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FNs barnekonvensjon er en avtale
mellom nesten alle land i verden
om hvordan barn og unge skal ha
det, og er den av FN-konvensjonene som har bredest tilslutning.
Konvensjonen består av 42 paragrafer, der paragraf 12 er barns
rett til å bli hørt i saker som angår
dem. Siden barn og unge under 18 år ikke har stemmerett, er de nødt
til å medvirke gjennom andre kanaler, og politikerne har et særskilt
ansvar for å sørge for at denne gruppen blir hørt.
Ungdomshøringen er en slik påvirkningskanal, og i år var temaet
ungdom om digitalisering. Målet med høringen var å få Osloungdommens innspill på hvilke muligheter og utfordringer som finnes og kan bedres med digitalisering. Ungdomshøringen er en unik
påvirkningsarena fordi den samler et bredt utvalg synspunkter, der
mange av ungdommene som deltar ikke er engasjert eller medvirker på andre arenaer. Ungdommer fra hele byen har svart på både
hvordan Oslo kan bli bedre med digitale løsninger, og på hvor man
må være forsiktig med å ta i bruk digitale løsninger. Denne rapporten
er sammenfatningen av alle disse innspillene.
I Oslo er en av fem personer under 18 år. Barn og unge utgjør en
svært stor del av befolkningen, og er en gruppe som raskt tar i bruk
digitale hjelpemidler. Når Oslo skal bli en mer digital by er det viktig
at fremtidens brukere blir hørt når nye løsninger skal innføres.
Ungdomshøringen skal være en god påvirkningskanal for ungdom, og derfor bør ikke denne rapporten gå ulest. I rapporten ligger
det mange verdifulle innspill fra ungdommer i Oslo om hvordan de
opplever sin digitale hverdag, og om hvor digital ungdommene faktisk
opplever det offentlige i dag. Rapporten er også god lesning for alle
som interesserer seg for ungdomsmedvirkning eller er interessert i å
høre ungdommens syn på digitalisering.

Digitalisering har stor påvirkning på
livene våre, og utviklingen skjer i et
høyt tempo. For kort tid siden var
det få som stilte spørsmål ved å
bruke adgangskort i plast, fylle ut
søknadsskjemaer på papir eller
møte kundebehandlere i en skranke
i åpningstiden. I dag har vi større
forventninger til at vi får løst utfordringer raskere og får tjenester via
smarttelefon og nettbrett når det passer oss.
Som byrådsleder er jeg opptatt av at Oslo kommune bruker
teknologi slik at hverdagen blir bedre. Det betyr at vi må ta i bruk
teknologi som gjør det mulig å tilby bedre tjenester på en mer
effektiv måte. Kort sagt, at det blir enkelt å få tilgang til tjenestene
du trenger, når du trenger dem. Målet er å tilby tjenester der du
som innbygger slipper å registrere ny informasjon om deg selv som
kommunen allerede vet.
Digitalisering handler selvsagt om teknologi, men som det pekes
på i denne rapporten, medfører digitalisering endring i og for folks
liv. Vi trenger derfor å vite mer om hvilke tjenester unge i byen vår
ønsker. Vi trenger også å vite mer om unges syn på digitaliseringen
som skjer. Derfor er denne rapporten viktig. Dagens unge er «digitalt
innfødte», og mange unge er nok blant dem som vet aller mest om
teknologiens muligheter og utfordringer.
Rapporten fra årets ungdomshøring presenterer mange viktige
problemstillinger, og gir innspill til nyttige refleksjoner som kommunen vil ta med seg i det pågående digitaliseringsarbeidet. Tusen
takk til alle dere som har deltatt, og som fortsatt bidrar med innspill
og engasjement!
Raymond Johansen
Byrådsleder

Ingeborg Eikeland Uthaug
Leder, Sentralt ungdomsråd i Oslo
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1. Sammendrag

mer informasjon og tjenester over på skjerm. De er opptatt av at ensomhet blir mer vanlig, og de mener at sosiale
medier har mye av skylden for dette.

Verden blir mer og mer digital for hvert år som går.
Ungdommer er mer på nett, har tilgang på flere enheter
og har en høyere digital kompetanse enn tidligere.
Når en slik utvikling skjer er det viktig at ungdommene
også deltar i forflytningen av tjenester, produkter og
informasjon fra den analoge til den digitale sfære.
Ungdomshøringen 2018 - ungdom om digitalisering
forsøker å kommunisere ungdommenes tanker om
hvilke hensyn som må tas når samfunnet digitaliseres
og hvordan deres hverdag kan bli enklere ved å ta i
bruk digital teknologi.
Til tross for høy digital kompetanse er ikke ungdommene utelukkende positive til det digitaliserte
samfunnet. Mange bekymrer seg for hva som skal skje
med eldre, og med personer med lav digital kompetanse, samt hva som skjer med de som mister arbeidet
sitt på grunn av digitalisering og automatisering av
arbeidslivet.
Ungdommene bryr seg også mye om det som berører
dem mest. De opplever at skolen som skal forberede
dem på en digital studie- og arbeidshverdag, selv ikke
har klart å følge med i timen. Ungdommene mener det
trengs mer digital kompetanse blant undervisere i
skolen og at den digitale infrastrukturen må forbedres.
Ungdommene er også opptatt av at hverdagen blir
mer preget av sosiale medier, og at man nå nærmest
er tvunget til å delta i slike kanaler, ikke bare for å
få med seg hva som skjer, men også for å få med seg
beskjeder relevant til skole, jobb og fritidstilbud. Ungdommene mener at samfunnet er kritisk til at de unge
er mer på skjerm enn før, men samtidig flyttes mer og
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Ungdommenes viktigste forslag:
•
•
•

Digital teknologi må tilpasses brukerne og utviklingen
må være brukerstyrt
Skolen må bli mer digital og bedre på digitalisering
Ungdommene ønsker å kunne finne informasjon og veiledning
andre steder enn på sosiale medier
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2. Hva er en ungdomshøring?
Ung Medbestemmelse (UngMed) arrangerer hvert år en
byomfattende høring på oppdrag fra Oslo kommunes
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA). Temaet
for høringen blir avgjort i samarbeid mellom EHA, Sentralt
ungdomsråd i Oslo (SUR) og sekretariatet i UngMed.
Ungdomshøringens formål er å innhente informasjon og
innspill fra ungdom i Oslo om saker som angår dem for å
kunne bruke innspillene i utformingen av politikk.
Bakgrunnen for ungdomshøringen kommer fra arbeidet
med bystyremelding 2/2010, Ung i Oslo. Den første
Ungdomshøringen ble avholdt i forbindelse med bystyremeldingen og ble i etterkant videreført som et tiltak for
å innhente informasjon om temaer som berører ungdom
i Oslo. Gjennom blant annet slike høringer bidrar Oslo
kommune til at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12:

Tildligere avholdte ungdomshøringer har vært: Ungdom om
demokrati (2017), Ungdom om integrering (2016), Ungdom
om byplanlegging (2015), Ungdom om mangfold (2014),
Ungdom om skole (2013), Ungdom om helse (2012) og
Ungdom om trygghet og kriminalitet (2011). Alle rapporter
ligger tilgjengelig på www.ungmed.no
2.1 Planlegging
Arbeidet med ungdomshøringen startet i januar 2018 da
UngMeds sekretariat kontaktet byrådsavdeling for eldre,
helse og arbeid for å avtale tema og tidspunkt for høringen
2018. Tema for høringen ble videre diskutert med Sentralt
ungdomsråd og listen over aktuelle tema ble kortet ned.
Den kortere listen ble videresendt EHA som selv innhenter
forslag til tema fra andre byrådsavdelinger. I møte med
byrådsavdelingene for eldre, helse og arbeid (EHA) og
oppvekst og kunnskap (OVK) 12. mars ble sted og dato for
høringen satt (Sentralen 8. mai). Tema for
høringen ble bestemt å være ungdom om digitalisering.

