktorer for engagement og deltagelse, og at man derfor i langt
højere grad burde fokusere på at skabe politisk interesse blandt unge.
Derudover er de nordiske unge kendetegnet ved, at de har ganske god tillid til den
globale verden og fremtiden (Huang et al., 2018). Fremhæves et par af tidens aktuelle
emner er det bemærkelsesværdigt at se i datasættet til ICCS, at de nordiske unge allerede i 2016 er blandt dem, som i højst grad ser klimaforandringerne som en trussel
mod verdens fremtid. I 2016 er klimastrejkerne og Greta Thunberg endnu ikke blevet
en del af vores fælles bevidsthed. I lyset af Corona-krisen er det omvendt interessant
at konstatere, at de unge i Norden er blandt dem i ICCS, som i mindst grad vurderer,
at smitsomme sygdomme udgør en trussel (Bruun et al., 2018).
I analyser af ICCS (Huang et al., 2018) viser den skandinaviske forskergruppe endvidere,
at de danske, svenske og norske 14-årige har en mere positiv forventning til Europas
fremtid (demokrati, fred, tættere samarbejde mellem landene, fattigdom, økonomi
mv.) og til deres egen fremtid med hensyn til arbejde, familie og økonomi end unge
fra de fleste andre europæiske lande.
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Som nævnt er der også nogle forskelle mellem disse fire nordiske lande. Sammenlignes
de fire nordiske lande er det først og fremmest gennemsnittet af de norske unge, som
skiller sig ud. Målt på disse fem temaer er de norske 14-årige dem, som har mindst
politisk tillid. De er som udgangspunkt dem i Norden, som i mindst grad overhovedet
interesserer sig for politik og sociale spørgsmål.
Den mest bemærkelsesværdige og markante forskel mellem de nordiske lande er i
forhold til tillid til andre mennesker. Også her er det de norske unge, som har mindst
tillid. Det bemærkelsesværdige er, at der er store indbyrdes forskelle mellem alle fire
lande. I Finland tilkendegiver 74 pct. af de unge, at de har helt eller delvist tillid til andre.
De finske 14-årige er dem i undersøgelsen, som har mest tillid. Umiddelbart herefter
kommer de danske unge, som har den tredje højeste tillid i hele undersøgelsen med
65 pct. I Sverige er det 56 pct., og i Norge er det kun 43 pct., som har tillid til andre
mennesker, hvilket er undersøgelsens næstlaveste resultat. Det er bemærkelsesværdigt,
at netop de nordiske lande på dette tema om tillid til medborgeren spreder sig over
hele spektret i den internationale sammenligning (Bruun et al., 2018). Endvidere viser
Huang et al. (2018), at der i Danmark, Norge og særligt i Sverige er en signifi kant
nedgang i andelene af unge 14-årige, som har tillid til andre mennesker fra 2009-2016.
Dette er ikke tilfældet i Finland.
Et studie af 25-29-årige ikke-nordiske immigranter i Sverige viser, at unge immigranter
har signifi kant lavere tillid end svenskere (Stensöta, 2016). Dette indikerer, at politisk
tillid og refleksivitet ikke er jævnt fordelt mellem de forskellige grupper i de nordiske
samfund, og at unge immigranter også på dette punkt har vanskeligere vilkår for at
være en del af det politiske fællesskab og at engagere sig i det.

SAMMENFATNING

Social og politisk tillid spiller en afgørende rolle i de nordiske fællesskaber, men meget
peger på, at den nordiske tillid i disse år sættes under pres. De unge spiller en helt
afgørende rolle i at opretholde og videreføre denne tillid i fremtiden. Social og politisk
tillid til én selv som ung, til andre og samtidens institutioner og ikke mindst fremtiden
er samtidig en vigtig indikator for unges sociale og politiske velvære i fællesskabet og
mulighed for at engagere sig i det. På baggrund af ICCS og anden forskning kan det
alt overvejende konkluderes, at gennemsnittet af nordiske unge har en god, solid og
tillidsfuld oplevelse af fællesskabet og således nogle unikke muligheder for at engagere
sig. Ikke desto mindre kan det undre, at de nordiske unges oplevelse af egne evner i
forhold til at gøre sig gældende politisk (politisk selvtillid) ikke er højere. Ud fra de
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nordiske unges gode muligheder for demokratisk dannelse og generelle tillid til andre
mennesker, samfundets institutioner og fremtiden kunne man forvente en større
politisk selvtillid.
