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� Prosa-essayet ”Debatten som forstummet”, PROSA 3/13

� Skjermopplevelser med 22. juli-begivenhetene

� ”Hva skjer når en nettspiller setter seg selv i scene i 
mediene? – Om identitetsdannelse i nettverkssam-
funnet”, Sakprosa 2011, vol. 3, nr. 2

� Veiledning av hovedoppgaver om ungdom og 
identitetsdannelse på 1980- og 1990-tallet

� Familien



� Spillegalskap (pengespill på nettet)

� Iscenesettelse av selvet i Fredrik Skavlans 
talkshow Skavlan

� Nederlagene – behovet for anerkjennelse

� Narsissisme (myten om Narkissos)

� Programformatet: mellom intime betroelser og 
offentlig samtale



� ”Pinlig. Jeg lurer på hvorfor dette er i det 
offentlige rom. Dette er en familietragedie. 
Det er bare ofrene som kan tilgi, offentlig 
botsgang tjener ikke til noe.”



� David Riesman: The Lonely Crowd. A study of the changing 
American character (1950)

(inner-directed vs other-directed)
(Erik H. Erikson og Erich Fromm)

� Vare- og tjenestesamfunnet avløser industrisamfunnet: Vi 
blir konsumenter.

� Mediesamfunnets fremvekst: Virkeligheten oppleves via 
massemedienes atomiserte og personfokuserte fremstill-
inger av den. 
(Richard Sennett: The Fall of Public Man  (1977) 
(”intimitetstyranniet”), Christopher Lasch: The Culture of 
Narcissism (1979))

� Narsissisme som metafor for menneskenes vilkår i det 
moderne kapitalistiske USA  (primær og sekundær n.)



� Thomas Ziehe: Pubertät und Narzissmus

� Narsissistisk ambivalens: frisetting versus 
identitetshavari

� Prosjekter om ungdom og identitetsdannelse 
(Anniken Larsen: ”Det tredje øyet”: en studie om 
ungdom, identitetsutvikling og refleksivitet i det 
senmoderne samfunn, 1998)

� Parasosial interaksjon (Joshua Meyrowitz: No Sense 
of Place) 



� De unge henter forbilder blant kjendisene i 
mediene, og søker bekreftelse på egne 
identitetsutkast i sosiale medier.

� Baasland på hotellet i Praha og Berlin

� Behring Brevik i gutterommet på Skøyen

� Mike Crang: Cultural Geography (1998) 
(sted versus rom)



� Places provide an anchor of shared experiences 
between people and continuity over time. Spaces 
become places as they become ’time-thickened’. 
They have a past and a future that bind people 
together round them. The lived connection binds 
people and places together. It enables people to 
define themselves and to share experiences with 
others and form themselves into communities.



� Skamkultur og skyldkultur (Ruth Benedict: The 
Crysanthemum and the Sword, 1946)

Land der islam dominerer, har skamkultur 

(eks. æredrap)

� Individuell skam i vestlige land: følelse av ikke å 
makte å realisere jeg-idealet

� Skammens uttrykk: avstivet kroppsspråk, usynlig-
gjøring (selvmord), forsteining (Leon Wurmser: The 
Mask of Shame, 1981) 



� ”Den som bærer kronisk skam, lar seg identifisere. 
Kroppen stivner, og mimikken flates ut. De 
spontane bevegelsene avbrytes. Kroppen lukker 
seg. Talen mister rytme og kraft. Det er som om 
det ikke strømmer energi fra menneske til 
menneske.”

(beskrivelse av kroppsspråket til en pasient med 
spiseforstyrrelser)



� Eksistensielle krenkelser og pengegjeld kan 
annulleres ved å vinne den store gevinsten i 
innsatsspill på nettet.

� En ”levende død” (zombie) kan skaffe seg en 
grandios identitet gjennom dataspill.

� Narsissistens ønskeoppfyllelse:

- å lykkes, bli berømt og applaudert, bli forsonet 
med familien, bli anerkjent som redningsmann

- å bli vår sivilisasjons redningsmann, den største 
nasjonale helten etter andre verdenskrig



� Mytologisering/politisering: 

- investorvirksomhet (fiktive medhjelpere)

- Knights Templar ridder (fiktiv militær orden)

� Maskering: 

- pågående aliaser som sender e-poster

- avatar iført gassmaske og falsk politiuniform

� Trusler, vold, drap:

- trusler om selvmord

- enmannskrig



� Enmannsterrorister:

Adam Lanza (26 drap)

Pekka-Eric Auvinen (8 drap)

Matti Juhani Saari (10 drap)

� Tilnærmet lik habitus:

spilleavhengige (voldelige dataspill)

våpenentusiaster

ensomme, uten sosial kompetanse

mobbeoffer

depressive og med svakt selvbilde



� Mark H. Moore: Deadly Lessons. Understanding 
Lethal School Violence (2002)

- seks casestudier: Skottland, USA, Canada og 
Tyskland

- lokalsamfunn med god økonomi og betydelig 
sosial kapital (lite vold og kriminalitet)

- stor avstand mellom voksenkulturen og 
ungdomskulturen

� Sosialisering i krise:

Nyliberalismen medfører omfordeling av 
sosial kapital (normer, tillit, nettverk)

- økt mobilitet – deklassering – økte forskjeller



� ”Jeg er fra Oslos vestkant, og de fleste av mine 
venner er fra privilegerte familier (middel- eller 
høyere middelklasse). Det er flere ting som skiller 
oss fra de mindre privilegerte familiene på 
østkanten. Det viktigste er etikken og prinsippene 
du mottar fra omgivelsene dine.”



� Institusjonelle sosialiseringsarenaer:

- familien (oppløsningstendenser)

- barnehaven (manglende integrering)

- barnevernet (vegring)

- barne- og ungdomspsykiatrien 
(overdiagnostisering?)

- ungdomsorganisasjonene (AUF, FpU) 
(ekskludering?)

- skolen (mobbing)