«Partene skal garantere at et barn som er i
stand til å danne seg egne synspunkter, retten
til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle
forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets
synspunkter behørig vekt i samsvar med dets
alder og modenhet.
For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten
direkte eller gjennom en representant eller et
egnet organ, på en måte som er i samsvar med
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett».
10
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UngMeds sekretariat var i opptakten til høringen i løpende
kontakt med EHA for å spisse tema for høringen og invitere
relevante foredragsholdere til høringen. Etter samtaler med
ressursgruppen for høringen inviterte man tre foredragsholdere. Ingvild Sundby, fra seksjon for digitalisering i Byrådsavdeling for finans, ble invitert til å snakke om tjenestedesign i Oslo kommune. Adélie Dorseuil, rådgiver i helsedirektoratet, ble invitert til å snakke om prosjektet DIGI-Ung
og mulighetene for digitalisering innen helsefeltet. Åsmund
Strand Johansen, byrådssekretær i Byrådsavdeling for
finans, ble invitert til å åpne høringen på vegne av politisk
ledelse i Oslo kommune.

via sitt nyhetsbrev. UDE sendte ut et eget brev til skolene
9. april, og EHA sendte brev til bydelene og underliggende
virksomheter i april. UngMed sendte en påminnelse til
skoler og fritidsklubber 23. april og tok samtidig direkte
kontakt med personer under 18 år i Oslo som har en tilknytning elevråd eller en av UngOrgs medlemsorganisasjoner.
Dette, i tillegg til flere påminnelser til skolene førte til at
man fikk flere påmeldinger. Målet for rekrutteringsarbeidet
var å primært rekruttere ungdommer uten tilknytning til
elevråd, ungdomsråd eller ungdomsorganisasjoner, men på
grunn av de lave påmeldingstallene så man vekk fra dette
da påmeldingsfristen nærmet seg.
Den viktigste rekrutteringskanalen er direkte telefonkontakt
med skolene. Det er svært varierende hvorvidt skolene
følger opp henvendelsen og videreformidler informasjonen
til elevene ved skolen. I år, i større grad enn tidligere, har
vi opplevd stor avstand mellom kontorpersonale, lærere
og elever. Hvor informasjonsflyten stopper, vet vi ikke i de
aller fleste tilfeller. På bakgrunn av vanskeligheter med å få
frem informasjon må vi ved fremtidige høringer finne nye
måter å direkte nå elevene.
Resultatet av rekrutteringen i forkant av høringen var lav
ved påmeldingsfrist og vi bestemte derfor at påmeldingen
skulle forbli åpen. I etterkant av påmeldingsfrist doblet vi
antall påmeldte, noe vi har sett tendenser til tidligere år
også. Dette kan tyde på at informasjonen kommer frem for
sent eller blir glemt av skolene.

2.2 Rekruttering
Rekrutteringen til ungdomshøringen startet 19. mars 2018
via e-post til alle skoler i Oslo, inkludert spesialskoler og
private skoler, tidligere deltagere og fritidsklubber i Oslo.
Høringen hadde også et Facebook-arrangement og ble
promotert derfra via delinger fra Sentralt ungdomsråd,
UngOrg, Ungdommens bystyremøte, Oslo kommune og en
rekke bydelstiltak. UngOrg promoterte også arrangementet
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58 ungdommer ble rekruttert via påmeldingsskjema til å
delta på høringen og fem ungdommer dukket opp uten å
være påmeldt på forhånd. Hvert år har man et forventet
frafall på fem til ti deltagere, i år var frafallet på syv ungdommer og vi endte på 56 deltakere, 25 fra ungdomsskoler
og 31 fra videregående skoler. Oppsiktsvekkende i år er at
videregående har flere deltagere enn ungdomsskoletrinnet.
Ungdomshøringen har som oftest flere ungdomsskoleelever enn ungdommer i videregående-alder. Vi tror krasj
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diskusjon. Manualen for fasilitatorene, kombinert med
et skoleringsopplegg, legger grunnlaget for deres rolle
under høringen.

med Tine-stafetten, og at dato for høringen var nærme
eksamenstrekk for tiendeklasse er årsaken til dette.
2.3 Hvor kom ungdommene fra?
Ungdomshøringen har tradisjonelt hatt en overvekt av
ungdommer fra de østlige bydelene i Oslo. I år har vi klart å
balansere dette bedre enn tidligere år, og har flere deltagere
fra de vestlige bydelene. Ser man på de tradisjonelle skillelinjene mellom øst og vest, får vi 24 ungdommer fra vest
og 30 fra de østlige bydelene, med to deltagere fra ukjent
bydel. Vi ser også at det er større grupper ungdommer fra
sentrumsbydelene hvor de klassiske sosio-økonomiske
skillene er mindre tydelige enn før. Ser vi på byen som delt i
tre får vi 19 fra sentrum (Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka,
St. Hanshaugen, Sagene), 17 fra øst (Alna, Bjerke, Grorud,
Stovner, Søndre Nordstrand, Østensjø, ), 19 fra vest (Nordstrand, Nordre Aker, Vestre Aker, Ullern) og to fra ukjent
bydel. I år var ungdom fra alle bydelene i Oslo påmeldt
Ungdomshøringen, noe vi er svært fornøyd med, selv om
enkelte bydeler hadde lav deltagelse eller ikke dukket opp.
Disse må fokuseres på ved neste høring.

UngMed ønsker alltid at ungdommene selv setter premissene for hva som diskuteres. Så lenge debatten holder seg
innenfor temaet, eller ikke går i sirkel, forsøker vi å ikke
bevege diskusjonene i noen som helst retning. UngMed
produserer likevel en fasilitatormanual med spørsmål knyttet til temaet samt øvelser man kan gjøre for å igangsette
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2.4 Metode
Ungdomshøringen er et arrangement som skal være drevet
av ungdommenes interesser og idéer. Vi trenger voksne
som bistår i opplegget og sørger for referering. Hver gruppe
har to voksenpersoner som fasilitatorer for gruppen. Fasilitatorene er rekruttert fra UngOrg-paraplyens ansatte og
nettverk. Fasilitatorenes roller er primært å notere ned hva
ungdommene mener om de forskjellige temaene som blir
diskutert, men de styrer også dialogen mellom ungdommene, og forsøker å holde diskusjonene relevant for temaet.