Derudover viser forskningen, at der ligeledes er store forskelle mellem de nordiske
lande. En af de mest bemærkelsesværdige er, at de nordiske unge har meget forskellige
oplevelser af tillid til deres medborgere. I Finland og Danmark har de unge 14årige i
gennemsnit stor tillid til andre mennesker, i Sverige er gennemsnittet middelmådigt
og i Norge er det blandt de allermindste i ICCS.

Forskningen i unges politiske engagement har i de sidste mange årtier været præget af
en udbredt bekymring for de yngre generationers deltagelse i samfundet og dermed
for demokratiets tilstand og fremtid. Antagelsen er, at i de postindustrielle samfund
individualiseres og løsriver særligt de unge sig fra fællesskabet, demokratiet og samfundets bærende værdier (Norris, 2002; Putnam, 2001; Sloam, 2016). Også i en nordisk
kontekst bekymrer man sig over unges forbeholdne engagement og ændrede politiske
værdier (Amnå & Zetterberg, 2010; Riis & Gundelach, 1992; Ødegård, 2010). Der er
dog en bred enighed i litteraturen om, at de nordiske unge udgør en gruppe, som der
på trods af bekymringerne ofte er store forventninger til. Meget international forskning
peger på, at netop en række af de nordiske lande par excellence demonstrerer opkomsten af nye typer af værdier og medborgerskabsnormer (Harrits, Prieur, Rosenlund, &
Skjott-Larsen, 2010; Inglehart & Welzel, 2005; Oser & Hooghe, 2013).
“In the work of Inglehart and Welzel (2005) the Scandinavian countries always
clearly outperform all other countries in the world with regard to the prevalence of
’new’ democratic norms and citizenship concepts” (Oser & Hooghe, 2013, p. 321)
I de seneste årtier har man generelt været optaget af at finde nye perspektiver på politisk engagement (Dalton, 2008; Norris, 1999; Schudson, 1998). Udgangspunktet er, at
befolkningerne i de forskellige lande og særligt de unge ikke længere i samme grad
bakker op om de traditionelle former for politiske værdier og ikke identificerer sig med
de traditionelle måder at engagere sig og deltage i samfundet på.
Særligt individualiseringstesen spiller en afgørende rolle i de senere diskussioner af
nordiske unge, det vil sige forestillingen om, at de unge løsriver sig fra de traditionelle
fællesskaber (stand, klasse, naboskaber, religiøse fællesskaber mv), at de nye sociale
bevægelser og politiske aktiviteter funderes i personlige og moralske overvejelser (fx
politisk forbrug), og at der finder en pluralisering og værdifragmentering sted i samfundene (Ulrich Beck, 1997; Levinsen, 2003; Ødegård & Berglund, 2008). På baggrund
af et survey over norske unge i alderen 16-19 år peger Ødegård & Berglund (2008) på,
at de unges nye former for politisk engagement i stigende grad præges af individualiseringsprocesser end af disse traditionelle baggrundsfaktorer. Med individualiseringen
bliver den unges individuelle og familiens kulturelle ressourcer mere afgørende. Andre
nordiske studier udfordrer dog denne antagelse (Harrits et al., 2010). De store anerkendte
survey af unge viser, at socioøkonomisk baggrund og forældrenes uddannelsesbaggrund stadig har stor indflydelse på unges politiske engagement. Ikke desto mindre
er der er en bred enighed om, at der i disse år opstår nogle nye engagementsformer
blandt unge, som afspejler unges indivivdualisering i og med fx uddannelsessystemet,
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tidens ændrede strukturer, de konkrete politiske situationer rundt om i verden og fx
nye teknologiske muligheder.

