
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2006-296

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Statsvetenskapliga fakulteten

Laitos-Institution-Department
Samhällspolitiska institutionen

Tekijä-Författare-Author
Granholm, Camilla
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Nedstämda studerandes berättelser på en virtuell arena : Nyyti rf:s Virtualskuldra som en ny kanal för självreflektion
Oppiaine-Läroämne-Subject
Socialt arbete
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2006-05-02

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
108 s., 19 liites.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu-avhandling presenterar de möjligheter webben erbjuder för att stöda och hjälpa personer i svåra livssituationer. Som konkret exempel
på virtuell hjälp tas Nyytis Virtualskuldra upp. Avhandlingen är tudelad. Den första delen består av en presentation av Nyyti rf:s verksamhet och
Virtualskuldran som redskap i hjälparbetet samt av en forskningsöversikt som tar upp tidigare samhällsvetenskaplig internetforskning, forskning
kring ungdomar, studerande och psykisk hälsa. Avhandlingens första del sammanfattas med en definition av virtualhjälpens plats i
undersökningen och i ett vidare samhällsperspektiv.
Den andra delen av pro gradu-avhandling består av en introduktion till narrativ teori och metod samt av en empirisk undersökning där den
narrativa metoden tillämpas i analysen av studerandenas meddelanden till Virtualskuldran. Som utgångspunkt används Vilma Hänninens (2000)
teori om skildringens kretslopp.
Den kvalitativa undersökningen granskar meddelanden som skrivits till Virtualskuldran under år 2005 där kontaktorsaken, enligt klientens egen
utsago, är stress, trötthet, utmattning och nedstämdhet.
Genom analysen av studerandenas berättelser vill man ha svar på följande frågor:
·Vad karaktäriserar studerandenas berättelser som skrivs till en virtuell lågttröskel arena?
·Hurdan hjälp söker studerandena?
·Varför väljer studerandena den virtuella arenan för sina berättelser?
Resultatet av undersökning är att det på basis av de berättelser studeranden skriver till Virtualskuldran verkar som om
självständigblivningsprocessen i många fall skulle vara problematisk för ungdomar i dagens samhälle. Det som gör denna utvecklingsfas så svår
är de oflexibla och ensidiga skildringarna vi har av vad det är att var ung, självständig vuxen i vår kultur. Den smärtsamma utvecklingskrisen
som många unga upplever är något som de vill dölja för andra, vilket bidrar till att hela processen blir ännu tyngre att bära. Den virtuella arenan
där man anonymt kan avslöja sina tankar och känslor verkar vara något som ungdomar upplever lättillgängligt och pålitligt, och som ett ställe där
de vågar öppna sig och reflektera över hur de mår.
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