Digitalisering er et utfordrende tema å engasjere ungdommene i, og er også et tema der vi må ta store hensyn til forskjell i kunnskap blant ungdommene og mellom ungdommene og våre gruppeledere. Dette har ført til at skoleringen
vi har gjennomført, og manualen vi har laget, har inneholdt
flere definisjoner og forklaringer av begreper som kan være
utfordrende. Vi involverte som nevnt også foredragsholdere
for å bidra med kunnskap og begrepsdefinering gjennom
foredrag for ungdommene. Det er også utfordrende å lage
kreative metoder for involvering innen temaet. Vi opplevde
at kunnskapsskillet mellom kommunens representanter,
UngMeds personell og ungdommene som deltok også
bidro til ytterligere vanskeligheter under høringen. Ungdommene var i mindre grad kjent med fagtermer, og hadde
til tider en annen oppfatning av hvilke tema som var
relevant enn UngMeds og kommunens representanter.
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3. Digitalisering for ungdom
I dialogene på ungdomshøringen er det viktig at ungdommene på hver gruppe har et felles utgangspunkt for videre
diskusjon. I år kom dette til uttrykk gjennom felles definisjonsoppgaver rundt begrepene digitalisering og tjenester.
Tjenester er mindre interessant for rapportens del. Vi
kommer nærmere tilbake til dette i kapittelet om digitale
tjenester. Ungdommens felles syn på digitalisering er mer
interessant. I manualen til fasilitatorene ble det oppgitt en
slags «fasit» på hva ungdommene burde være i nærheten
av i sine definisjoner av begrepet digitalisering.
«Digitalisering er når man tar i bruk internett eller digital
teknologi for å gjøre en oppgave eller tjeneste mer effektiv,
bedre eller mer brukervennlig.» var definisjonen gitt til
fasilitatorene.
Denne ble ikke delt med ungdommene, men fasilitatorene
brukte definisjonen for å veilede ungdommenes refleksjoner.
Ungdommene selv hadde mange tolkninger av digitalisering, men alle ungdommene fremhevet at digitalisering
medfører endringer. Ungdommen er opptatt av at tjenester
og oppgaver flyttes fra den analoge til den digitale sfæren
med fokus på internett, og en slik definisjon syntes å være
konsensusen i flertallet av gruppene. Enkelte valgte å
konsentrere seg om teknologi, overvåkning, miljø, globalisering, netthandel og flere mindre tema som vi ikke dekker
her, da de bare kom opp til diskusjon i en gruppe. Likevel
ble kommunikasjon nevnt så ofte at vi må kunne si at digitalisering for mange av ungdommene betyr mer effektiv og
tilgjengelig kommunikasjon.

«Digitalisering er å kommunisere digitalt.»
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Mange av gruppene fokuserte også på automatisering av
arbeidet. Det syntes å være bred enighet om at digitalisering vil medføre at mange oppgaver som i dag gjøres
manuelt, i fremtiden vil bli utført av et dataprogram eller,
i mange tilfeller, roboter.

«mobilitet, automatikk, skummelt, effektivt»
– oppsummering av digitalisering fra en gruppe
Roboter og automatisering er noe mange av gruppene så
på som en stor komponent av digitalisering, og vi kommer
tilbake til ungdommenes syn på dette i diskusjonen rundt
holdninger til digitalisering.
3.1 Syn på digitalisering
Ungdommene har, som vi ser innen mange tema i Ungdomshøringen, et todelt syn på digitalisering. Der vi opplever enorm entusiasme for effektivisering og mer digitale
løsninger hos alle ungdommene, opplever vi også en stor
skepsis til at det menneskelige i tjenester og i hverdagen
generelt skal forsvinne. Mange er også bekymret for at man i
iveren for digitale løsninger, glemmer å ta hensyn til enkeltbrukeren, og lager fellesløsninger der mange ikke vil klare å
bruke teknologien og løsningene på samme måte som andre.

for eldre å komme i, og opprettholde, kontakt med
hverandre.
I likhet med mange andre er ungdommene opptatt av
personvern når det kommer til digitalisering.
Ungdommene stoler ikke på alle apper, og heller ikke
på at Norge og tjenestetilbydere er i stand til å beskytte
deres data mot hackere og annet misbruk. Ungdommene
er opptatt av at digitalisering gjør det lettere å innhente
informasjon og å bruke tjenester, men det er stor skepsis
til storstilte digitaliseringsprosjekter, mye på bakgrunn av
personvernhensyn. En annen årsak til ungdommenes skepsis handler om automatisering. Mange av ungdommene er
opptatt av at det blir færre jobber for folk og at folk mister
jobben på grunn av digitalisering. Roboter, dataprogram
og automatisering møter også motstand fordi ungdommene er opptatt av den menneskelige kontakten. Vår tolkning
her er at mange er opptatt av egne muligheter for sommerjobber o.l., da man allerede ser automatisering innen bransjer der ungdom typisk har sommerjobber, som butikk og

«Teknologien må tilpasses brukerne, ikke omvendt»
Ungdommene som deltok på høringen var spesielt opptatt
av at man innen helsefeltet ikke kan erstatte «mennesker
med maskiner». Ungdommene var opptatt av at det er store
skiller mellom folks evne til å bruke teknologiske virkemiddel, og at dette må tas hensyn til. De finner også mange
positive sider ved digitalisering av helsetjenestene, spesielt
med tanke på tilgang til kvalifisert personell via digitale
kontaktflater, og muligheten for hjemmetjenester for eldre.
De er også opptatt av at digitale løsninger gjør det lettere
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service. Samtidig representerer det en generell bekymring
for at mange i fremtiden skal bli arbeidsledige og ikke klare
overgangen til et mer digitalt samfunn og kompetansen
som kreves. Samtidig er ungdommene også positive til mye
av digitaliseringen som skjer med tanke på effektivisering
og enklere tilgang på tjenester og produkter. Ungdommene
er tydelige på at digitalisering er ønskelig, men vil samtidig
at negative konsekvenser må begrenses aktivt.
Ungdommene uttrykker også skepsis til at man legger opp
til mer mobil/data-bruk for tjenester. De opplever i dag et
stort press for å være på sosiale medier og å alltid være
tilgjengelig for å sikre at man får med seg alt som skjer.
Ungdommene snakker selv om en «fear of missing out»
(FOMO) der det å ikke være tilgjengelig kan gå utover både
skole, arbeid og venner da nesten all informasjon kommer
gjennom sosiale medier.

Ungdomshøringen 2017, og vi ville se om holdningene var
endret. Ungdommene var i 2017 skeptisk til digitale valg på
bakgrunn av hacking og personvern, en holdning som også
vedvarte i år. I år så vi også en skepsis mot at man fjernet
muligheten for å stemme slik man gjør i dag. Ungdommene
ser på det å dra til stemmelokalene nærmest som et ritual
man må gjennom for å stemme, og ønsket ikke at dette
skulle fjernes. Mer om dette i kapittel 6. Denne holdningen
oppsummerer godt ungdommenes syn på digitalisering: de
ønsker analoge alternativ i tillegg til digitale.