de nordiske unge som udgangspunkt og i langt de fleste tilfælde er mere forbeholdne
overfor at involvere sig i protester og lignende politiske aktiviteter end unge fra andre
dele af verden.

DEN RESERVEREDE NORDISKE BORGER

Dette har ført til en ny forskningsmæssig interesse for den umiddelbart passive attitude,
som de nordiske unge udviser. Ambitionen er her at udfordre den dikotomiske opfattelse af det politiske engagement, hvor den unge betragtes som enten aktiv eller passiv,
hvilket har domineret tidligere forskning. En række forskere, som har fokus på de
nordiske unge, peger på, at de nye former for politisk engagement viser sig som et
latent politisk engagement, hvor unge på samme tid er såvel aktive som passive, eller
forskudt er passive og så aktive (Amnå & Ekman, 2014b; Bruun, 2014; Ekman & Amnå,
2012; Hooghe & Dejaeghere, 2007; Sveningsson, 2016; Lieberkind & Bruun, 2020).

I en række nyere studier i en nordisk kontekst er man blevet opmærksom på en
bemærkelsesværdig dobbelthed ved de nordiske unges politiske engagement. På den
ene side er de nordiske unge, som også ICCS viser, meget vidende om politiske, sociale
og demokratiske forhold, ligesom mange af de nordiske unge i høj grad interesser sig
for politiske emner og gerne diskuterer dem med hinanden, familien og fx i skolen.
Hertil kommer, at de har en vis portion social og politisk tillid til det omgivende
samfund. Men på den anden side viser en række studier også, at de på trods af dette
store engagement kun i lille grad deltager aktivt og forventer at deltage i protester og
lignende politiske aktiviteter.
Med udgangspunkt i norske 14-årige viser Fjeldstad & Mikkelsen (2003), at selvom
om de norske unge har tilstrækkelige demokratiske kompetencer, mangler de viljen
til at deltage politisk. Fjeldstad & Mikkelsen (2003) mener, at dette hænger sammen
med, at netop de nordiske samfund er post-moderne, hvor ideologierne ikke længere
spiller en rolle, og hvor kampen om fremtidens samfund er blevet mindre afgørende,
da disse samfund har opnået og indløst mange af de mål, som man kæmpede for i
det moderne samfund. Siden 2003, hvor Fjeldstad & Mikkelsen lavede deres analyser,
har de nordiske unge kun fået flere og bedre demokratiske kompetencer, men de har
stadig vanskeligt ved at identificere sig med den involverede, protesterende og aktive
borgers indstillinger.
Borgere i de nordiske lande er ofte karakteriseret ved at være interesserede i samfundsmæssige forhold, men samtidig deltager de generelt mindre i politiske aktiviteter sammenlignet med borgere fra andre dele af verden (Amnå & Zetterberg, 2010;
Andersen & Hoff, 2001; Oser & Hooghe, 2013; Schulz et al., 2018). Det betyder dog
ikke, at de slet ikke deltager i nogen former for politiske aktiviteter. Blandt andet ved
vi fra ICCS, at de nordiske 14-årige placerer sig ganske højt med hensyn til forventet
valgdeltagelse. Der er dog forskelle mellem landene. De danske unge er rent faktisk
dem blandt EU-landene, som i 2014 har deltaget allermest i organiserede frivillige
aktiviteter, hvor de svenske og finske unge omvendt er de unge, der er mindst optaget
af frivilligt arbejde (European Commission, 2015). Billedet af de nordiske unge er altså
mere broget, end hvad mange af de store undersøgelser umiddelbart giver indtryk af. I
et internationalt komparativt perspektiv må det dog konkluderes, at gennemsnittet af
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Disse antagelser stammer blandt andet fra den amerikanske sociolog Michael Schudson
(1998, 2000), som laver en analyse af, hvad han beskriver som ”the monitorial citizen”.
