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Forord
Ungdomshøringen er en viktig medvirkningsplattform for ungdom i Oslo.
Årets høring ble som alt annet i samfunnet veldig annerledes på grunn av
Korona-situasjonen. Den planlagte
Ungdomshøringen ble avlyst. Jeg vil
gi honnør til Oslo kommune og UngOrg
for at de har klart å gjennomføre en
alternativ Ungdomshøring. Gjennom å møte ungdom på fritidsklubber,
skoler og gjennom individuelle intervjuer har dere fanget opp synspunkter
som gir politikerne retning i tiden fremover.
Ungdom er ikke eksperter på smittevern. Innspillene våre er likevel viktige,
fordi de sier noe om hvordan man bør kommunisere til unge og hvordan
krisen påvirker oss. Jeg legger spesielt merke til at ungdommene etterlyser
mer konsekvente regler og tydeligere kommunikasjon fra myndighetene.
Tydelig kommunikasjon er viktig for at vi skal komme gjennom denne krisen.
Dessverre er sårbare grupper mer utsatt i krisetider. Nedstengingen i mars
fikk store konsekvenser for sårbar ungdom. Elever falt fra uten at skolen
klarte å følge opp. Det psykiske helsetilbudet, skolehelsetjenesten og fritidstilbud ble sterkt redusert. Ungdom ble mer ensomme og mange melder om
vanskelige situasjoner hjemme. Oslo kommune må finne alternativer som
kan erstatte disse tilbudene i krisetider. Denne gangen var ingen forberedt
på nedstengingen, men vi har et ansvar om å være forberedt neste gang.
Jeg blir stolt av å lese at ungdom i Oslo har stor tillit til myndighetene. Det
er en styrke ved det norske samfunnet, og et veldig godt verktøy i krisetider.
I Italia startet noen barn en kampanje som spredte seg over hele Europa.
Etter skolene stengte begynte de å tegne regnbuer med budskapet «alt
blir bra». Det samme gjorde barn over hele Oslo. Jeg stiller meg bak dette
budskapet. Vi løser ting best i fellesskap – og i fellesskap skal vi komme ut
av denne krisen.
Nza Kuamerad
Leder, Sentralt ungdomsråd i Oslo
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Forord
Det har vært en merkelig vår. I mars ble
landet stengt ned. Dørene til skoler og
barnehager ble låst, barn ble sendt hjem,
foreldre ble permittert eller bedt om å
jobbe hjemmefra.
Byrådet har gjennom krisen hatt innbyggernes liv og helse som førsteprioritet.
Oslo er i en særstilling, fordi vi er den største byen i landet. I en storby med
mange møteplasser og liten avstand merket vi nedstengingen veldig godt.
Det var rart å se folketomme gater, trikker uten mennesker og skoler uten
barn. Selv om vi må holde fysisk avstand og ikke bør samles i store grupper,
så har vi utvist en dugnadsånd vi kan være stolte av. Vi har alle gjort en innsats for å ta vare på fellesskapet og sørge for at de mest utsatte blant oss
skal være trygge. Oslo er virkelig en fantastisk by.
Koronakrisen har vært tøff for mange av oss. Ungdommen har av ulike
årsaker merket dette spesielt. «Ungdom om korona» er en viktig rapport,
fordi den belyser ungdommens opplevelser på ungdommens premisser.
Vi vil med denne rapporten få et unikt innblikk i ungdoms opplevelser og
tanker under korona-pandemien. Tiden fremover kommer fortsatt til å kreve
mye av hele samfunnet. Da er det avgjørende at vi har med ungdommen på
laget. Skal vi få til det må vi sørge for bred inkludering med flere perspektiver
som gir oss bedre verktøy for at vi i felleskap kommer best mulig ut av krisen.
God lesning.
Rina Mariann Hansen
Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune
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2. Innledning
Våren 2020 har vært spesiell for mange. For første gang
i fredstid opplevde vi at samfunnet ble stengt ned. Skoler,
fritidstilbud og trygge samlingspunkt forsvant over natten,
og mange unge satt uten et aktivitetstilbud. Alle ble bedt
om å holde seg hjemme og mange hadde skoledagen sin
på rommet – vegg i vegg med foreldre som hadde hjemmekontor og kanskje side om side med søsken som satt
i sine virtuelle klasserom.
Ungdomshøringen ble planlagt avholdt i mars, og temaet
for høringen skulle være «ungdom om voksne». Vi ville
høre om ungdoms erfaringer og meninger om voksne de
forholder seg til i hverdagen. I stedet ble høringen avlyst,
og ungdommene vi skulle snakke med ble, som de fleste
andre i samfunnet, beordret hjem på ubestemt tid. Vi ble
nysgjerrige på hvordan krisen rammer dem, både når det
gjaldt den nye hverdagen, men også i forlengelsen av
høringen vi hadde planlagt. Sånn vokste ideen til denne
rapporten, «Ungdom om korona», frem.
Målet med rapporten er å belyse ungdoms tanker om
koronakrisen og utfordringene de har stått overfor i denne
spesielle tiden.
UngOrg har vært i kontakt med ungdommer fra hele byen.
Det har vært spennende å høre hvilket perspektiv ungdommene har på koronakrisen. Ikke alt vi snakket om
handlet om kriser og ulykke. Ungdommene så også noen
lyspunkter midt i unntakstilstanden. I den forbindelse
ønsker vi å dele et sitat fra en av ungdommene.
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«Jeg tror ikke folk er lykkeligere etter korona,
men mer modne. Når vi ser tilbake på korona, så
er det negativt at viruset var der, men vi setter
mer pris på det vi har. Det er positivt»