«Driv oss vekk fra sosiale
medier og ikke inn til det.»
Igjen er det en ambivalens hos ungdommene der skepsis,
og optimisme blandes. Ungdommene har en skepsis mot at
de skal tvinges inn på sosiale medier og digitale flater og
ønsker seg alternativer. Samtidig er de svært positive til at
tjenester de bruker i hverdagen er lett tilgjengelig og effektive, spesielt når det kommer til kollektivtransport
og skolen.
I år, som tidligere år, møtte vi på en alt-eller-ingenting holdning blant ungdommene. De opplever at det å digitalisere en tjeneste innebærer at man fjerne analoge eller
manuelle motstykker. Til tross for at fasilitatorene aktivt
forsøkte å nyansere denne opplevelsen, endret ikke dette
ungdommenes forestilling om at digitalisering erstatter
analoge alternativ. Et eksempel så vi da vi tok opp digitalisering av demokratiet, og muligheten for å stemme
via internett. Dette var et tema som også ble diskutert på
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4. Ungdom på nett
Ungdommenes forståelse av, og erfaringer med, digitalisering er nært knyttet til fritiden og det sosiale livet deres, og
mobilen er en særlig viktig del av ungdommenes digitale liv.
Under en diskusjon på en av gruppene ble ungdommene
spurt om de går noe sted uten telefonen sin, og svaret var
et enstemmig nei. Diskusjonene rundt digitalisering av ungdommens fritid handlet i hovedsak om sosiale medier, og
det er tydelig at disse har stor påvirkning på hvordan unge
bruker og forvalter fritiden sin. Ambivalensen ungdommene
uttrykker i sitt syn på digitalisering på andre områder, gjør
seg også gjeldende her. De ser sosiale medier som gode
verktøy for å holde seg oppdatert og i kontakt, særlig med

venner og familie de ikke ser fra dag til dag, men de synes
også at bruken av sosiale medier hindrer dem i å gjøre
andre ting de gjerne vil bruke tid på. Noen bruker også
ordet avhengighet for å beskrive sitt forhold til den digitale
hverdagen, som også rimer med refleksjonene ungdommene gjør seg om misforholdet mellom ønsket bruk av tid
online og faktisk bruk.
4.1 Hva brukes mest?
Blant de mest brukte appene hos ungdommene på høringen, troner de sosiale mediene; de klart mest populære
er Snapchat, Instagram og Facebook. Andre apper som er
mye brukt er Messenger, YouTube og Netflix. Ungdommene
forteller at de bruker ulike sosiale medier til ulike formål,
og veksler mellom disse. For eksempel bruker de Facebook
til å sende og motta invitasjoner til private og offentlige
arrangementer, Snapchat til uformelle samtaler og til å
sjekke nyheter og Messenger til mer håndfaste avtaler (på
Messenger kan man gå tilbake og sjekke for eksempel
tidspunkt for avtaler, mens på Snapchat forsvinner
meldingene man har sendt). Disse appene brukes stort sett
av alle ungdommene, og i det store og det hele opplever
ungdommene at de er trygge på disse plattformene. Blant
andre apper ungdommene bruker, finner vi sosiale medier
som Sarahah og Jodel. Disse oppleves ikke fullt så trygge
ettersom man kan velge å være anonym her, og at appene
derfor lettere kan brukes til mobbing og trakassering.
4.2 Aldersgrenser
Ungdommene etterlyste også strengere aldersgrenser på
sosiale medier. På en av gruppene snakket ungdommene
om hvor tidlig de følte at de burde være på sosiale medier:
«Det oppstår et press når det kommer til sosiale medier og
spesielt Snapchat.» Det varierte i de ulike gruppene når
ungdommene selv har fått lov til å ta i bruk sosiale medier,
og de påpeker også at ulike sosiale medier har ulike aldersgrenser. Noen forteller at de tok i bruk chattetjenester som
Kik og MSN i ung alder, men at muligheten for å være anonym også gjorde at en del opplevde chattetjenestene som
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utrygge, av samme grunn som de ovennevnte, Sarahah og
Jodel, i tillegg til at anonymiteten åpnet for at fremmede,
gjerne eldre menn, tok kontakt med ungdommene. Deltakerne på høringen reflekterte også rundt hva aldersgrensene
gjør med bruken av sosiale medier, og noen av ungdommene mente at mer rigide aldersgrenser ville oppleves som
en lettelse. Da ville man «ikke ha noe valg», og ville kunne
«skylde» på aldersgrensene for at man ikke er på sosiale
medier, i stedet for slik det er i dag, der det er forholdsvis lett
å opprette en profil selv om man er yngre enn aldersgrensen.
4.3 Tilgjengelighet
Ungdommene uttrykker en fortvilelse over forventningene
andre (og til en viss grad de selv også) har til at de skal
være tilgjengelige til enhver tid. På de sosiale mediene
ungdommene bruker mest, kan man se når en bruker sist
var aktiv. Dermed opplever ungdommene et press på å svare på meldinger og «snapper» med én gang de mottar dem.