Den monitorerende eller overvågende borger er en person, som er informeret og politisk
opmærksom på samfundets udvikling. Umiddelbart fremstår disse borgere passive og
ikke deltagende, men i det øjeblik at en reel problematik viser sig og udfordrer centrale
samfundsmæssige værdier, har de viden og ressourcer nok til at deltage (Schudson,
2000). Denne borger besidder handlekraft i form af viden, interesse, opmærksomhed,
tillid og vilje - også selvom borgeren umiddelbart forholder sig passivt og ikke deltager
kontinuerligt i protester og lignende politiske aktiviteter. Det er netop variationer over
denne borgerfigur, som en række forskere genfinder blandt unge i den nordiske kontekst. Det vil sige en borger, der har viden og ressourcer i forhold til at handle politisk,
men som oftest forholder sig passivt (Lieberkind og Bruun, 2020).
I et kvalitativt studie af 17-18-årige svenske unge bemærker Sveningsson (2016), at de
unge ikke opfatter sig selv som politisk aktive og engagerede, selvom de rent faktisk
er interesserede og på forskellige niveauer engagerer sig. Lieberkind (2021c) gør nogle
lignende observationer i et dansk studie af 15-16-årige unge. En 15-årig dansk pige, som
går meget op i socialvidenskabelige emner, svarer til spørgsmålet, om hun er politisk
engageret og aktiv: nej, det vil hun ikke mene, hun opfatter snarere sig selv som en
’bystander’ (Lieberkind, 2021c). Dette belyser to centrale træk ved de nordiske unge,
nemlig for det første at de nordiske unge har en tendens til ikke at opfatte sig selv som
politisk engagerede til trods for, at studier viser, at de både er interesserede, vidende
og talende, og for det andet, at de ikke i samme grad som andre unge involverer sig
aktivt i protester og lignende politiske aktiviteter.
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I et kvantitativt studie viser Amnå and Ekman (2014), at denne borgerfigur er særlig
markant i Sverige. Andre studier viser, at man kan genfinde en tilsvarende figur i andre
nordiske lande (Lieberkind & Bruun, 2020). Amnå og Ekman definerer den særlige
borger som ”the standby citizen”:
”All in all, standby citizens are those who stay alert, keep themselves informed
about politics, and are willing and able to participate if needed. In short, they
can be seen as potential political participants” (Amnå & Ekman, 2014, p. 271).
Den unge nordiske standby-borger kan umiddelbart meget let blive forvekslet med
en ung, der, som tidligere studier har antaget, er passiv og uengageret, men ud fra
disse analyser står det klart, at denne gruppe af særligt nordiske unge snarere må
opfattes som engageret og potentielt aktive, hvis der opstår et behov for det (Amnå
& Ekman, 2014; Hooghe & Dejaeghere, 2007). Ifølge Ekman and Amnå (2012) består
dette politiske engagement i at være oplyst og beredt, og det er hermed, mener de, at
unge standby-borgere rent faktisk udgør et aktiv for demokratiet.
Lieberkind og Bruun (2020) viser, at denne særlige politiske attitude er et særlig markant
træk ved nordiske unge, og at den må betragtes som en reserveret attitude. Når de
nordiske unge umiddelbart fremstår reserverede i politiske sammenhænge er det fordi,
de ikke i samme grad som andre unge deltager og har en forventning om at deltage i
offentlige politiske aktiviteter. Men den reserverede attitude dækker ikke desto mindre
over et stort og stigende engagement, som ifølge Lieberkind (2020a) først og fremmest
viser sig i nære, trygge og private omgivelser. Netop deres store vilje til at tale og diskutere med venner og familie, deres politiske tillid og refleksivitet samt deres stærke
holdninger til fx ligestilling mellem kønnene viser, at de er aktive og engagerede, men
at dette engagement typisk omsættes i mindre offentlige og mere intime og private
sfærer som sociale og moralske overvejelser og personligt ansvar. Lieberkind (2020a)
peger på, at det snarere er disse sfærer end i de store sociale bevægelser og i offentlige
demonstrationer, at de nordiske unge har og vil få endnu mere politisk betydning for
udviklingen af de fremtidige nordiske samfund.