«Vi går jo stort sett med mobilen i hånden
hele tiden, og hvis man ikke svarer, tror folk
at man ignorerer dem.»
«Det er ganske slitsomt å måtte unnskylde
hele tiden at man ikke får svart.»
Flere av gruppene diskuterte også at det er lettere å avlyse
avtaler via sosiale medier enn ansikt til ansikt, og at det
å gjøre avtaler over digitale plattformer oppleves som
mindre bindende. De pekte på flere grunner til dette, blant
annet det at man ikke ser reaksjonen til den andre når man
avlyser en avtale via chat, og at det er lettere å la seg friste
av andre, morsommere arrangementer. Dette gjelder både
avtaler ungdommene imellom, og arrangementer andre
står bak, for eksempel på ungdomsklubben. På den annen
side påpekte noen av ungdommene at de trives med den
fleksibiliteten som ligger i å kunne avlyse en avtale, og gi
beskjed hvis noe annet plutselig oppstår.
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Under en diskusjon om tidsbruk på sosiale medier fortalte
en: «Jeg bruker veldig mye tid på sosiale medier. Kanskje
6-8 timer hver dag,» hvorpå en annen på gruppen repliserte:
«Er ikke det lite?» Andre ungdommer igjen kommenterte at
de bruker sosiale medier i pauser, og ikke «sitter og scroller i
timesvis». Noen av ungdommene mener at mobilen først og
fremst er tidsfordriv. En ungdom uttrykte at hun ofte kjeder
seg mens noe skjer, for eksempel når man hører på noen
snakke, og trenger å ha noe å fikle med: «Det kunne like
gjerne vært en papirbit.» En annen forteller at hun automatisk går inn på Instagram så snart hun kjeder seg.
4.4 Snapmap
En av gruppene diskuterte Snapchats funksjon Snapmap,
en kartfunksjon der man kan se hvor venner er til enhver
tid. Man kan selv skru av sin egen synlighet, men fortsatt
se andre i det som kalles Ghost mode. På gruppen fortalte
fire av de syv som var tilstede at de er synlige i Snapmap til
enhver tid, og alle sjekker det en gang i blant for å se hvor
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folk er. Noen påpekte også at de iblant bruker Snapmap for
å se om noen ignorerer meldingene de har sendt. Man kan
nemlig se når andre har sendt sin siste snap, og dermed
konkludere ut ifra det.
4.5 Ensomhet og utenforskap
Et av de store temaene som ble diskutert i forbindelse med
digitalisering av fritiden var utfordringer knyttet til ensomhet og utenforskap. En av ungdommene oppsummerte en
diskusjon med at: «Digitalisering kan skape ensomhet».
Samtlige grupper pekte på at man ofte føler seg utenfor når
man ser at venner legger ut bilder på Snapchat og Instagram av at de er sammen, og særlig når en selv ikke var
invitert. En av gruppene diskuterte bruken av tidligere
nevnte Snapmap, og hvordan det kan være med på å
underbygge følelsen av å være utenfor, ettersom man kan
se om vennene sine er samlet på ett sted i kartet. På den
andre siden peker ungdommene på at dette, for noen,
bidrar til at man unngår å utestenge enkeltpersoner:
«Man må alltid invitere alle, for de finner ut at du har hengt
med bare noen få uansett.»
Overraskende få knyttet i denne sammenheng Snapmap til
problemer rundt overvåkning. Det nærmeste ungdommene
kom en bekymring for overvåking via Snapchat, var en
bekymring for at man mister muligheten for å lyve om hvor
man har vært, ettersom «alle har sett hva du gjør og hvor du
er på Snapmap og My Story.»
Ungdommene knyttet også disse diskusjonene opp til uttrykket FOMO (Fear of missing out). Når man hele tiden får
oppdateringer om hva som skjer, opplever mange at det blir
som påminnelser om alt man ikke deltar på. Ikke nødvendigvis fordi man ikke var invitert, men fordi man naturligvis
ikke kan delta på alt, hele tiden.
Ungdommene viste også bekymring for konsekvensene av
å ikke vokse opp med god nok tilgang på digitale hjelpe-
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midler når hverdagen er så digitalisert som nå, og pekte på
en frykt for et økt utenforskap for de som i fremtiden ikke
kan følge med i utviklingen.
Et annet aspekt som ble diskutert var hvordan ungdommene
bruker sosiale medier når de er sammen irl (in real life),
for eksempel når de er med hverandre hjem etter skolen.
Også her får sosiale medier stor plass. En ungdom uttrykte
det slik: «Man blir isolert når alt er digitalt. Man er sammen
uten å være sammen.» Ungdommene sitter gjerne i samme
rom med headset og snakker med hverandre via TV-spill,
eller sender bilder på Snapchat til vennen som sitter rett
ved siden av.
Det er tydelig at ungdommene er ambivalente til digitaliseringen av fritiden. De ser tydelige ulemper og problemer
knyttet til sosiale medier, samtidig som det er en så integrert
del av hverdagen deres. Inntrykket fasilitatorene satt igjen
med etter høringen var at ungdommene opplever å ikke
ha noe valg. At presset er for stort til at man kan unngå å
være på (og å være tilgjengelig og aktiv på) sosiale medier.
Allikevel ser ungdommene at tiden de bruker online gjerne
skulle vært brukt på andre ting: «Sosiale medier ødelegger
for det man ellers kunne gjort.»

«Det er viktig at vi holder på det
at mennesker møter hverandre.»
Ungdommene diskuterte også automatisering og digitalisering av fysiske steder. De er opptatt av at steder som
butikker og kafeer gir lavterskel møter med mennesker i
hverdagen, og uttrykker en bekymring for at også disse
møteplassene skal forsvinne dersom de automatiseres.
Ungdommene er opptatt av hvilken rolle slike steder spiller
for de som ikke møter så mange folk i hverdagen sin, og
mener det er viktig at samfunnet sørger for at denne typen
møteplasser finnes, om enn i andre former enn i dag, også
i fremtiden.
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4.6 Hva savnes og hva er praktisk?
På temaet hva ungdommene savner av digitale løsninger,
var det tydelig at apper er en yndet ressurs i ungdommenes hverdag. De fortalte om apper de allerede bruker som
forenkler fritidsaktiviteter, slik som MinFotball, MinHåndball, app for kinoene og så videre, og var raskt ute med
ideer til andre apper som kunne gjøre fritiden lettere og
morsommere. Blant annet ble det diskutert hvorvidt man
ønsket en Oslo kommune-app for kommunale fritidstilbud,
og hvordan en sånn eventuelt kunne se ut. Noen ungdommer foreslo at den kunne bruke liknende teknologi som
Snapchats tidligere nevnte Snapmap, slik at man kan åpne
kartet og se om det skjer noe interessant i nærheten (for
eksempel om det er grillfest på ungdomsklubben eller åpen
dag hos det lokale fotballaget). Ungdommene mente at en
slik funksjon ville gjøre det lettere å slenge seg på hvis man
ikke har noen planer.
De foreslo også en app der man kan klikke seg inn på den
enkelte bydel, spesifisere type fritidstilbud, og få opp en
liste over aktuelle treff. De understreket at annen informasjon som ville være relevant ville være å kunne se om
arrangementet krever påmelding eller om man bare kan
komme innom. Dermed kan man også dra på slike
arrangementer for å møte nye folk og få nye venner.
Generelt virket ungdommene å være interessert i en app
med oversikt over alle offentlige tjenester, og var positive
til funksjonen de hørte om i spesialrådgiver Ingvild
Sundbys foredrag: En bookingløsning på telefonen, der
man kan låse opp kommunale lokaler med en app.
Ungdommene fikk spørsmål om hva som skal til for at man
laster ned en app, og her virket de noe delt. Noen mente
de ville laste ned en app fra Oslo kommune så lenge
kommunen anbefalte den, mens andre igjen var opptatt av
at appen må være lett å forstå, ha en tydelig funksjon, og
være kul for at man skulle gidde å laste den ned.
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Anbefalinger:
•
•
•
•
•

Fysiske møteplasser er viktige for å ha mulighet til å omgås
og møtes ansikt til ansikt
Ungdommene ønsker en Oslo-app som viser hva som skjer
Sosiale medier er gode verktøy, men de gjør oss også mer ensomme.
Husk at FOMO er ekte.
Ikke alle ønsker å bruke mer tid på sosiale medier
Mange opplever et stort press på å være tilgjengelig og på å måtte
respondere raskt på meldinger

5. Digital skole
Ungdommene på høringen er naturlig nok opptatt av sin
egen hverdag og det som berører dem mest i det daglige.
Vi ser at ungdommene har sprikende meninger om digitalisering av skolen, men kan likevel trekke frem noen generelle
linjer som flere av gruppene og mange av ungdommene
tar opp.
5.1 Digital kompetanse
Det rapporteres fra ungdommene om at mange lærere har
svært dårlig digital kompetanse. Dette kommer til uttrykk
på flere måter, men den første og viktigste henger sammen
med ungdommene sin frykt for at deres digitale kompetanse
ikke blir god nok til å møte morgendagens arbeidsmarked,
og handler om at digitale verktøy i liten grad blir brukt
i undervisningen. Ungdommene er opptatt av at analog
tavleundervisning fremdeles er en god ting, men ønsker seg
flere digitale elementer inn i skolen. I egenarbeid bruker
ungdommene ofte kilder som de finner på nett, mens digitale kilder i undervisningen ofte begrenses til Youtubefilmer. Ungdommenes egenarbeid er også i stor grad preget
av Youtube, Wikipedia og Store norske leksikon sammen
med Norsk digital læringsarena (NDLA). Det oppsiktsvekkende her er at NDLA er noe ungdommen bruker selv, men
som ikke i noen særlig grad aktivt brukes av underviserne.
Ungdommene sier selv at de foretrekker å søke online etter
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svar og hjelp, heller enn å lete i skolebøkene. Dette tyder på
at det å lære kildekritikk og «gode søk» blir enda viktigere i
årene som kommer. Her rapporterer ungdommene at kildekritikk er noe som i liten grad blir tatt opp i undervisningen.
5.2 Itslearning
Alle ungdommene på høringen hadde kjennskap til
Itslearning og flere brukte også verktøyet i noen grad.
Likevel meldes det om at Facebook er verktøyet elevene i
større grad bruker til klassekommunikasjon og kommunikasjon mellom lærer og elever. Dette er fordi Itslearning oppleves som mangelfull eller at læreren mangler kompetanse
til å effektivt bruke den som et verktøy. Dette setter en
farlig presedens for både lærer og elever der kommunikasjon tas utenfor sikre og godkjente verktøy. I tillegg tvinger
det elever over på kommersielle plattformer de kanskje ikke
ønsker å benytte som en viktig del av skolehverdagen.