af unge – og indimellem store grupper af unge – som pludseligt vælger at handle og
give deres meninger til kende. Dette kan forklare de unges til dels uventede og store
interesse for klimaproblematikken og engagement i klimastrejker mv. En række rapporter dokumenterer, at de unge i accelererende tempo bekymrer sig om klimaet (DUF,
2019; Minter, 2018; Neergaard & Ravnbøl, 2019). Neergaard & Ravnbøl (2019) peger
på i deres rapport om unge som ”sustainable changemakers”, at de nordiske unge ikke
engagerer sig i klimaproblematikken og protesterer, fordi de har mistillid til systemet,
men snarere fordi de er skuffede over politikernes manglende indsats på klimaområdet. De unge ønsker at forklare politikerne, hvad de bør gøre. På samme måde peger
resultater i rapporten på, at de nordiske unge i højere grad ønsker at tage et personligt
ansvar end at deltage i store offentlige protestaktiviteter (Neergaard & Ravnbøl, 2019).
I en anden ende af det politiske spekter ser man ligeledes, at politisk populisme og ekstremisme er blevet en større og mere signifi kant trussel. De forskellige efterretningstjenester
registrerer stadig flere ekstremister og ekstreme politiske aktiviteter. Man behøver blot
at nævne Utøya i Norge (2011), skoleattentatet i den svenske by Trollhättan i oktober
2015 og Kundby-pigen fra Danmark, som blev idømt 8 års fængsel i 2017 for at have
planlagt et terrorangreb mod en skole, før det står klart, at dette er blevet en del af det
politiske engagements ekstreme former også blandt nordiske unge. Som den amerikanske politolog Jennifer Fitzgerald bemærker: ”The Nordic countries are not immune to
this creeping phenomenon” (Amnå, 2019, p. 14), og understreger endvidere, at netop
unge er særligt modtagelige over for ekstremisme (Amnå, 2019). En undersøgelse af
norske unge i alderen 14-17 år viser, at op mod 13 pct. af respondenterne havde, hvad
her beskrives som ny højrepopulistisk orientering (Seippel & Strandbu, 2017). Dette
kan ikke sammenlignes med en radikal politisk ekstremisme, som forskerne vurderer
er så lidt udbredt, at det ikke kan at identificeres i et survey. Denne nye højrepopulisme
kan associeres med Fremskrittspartiet i Norge, som omfatter både nationalisme og
økonomisk liberalisme. Selvom resultaterne ikke er helt entydige i undersøgelsen, er et
interessant fund, at mange af de unge, som har disse højrepopulistiske og særligt nationalt
orienterede holdninger – ligesom unge, der engagerer sig i klimakampen – ikke nærer
en mistillid til systemet (Seippel & Strandbu, 2017). Også helt ude på den populistiske
højrefløj har mange unge, om end ikke alle, tillid til systemet og søger ikke et principielt
eller revolutionært opgør med systemet.

FRA KLIMAENGAGEMENT TIL HØJREPOPULISME

På trods af de nordiske unges umiddelbart reserverede attitude i forhold til fællesskabet
og politisk deltagelse, må man således ikke tage fejl af de unge. Overalt i ungdomskulturen fornemmes en større politisk interesse, et styrket engagement og en stigende
vilje til at gøre en forskel. Som Amnå and Ekman (2014) har vist, vil der være grupper
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Meget forskning peger på, at borgerne i de nordiske lande ikke i samme grad som
befolkninger i andre lande ønsker at deltage politisk aktivt. Et særkende ved de
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nordiske unge er, at de er forbeholdne over for at engagere sig og selv at deltage.
En række forskere er begyndt at interessere sig for de nordiske unges umiddelbart
passive attitude. Forskningsresultater viser, at der bag de unges umiddelbart passive
tilgang og sporadiske deltagelse viser sig en særlig politisk attitude.
Det, som kendetegner denne attitude blandt unge, er, at de er vidende, interesserede, har
tillid til dem selv, andre, institutionerne og fremtiden, men ikke umiddelbart er aktivt
handlende og deltagende. De nordiske unge betegnes således i denne forskning som
monitorerende i forhold til samfundets politiske udvikling og på ’standby’ for så vidt,
at de kun intervenerer og involverer sig aktivt, hvis de vurderer, at det er nødvendigt.
Indtil da forholder de sig afventende og passive. De nordiske unge kan i den forstand
beskrives som reserverede borgere. Den reserverede borger har et stort og stigende
engagement, som først og fremmest kommer til udtryk i nære, trygge og private sfærer.
De har stærke demokratiske værdier og en stor lyst til at tale og diskutere. Alligevel
er de reserverede, da de er tilbageholdende i forhold til at deltage og at involvere sig i
offentlige politiske aktiviteter.
Overalt i ungdomskulturen er der ikke desto mindre opstået en stigende interesse og
et styrket engagement. Således må man ikke tage fejl af denne reserverede indstilling
til det politiske fællesskab. Overalt i den nordiske ungdomskultur finder man eksempler på unge, som på nye måder engagerer sig og ønsker at gøre en forskel. Typisk
viser disse engagementer sig i mindre offentlige og mere private sfærer blandt venner,
familie, i klubber, på uddannelsesinstitutioner og måske først og fremmest i forhold til
måden, hvormed de unge forholder sig til sig selv og ønsker at tage et personligt ansvar.
Men det kan også komme til udtryk som fx engagement i klimademonstrationer og i
aktiviteter, som har en højrepopulistisk karakter. Det bemærkelsesværdige ved disse
to og væsensforskellige engagementsformer er, at begge fænomener peger på, at de
nordiske unge har tillid til systemet og ikke har et grundlæggende opgør med systemet.

På baggrund af denne rapport kan det konkluderes, at de nordiske unge i et overordnet
perspektiv har særdeles gode muligheder for at være en del af de nordiske samfunds
politiske og demokratiske fællesskaber, ligesom de har nogle gode forudsætninger
for at engagere sig politisk i disse. Ikke mindst den nordiske skole med sit fokus på
demokratisk viden, åbne klasserum og gode lærere/elev-relationer bidrager positivt
til dette. Dette er dog ikke ensbetydende med, at de så også deltager og involverer sig
aktivt i fællesskaberne. Blandt de unge i Norden finder man en bemærkelsesværdig
uoverensstemmelse mellem på den ene side deres store viden om samfundet, interesse
for politik, positive syn på demokratiske værdier og tillid til institutioner og fremtiden
og på den anden side deres forbeholdne vilje til at deltage og involvere sig aktivt. De
har, hvad der i rapporten beskrives som, en reserveret attitude i forhold til fællesskabet
og politisk engagement.