Ungdommene ønsker i større grad at Itslearning skal tas
mer i bruk, men mener at verktøyet trenger flere funksjoner
for å være et praktisk verktøy som kan konkurrere med
Facebook som kommunikasjonsflate. Ungdommene mener
at lekseverktøy fra myHomework og lignende apper må
inkluderes i tjenesten slik at lekser ligger klar til elevene,
med muligheten for å krysse av og holde oversikt i en
personlig liste. Ungdommene bruker i dag slike apper på
egen hånd, fordi de opplever at det offentlige ikke klarer
å tilby gode nok digitale løsninger for ungdommenes
utfordringer.

«Osloskolen må få et [digitalt] system som
funker. Og det er en fordel om lærerne
faktisk bruker det, da, for det gjør de ikke nå.»
Dette fører til at ungdommene igjen må henvende seg til
kommersielle aktører. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig
idé, men innen skoleverket har man i en årrekke hatt en
holdning om at kommersielle alternativ skal være et supplement til skolens egne løsninger, og ikke en fullstendig
erstatning. Samtidig mener ungdommene at verktøyet må
kunne brukes som en timeplan og gi mulighet til å kontakte både lærere og skoleadministrasjonen, slik at denne
kommunikasjonen blir enkel og korrekt. Noen ønsker seg
også muligheten for å booke time hos helsesøster gjennom
itslearning. Helsesøster omtales mer i kapittel 7. En siste
funksjon ungdommene mener er viktig, er kontakt med
elevrådet gjennom Itslearning. Både for at elevene skal
kunne sende inn forslag, og for at elevrådet enkelt skal
kunne kommunisere med elevene på skolen.
5.3 Undervisning
Ungdommene opplever som nevnt at digitale verktøy
sjelden blir tatt i bruk av lærere, på grunn av manglende
digital kompetanse. Ungdommene hadde likevel mye å
si om hvordan de ønsker at undervisningen skal foregå.
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Ungdommene var opptatt av at den analoge tavleundervisningen fremdeles skal være kjernen i skolehverdagen,
men ønsker seg avbrekk i form av flere digitale innslag.
Ungdommene nevner selv at de ønsker mer av eksempelvis
Kahoot! eller lignende i undervisningen for å gi et avbrekk
og teste kunnskaper de får gjennom tavleundervisning. I
tillegg mener ungdommene at illustrasjoner, musikk og film
er gode innslag i undervisningen.
Spillifisering er et begrep som ofte kommer opp i sammenheng med digitalisering av skolen, og handler om hvordan
man kan bruke elementer fra spilling og konkurranse i
undervisningen. Ungdommene har delte meninger om
hvorvidt spillifisering er en god ting, men flertallet ønsker
noen spillelementer inn i skolen. Tidligere nevnte Kahoot!
er et eksempel på spillelementer de ønsker i skolen. Mange
ønsker seg også mer bruk av både viritual reality og mer
avanserte spillelementer inn i skolen. Enkelte nevner også
at programmering og mer konkret undervisning i digitale
løsninger og data er en god idé.
De fleste ungdommene er derimot skeptisk til økt bruk
av fjernundervisning. Mye av skepsisen handler om det
ungdommene ser på som en uheldig nivådeling av undervisningen. Hoveddelen av skepsisen handler likevel om at
ungdommene oppfatter fjernundervisning som noe det er
vanskelig å konsentrere seg om, da det er mye forstyrrende
elementer rundt en data og i et klasserom hvor annen
undervisning foregår.

«Fra neste år bør skolebøker som hovedregel
være digitale, og så kan man låne fysiske
skolebøker hvis man heller ønsker det.»
me før tidligst ungdomskolenivå. Likevel mener flertallet at
skolebøker er noe som hører fortiden til.
Ungdommene er også opptatt av at lydbøker må bli mer
tilgjengelige i skolen, og at dette kan hjelpe elever som har
det vanskelig med å lese både på nettbrett/data og i bøker.
Ungdommene mener også at den digitale infrastrukturen
må oppgraderes. Spesielt elev-PC-ene får mye kritikk. Ungdommene er også opptatt av at de må ha tilgang på flere
enheter som kan brukes i skolen da bærbare PC-er ofte er
uegnet til å lese lange tekster på og ikke fungerer til alle
applikasjoner man ønsker å bruke i skolehverdagen.
Anbefalinger:
•
•
•
•
•
•

Kurs i digital kompetanse for lærere
Undervisning i kildekritikk
Flere funksjoner i itslearning
Elementer fra spill i undervisningen
Bedre digital infrastruktur
Digitale skolebøker

5.4 Digitale flater
Ungdommene er opptatt av at skolebøker må bli mer digitalt
tilgjengelig. De bruker, som nevnt tidligere, heller nettsøk
enn skolebøker når de skal innhente informasjon og kilder.
Dette gjør at man i større grad trenger å utvikle digitale
skolebøker og digitale læringsressurser som er enkle for
elevene å bruke. Ungdommene uttrykker noe uro rundt at
undervisning uten bøker og gjennom for eksempel nettbrett skal starte for tidlig, og mener dette ikke bør forekom-
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6. Digital kommune
Kommunale tjenester var et av de mer utfordrende temaene
å snakke om, blant annet fordi «offentlige tjenester» ikke er
et begrep ungdommen er kjent med. Dette gjorde at dialogen og diskusjonene rundt kommunens digitalisering måtte
styres mer av fasilitatorene enn på de andre temaene. Det
gjorde også at diskusjonen handlet mer om ungdommers
syn på digitalisering, slik vi har diskutert i kapittel 1, enn om
konkrete innspill til tjenesteutvikling. Ungdom har heller
ikke noe bevisst forhold til forvaltningsnivå og styringsnivå,
og det er derfor en del tolkningsarbeid og innspill oversatt
fra nasjonalt til kommunalt nivå av rapportforfatterne.