Overalt i den nordiske ungdomskultur finder man tegn på, at der i disse år opstår en
øget opmærksomhed over for verdens udvikling og en stigende interesse for sociale
og politiske forhold. Man må således ikke forveksle denne reserverede attitude med
en uengageret eller desillusioneret indstilling (Amnå & Ekman, 2014). Tværtimod
peger forskningen på, at de følger udviklingen og har ressourcerne til at handle, hvis
de vurderer, at det bliver nødvendigt. Derudover er der også meget, som peger på, at
de rent faktisk og i stigende grad engagerer sig politisk, men gerne på lidt andre måder,
end hvad man normalt vil forvente af unge. I modsætning til fx ungdomsoprøret fra
60’ernes og 70’ernes unge har de unge i dag ikke en aktivistisk attitude eller et behov
for at protestere og deltage i udenomsparlamentariske aktiviteter med henblik på at
udfordre systemet. Langt de fleste unge støtter derimod op om systemet, har en klar
forventning om at stemme til valg og har stor tillid til de offentlige institutioner. Selv
ude på de politiske fløje blandt fx klimaforkæmpere eller i højrepopulistiske bevægelser har mange af disse unge tillid til systemet. Typisk engagerer de nordiske unge sig
på et mikro-politisk niveau blandt venner, familie og i forhold til måden, hvormed de
varetager deres eget liv og ønsker at tage et personligt ansvar. Meget tyder på, at de er
i færd med at forskyde forholdet mellem offentlige og private sfærer i og med deres
politiske engagement. Der mangler dog forskning, som kan sige noget mere konkret
om de nordiske unges nye og anderledes engagementsformer.
En af de grundlæggende faktorer, som er med til at danne grundlag for nordiske unges
engagerede og alligevel reserverede attitude, er kombinationen af at populationen af unge
i Norden er ganske stor, at de flytter hjemmefra i en tidlig alder, får børn i en relativ sen
alder, og at de samler sig i de store uddannelsesbyer. Dette giver ikke alene de unge en sikkerhed i at være ung, men også ungdomskulturen en ganske vægtig position i samfundene.
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De sidste mange års fokus på mere og videre uddannelse har udvidet ungdomslivet
betydeligt og givet de unge et stadig mere fælles grundlag. Det handler blandt andet
om erfaringer med at håndtere et uddannelsessystem og det pres og stress, som de
unge her er underlagt. Men dette handler også om de værdier og livsmåder, som
knytter sig til kompetenceudvikling og det at lære. Ligeledes giver de livsformer, som
knytter sig til livet i de store uddannelsesbyer, de unge en hel række fælles oplevelser
og erfaringer. Man kan således argumentere for, at ungdomskulturen i stigende grad
monopoliseres omkring stadig færre forskellige erfaringer, værdier og livsformer i
takt med, at ungdomskulturen centreres i byerne og på uddannelsesinstitutionerne.
Den mest almindelige forklaring i forskningslitteraturen på, hvorfor nordiske unge er
mindre aktivt indstillede over for samfundet, er de nordiske velfærdsstaters effektivitet
med hensyn til at håndtere politiske og sociale problemer. Men der er også forskning,
som indikerer, at de unges reserverede attitude er en konsekvens af det store fokus
på uddannelse. Denne forskning peger på, at de unge i uddannelsessystemet ikke
får erfaringer med reel politisk indflydelse, at deres holdninger og politiske interesser i nogen grad neutraliseres, og at de ligefrem risikerer at blive umyndiggjorte. I
uddannelsessystemet er et politisk udsagn som udgangspunkt noget, som eleven
lærer og udvikler sig på baggrund af, og ikke noget, som har politisk status og effekt.
Disse erfaringer fører til en mere afventende og forbeholden indstilling over for det
politiske fællesskab.
Selvom de unge alt overvejende har gode muligheder for at være og blive borgere i
de nordiske demokratier, er der også en lang række udfordringer, som begrænser og
betinger udfoldelsen af deres politiske identitet og engagement. I denne rapport har
det ikke været muligt at komme omkring alle disse.
Det er, må det konkluderes, langt fra alle unge i Norden, som oplever disse gode
muligheder for politisk og demokratisk dannelse. Ud over de mest anerkendte baggrundsvariabler såsom socioøkonomisk baggrund, forældrenes uddannelsesniveau og
mistrivsel i og uden for hjemmet, som også i dag er helt afgørende for unges politiske
og demokratiske dannelse, peger rapporten på, at denne centrering af ungdommen
omkring by- og uddannelseskultur gør det vanskeligt for unge, som afviger fra disse
livsformer. I disse år bliver afstanden mellem ’mainstream’-ungdommen og de unge,
som falder udenfor, stadig større. Dette kan både udfordre disse unges integration i
samfundet generelt og deres lyst til at deltage i demokratiet. Det får formodentligt
store konsekvenser for deres syn på fællesskabet, deres politiske værdier og de
engagementsformer, som de udvikler.