6.1 Kommunen på sosiale medier
Ungdommenes syn på kommunens tilstedeværelse på sosiale medier er tett knyttet til ungdommenes syn på sosiale
medier og digitalisering. Ungdommene oppfatter noe av
spørsmålsstillingen som merkelig da de opplever at deres
egen tilstedeværelse på sosiale medier er noe man
forsøkes styrt bort fra av både skole, voksenpersoner
og foresatte.

«Det er litt dobbeltmoralsk at de voksne i femtiårene
snakker om at de prøver å nå ut til de unge i
sosiale medier, samtidig som de vil at ungdom skal
bruke mindre tid på sosiale medier.»
Til tross for dette er ikke ungdommene nødvendigvis
negative til at kommunen har en tilstedeværelse på sosiale
medier, men få sier at de ønsker å aktivt følge kommunens
profiler. De ønsker seg heller at kommunen blir flinkere på
målrettet promotering av relevante nyheter og informasjon
for forskjellige grupper. Ungdommene opplever at kommunens innhold på sosiale medier ikke er særlig spennende
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eller relevant for dem. Noen ungdommer oppfordrer også
kommunen til å poste mer relevante artikler og oppdateringer i sine kanaler for å gjøre det mer attraktivt for ungdom å følge profilene.

«Ingen gidder å sitte og høre på dårlig
musikk i 20 minutter for å få kontakt
med kommunen.»
Det de er svært positive til er forskjellige chattefunksjoner
og andre kontaktmuligheter som sosiale medier legger til
rette for. Mange ønsker å kunne stille korte enkle spørsmål
gjennom kommunens profiler. Dette er nok noe inspirert
av tjenester som Helsesista. Ungdommene synes likevel at
spørsmål rundt helse oppleves som for private for dem til
å bruke chattefunksjon på sosiale medier der historikken
lagres.
Ungdommene ble utfordret på hvilke sosiale medier de
oppfattet som mest relevant for kommunen å ha en
tilstedeværelse på. Både Instagram og Snapchat ble
trukket frem som et sted man kunne ha målrettet reklame,
men Facebook ble trukket frem som den viktigste og mest
passende kanalen for kommunen og kommunale tjenester
å være aktiv på. Facebook blir sett på som den mest
«seriøse» av de aktuelle kanalene.
At kommunen må være flinkere til å snakke med ungdommene der de er, er noe ungdommene har tatt opp på
flere ungdomshøringer tidligere. Vi har tolket dette som
at ungdommene sikter til sosiale medier. Til en viss grad
er nok dette riktig, men ungdommene er også opptatt av
at kommunen må fysisk inn på skolen for å informere om
tilbud som finnes, og at digitale kanaler ikke er tilstrekkelig
for å sikre at informasjonen kommer frem til dem som
trenger den. Et mindre ressurskrevende forslag ungdom-

35

mene kommer med er at kommunen i større grad kan ta i
bruk elevrådet som en kommunikasjonskanal. Da kan man
raskere nå store mengder elever, enn dersom man skal inn
på hver skole for å informere muntlig.
Ungdommene mener at kommunen må bli flinkere å snakke
ungdommens språk, og at poster og informasjon som gis
ofte er «voksenspråk». Vi tolker det dithen at ungdommene
er opptatt av klarspråk i den informasjonen som gis fra
kommunen. En gruppe tok også opp at klarspråk må være
et eksplisitt fokus i apper og nettsider rettet mot ungdom.
Ungdommene er opptatt av å bli tatt på alvor og at kontakt
og informasjon primært skal rettes mot dem, men mener
også at foresatte og andre tillitspersoner er viktige målgrupper for kommunen når de skal kommunisere om sine
tjenester. Deltakerne forteller at de ofte henvender seg til
foresatte, lærere, ungdomsarbeidere eller andre tillitspersoner for å forhøre seg om hvilke tilbud som finnes for
deres gitte problem eller behov. I slike tilfeller kan målrettet
reklame rettet til voksne også være viktig for å sikre at de,
og i videre forstand ungdommene, har tilgang på
informasjon om hvilke tilbud som finnes.
6.2 Medvirkning og demokrati
Som nevnt i kapittel 3 er det viktig for ungdommene at
digitalisering skjer på brukernes premisser og at teknologi
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tilpasses brukeren, og ikke omvendt. Ungdommene er ikke
bare opptatt av viktigheten av at digitalisering har høy
grad av brukermedvirkning og innspill fra innbyggerne,
de er også opptatt av hvordan digitalisering kan gjøre det
lettere for innbyggere å delta i demokratiske prosesser.
Som tidligere nevnt er ikke digitalisering av valg som
gjennomføres i Norge noe ungdommene er uforbeholdent
positive til. Mange mener at for å kunne delta på valg er det
å dukke opp det minste man kan gjøre. Flere er likevel inne
på tanken om at det å gjøre det lettere å stemme fører til en
styrking av demokratiet. Flertallet er likevel såpass opptatt
av sikkerhet og bekymret for hacking av valg at de stiller
seg skeptisk til elektroniske valg. Dette stemmer overens
med resultatene vi fikk fra Ungdomshøringen 2017.

«Flere hadde stemt hvis man kunne stemme digitalt.
Men bør man kunne stemme hvis man ikke gidder
å dra til valglokalet?»
Til tross for denne skepsisen til elektroniske valg er det stor
optimisme rundt elektroniske medvirkning- og deltagelsesfunksjoner. Ungdommene mener at mange mindre avgjørelser om lokal- og nærmiljø bør kunne påvirkes av små
avstemninger gjennomført via applikasjoner eller nettsider.
De mener også at man kan bruke store elevgrupper som
referansepunkt ved å stille ukompliserte spørsmål om
forskjellige felt i politikkutforming. Ungdommene nevner
fraværsgrensen, lekser, bilfritt sentrum og Munch-museet
som eksempler på slike spørsmål. Ungdommene mener dette gir viktig bakgrunnsmateriale for politikere og fagansatte
i kommunen når avgjørelser skal tas. Dette er også en måte
man kan bidra i de pågående digitaliseringsprosessene
som finner sted i Oslo. Her kommer også informasjonsaspektet fra siste delkapittel inn. Ungdommene er opptatt
av at samfunnet går glipp av et stort mangfold av ideer
dersom folk ikke vet hvor de skal henvende seg når de vil
medvirke.
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om helse, diskuteres det flere funksjoner omkring helsetematikk som ungdommene ønsker seg på app, men dette
er ikke nevnt i sammenheng med Oslo-appen. Det samme
gjelder ungdommenes innspill om hva som trengs i en forbedret Itslearning-app. Selv om ikke ungdommene eksplisitt
nevner at en slik app skal rettes mot ungdommer tolker vi
det som at det bør finnes en app som direkte henvender
seg mot ungdommer og deres tjeneste- og tilbudsbehov.
Det mest konkrete forslaget vi fikk, handlet om at
informasjon om ungdomshøringen burde være tilgjengelig
i en slik app.