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Rapporten peger endvidere på, at den line, som de unge balancerer på mellem barndom
og voksenlivet, bliver stadig smallere. Dynamikken mellem inklusion og eksklusion
bliver således mere afgørende for deres valg i livet, ligesom den i stigende grad bliver
mere påtrængende. Ikke mindst de unges oplevelser af pres og stress særligt i uddannelsessystemet vidner om dette. Generelt må det konkluderes, at de faktorer, som påvirker
denne balancegang i disse år bliver mere mangfoldige og samtidigt mere komplekse.
NEET-statistikken er en vigtig indikator i denne sammenhæng. Den giver nogle klare
indikationer af, hvilken line de unge aktuelt balancerer på og samfundenes evne til
at samle de unge op, som falder uden for uddannelse, arbejdsmarkedet mv. Finland,
Sverige, Norge og særligt Danmark får stadigt vanskeligere ved at integrere disse
unge. Hvor gennemsnittet af de 28 EU-lande i stigende grad formår at reintegrere
unge, som optræder i NEET-statistikken, så går tendensen den modsatte vej i disse
fire nordiske lande.
Den demografiske udvikling i Norden viser endvidere, at immigration ændrer sammensætningen blandt unge. Rapporten peger på, at denne stigende diversitet ikke
nødvendigvis er et problem for de unge selv. Ikke desto mindre viser forskning, at den
skjulte forskelsbehandling og diskrimination af immigranter har gode betingelser i
Norden. Dette får store konsekvenser for immigrantgruppernes syn på fællesskabet
og deres politiske og demokratiske dannelse. Rapporten peger desuden på, at dette
også får betydning for de erfaringer og oplevelser af fællesskabet, som unge på tværs
af ungegrupperne gør sig.
Dette ændrer dog ikke ved, at langt de fleste unge i Norden oplever og har nogle
særdeles gode muligheder for at danne og udvikle sig som politiske og demokratiske
borgere, men der er dog heller ingen tvivl om, at den stadig smallere line, som de
unge hver dag balancerer på, påvirker deres måder at orientere sig i fællesskabet på,
og udfordrer deres muligheder for frit at udfolde sig politisk og i fællesskabet.
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UNGE OG NORDEN – EN
DIGITAL KAMPAGNE
Foreningen Norden gennemfører i oktober og november 2020 en kampagne med
fokus på unges nordiske engagement.
Den ene del af kampagnen er nærværende forskningsrapport, som undersøger, hvorfor
de unge støtter det nordiske samarbejde på trods af, at de ikke kender særligt meget
til det, samt hvilke muligheder der er for at højne vidensniveauet og engagementet
blandt unge.
Den anden del af kampagnen er direkte rettet mod store børn og unge med det formål
at få flere unge til at opdage Norden. Kernen i kampagnen er en række små videofilm
med unge, som distribueres på en lang række digitale platforme, hvor unge befinder sig.
I ungekampagnens indledende videoer svarer unge på gaden spontant på, hvilke lande
Norden består af, hvad det vil sige at være nordisk, om de kan sige noget på andre
nordiske sprog eller nævne noget nordisk?
Billederne her viser nogle af de unge, mens de medvirker i videoerne.
Der blev også produceret videoer med 10-12-årige, som quizzer om Norden, og videoer
til unge over 16, hvor fire unge fra fire nordiske lande blev sat i en 'parterapi-session',
hvor de skrev kærlighedserklæringer til et andet nordisk land. De unges tekster fremførtes derefter med patos af nordiske skuespillere. Ideen er at fokusere på, hvad der
samler os i Norden og slå fast, at Danmark ikke kan vinde alene i en global kontekst,
men skal stå sammen med de andre nordiske lande.
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