«Alle aldersgrupper bør være med i tjenestedesign.»
Ungdommene er opptatt av fysisk tilstedeværelse i medvirkningsprosesser knyttet til tjenestedesign. Det ungdommene er mest opptatt av når det kommer til tjenestedesign
og medvirkning er igjen at større befolkningsgrupper tar
del i medvirkningsarbeidet og at spesielt de med lav digital
kompetanse høres i slike fora.
6.3 Kommunens nettsider og kommuneapp
Ungdommene har dessverre ikke mye fint å si om Oslo
kommunes, eller bydelenes, nettsider. Ungdommene
forteller at de i svært liten grad benytter seg av kommunens nettsider for å finne informasjon om tilbud, og heller
benytter seg av usikre kilder, som sosiale medier eller
kommersielle nettsider, for å finne de tjenestene de trenger
når de søker etter slik informasjon på nett.
Vi fikk lite konkret tilbakemelding på hvordan nettsiden
kunne bli bedre, men ungdommene var tydelig på at
informasjonen må bli lettere tilgjengelig, og at de derfor
ønsker seg en samlende app for Oslo kommune sine tjenester og tilbud. Ungdommene er opptatt av at en slik app skal
gi lett tilgang på informasjon, men er ikke konkret på om
den skal ha flere funksjoner enn informasjon. I delkapittelet

Anbefalinger:
•
•
•
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En egen app for ungdom i Oslo med informasjon, tilbud
og tjenester relevant for dem
Mer deltagelse og medvirkning gjennom digital teknokologi
Mulighet til å chatte med kommunens profiler på sosiale medier
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7. Helse
Digitaliseringen av helsetjenester er, som mange andre
temaer, i ungdommenes øyne et tveegget sverd. Slik det
er i dag opplever ungdom manglende tilgang på god nok
helsehjelp, både for fysiske og psykiske plager. Tilgjengeligheten er et av argumentene de bruker for digitaliseringen
av helsefeltet. På den annen side er de skeptiske til å miste
ansikt-til-ansikt-kommunikasjonen, og uttrykker bekymring for hacking og for at sensitive opplysninger kan bli
lekket. Det var særlig to ideer som gjorde seg gjeldende
under diskusjonene på ungdomshøringen: Helseapper, og
digitalisering av skolehelsetjenesten.
Ungdommene diskuterte mulighetene for å samle alt av
helserelaterte tilbud og opplysninger i én app: Både fastlege,
tannlege, helsesøster og legevakt. En av ungdommene
delte en erfaring med å vokse opp som skilsmissebarn, og
vanskeligheten med at deler av papirene om hennes helse
ligger hos mor, og en annen hos far: «Jeg skulle ønske det
fantes en app hvor mor, far og jeg hadde tilgang til alt.»

digitale løsninger for å se tilgjengelighet, booke time og
stille spørsmål. Ungdommene mente at man burde kunne
booke andre skolers helsesøster hvis helsesøsteren på
ens egen skole er opptatt i lang tid. Fordelene med å ha en
digital bookingløsning i skolehelsetjenesten at man både
slipper å gå glipp av undervisning, og sikrer diskresjon, i
motsetning til det å måtte reise seg midt blant klassekameratene og si at man skal til helsesøster.
Ungdommene var spesielt opptatt av at tjenesten blir lik
fra skole til skole. De diskuterte også utformingen av en
eventuell chattetjeneste, og mente det er viktig at spørsmålene man sender blir slettet etter en viss tid, slik som
på Snapchat. Men ungdommene er klare på at de helst vil
holde dette adskilt fra sosiale medier som Snapchat. De har
mye av privatlivet på sosiale medier, og vil ikke blande dette
med å oppsøke helsesøster på for eksempel Snapchat.
Derfor er det viktig at chattetjenesten er en del av en skolehelsetjeneste-app, eller av Itslearning. Ungdommene mener
en chat kan senke terskelen og gjøre det mindre skummelt

Også på helseområdet er ungdommene opptatt av å bevare
mest mulig menneskelig kontakt. De mener at digitaliseringen er nyttig for å effektivisere og gi bedre oversikt, for
eksempel over ledige timer, men at «ansikt til ansikt er best
der det er mulig.» I tillegg uttrykte noen av ungdommene
en bekymring for at roboter skal ta over en del av omsorgsarbeidet, og en ungdom oppsummerte skepsisen sin slik:
«Roboter gir mindre omsorg.»
7.1 Skolehelsetjenesten
Ungdommene diskuterte også hvorvidt skolehelsetjenesten
bør få sin egen app, eller om den kan bakes inn i Itslearning
-appen. Gruppene var delt i om de ville ha en egen app,
eller om de ville ha tilsvarende funksjoner tilgjengelig på
en plattform de allerede bruker og kjenner. Uavhengig av
hvorvidt skolehelsetjenesten skulle hatt en egen app eller
ikke, mente ungdommene at det ville være praktisk å ha
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å stille spørsmål. Noen føler de kan åpne seg bedre når de
er skjult bak en skjerm. Andre igjen synes det føles tryggere
ansikt til ansikt, og påpeker at det viktigste for
ungdommene er at man selv får valget mellom å chatte
og å ha et fysisk møte.
Til tross for relativt stor iver for lure, digitale løsninger,
oppsummerte en av ungdommene diskusjonen om helsetjenester slik: «Når helsesøstertilbudet er så dårlig som det
er, bør man kanskje heller få det til å fungere før det vurderes
om det skal digitaliseres.»

Etterord
Rapportforfatterne ser at digitalisering er et tema som som
treffer ungdommenes hverdag. Mye av det som snakkes
om er ting som er nært ungdommene. Unge folk er raskt
ute med å ta i bruk ny teknologi og har god oversikt over
forskjellige løsninger som er tilgjengelig. Ungdommenes syn
på digitalisering er preget av en bekymring for at analoge
alternativ skal forsvinne. Vi ser at mye av skepsisen til
digitalisering ville forsvunnet dersom man tydeliggjør at det
skal finnes fullverdige alternativ til det som digitaliseres.
Youtube er en kanal som kan være effektiv å reklamere og
informere gjennom for kommunen. Ungdom bruker ofte
Youtube til skolearbeid, og for å se korte filmer, men det
tenkes ikke på som et sosialt medie, og vi mistenker at bruken er underrapportert i metodene vi brukte for å innhente
informasjon om bruk av sosiale medier. Foreldregenerasjon
bruker også i større grad Youtube og man har da anledning
til å rette reklame mot dem gjennom dette mediet.

Anbefalinger:
•
•
•
•
•
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Ungdommene ønsker å ha valget mellom å kontakte helsetjenester via
chat, telefon eller ansikt til ansikt
Ungdommene ønsker mulighet for timebestilling og oversikt over
tilgjengelighet hos helsesøster via itslearning eller egen app
Ungdommene ønsker en egen helseapp som sammenfatter kontakt med
lege, tannlege og andre leger (Evt. også helsesøster)
Legevaktapp der man kan se ventetid og booke time
Sosiale medier er privat. Ungdommene ønsker heller avgrensede steder/
digitale plattformer

Vi ser at ungdommene bruker sosiale medier i stor grad,
men at de samtidig også ønsker seg vekk fra sosiale medier.
Kommunens reaksjon på dette bør være at informasjon
som er tilgjengelig på kommunens profiler på sosiale medier
også er lett tilgjengelig på kommunens nettsider eller i en
egen app slik ungdommene foreslår. Ned på skolenivå burde
man også kartlegge hvordan vi kan forbedre, og i større
grad bruke, Itslearning og andre tjenester som
kommunen allerede benytter seg av.
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