I rapporten vil du som leser se flere slike tekstbokser. Innholdet i tekstboksene er direkte sitater fra ungdommene.
Sitatene er anonymisert av hensyn til personvern.
God lesning!
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3. Metode
Informasjonsinnhentingen til rapporten «Ungdom om
korona» har blitt utført gjennom dybdeintervjuer, høringer
med inviterte ungdommer i lokalene til UngOrg, høringer
på fritidsklubber og gjennom en spørreundersøkelse.
Svarene som ble gitt under dybdeintervjuene og høringene ble målt opp mot spørreundersøkelsen for å gi et så
godt bilde som mulig av ungdom i Oslo sine meninger. Se
fordeling over alder og kjønn per metode på neste side.
UngOrg intervjuet fem ungdommer i forbindelse med
rapporten. I høringene ved fritidsklubbene deltok totalt
24 ungdommer. På høringene i UngOrgs lokaler var det
totalt seks ungdommer som deltok.
På høringene ved fritidsklubbene ble ungdommene delt
opp i grupper på henholdsvis syv, seks og seks ungdommer. På høringene hos UngOrg var det to grupper med
tre ungdommer på hver gruppe. Det er viktig å bemerke
at flertallet av ungdommene i høringene er faste brukere
av fritidsklubber. Derfor vil kapittelet om fritidsklubber
kunne være spesielt påvirket av deres perspektiv.
I dybdeintervjuene ble en og en deltaker intervjuet, med
unntak av et intervju, der to stykker deltok samtidig.
Spørreundersøkelsen som ble sendt ut fikk svar fra 55
ungdommer. Alle bydelene er representert i spørreundersøkelsen. Se side 12 for kart. Den geografiske spredningen
gjør det mulig å gi et godt svar på hva ungdommer i hele
byen mener. Det er likevel en tydelig overvekt av jenter
som har besvart undersøkelsen.
Diagrammene som vises i de neste kapitlene er kun basert
på svar fra spørreundersøkelsen.
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Antall respondenter på spørreundersøkelsen per bydel:
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VA = Vestre Aker
UL = Ullern
NA = Nordre Aker
FR = Frogner
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SH = St. Hanshaugen
SA = Sagene
GL = Grünerløkka
GO = Gamle Oslo

BJ = Bjerke
GR = Grorud
ST = Stovner
AL = Alna

ØS = Østensjø
NO = Norstrand
SN = Søndre Nordstrand
? = Ukjent bydel

Ungdommene lagde tankekart rundt korona.
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Ungdommene fylte ut tidslinjer om deres tid under koronakrisen.
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4. Sammendrag
• Ungdommene har, ifølge spørreundersøkelsen, stor
tillit til myndighetene.
• Tiltakene som ble innført hadde i sin helhet stor
støtte hos ungdommene vi var i kontakt med.
• Ungdommene etterlyser tydeligere regler og mer
konsekvent kommunikasjonen fra myndighetene.
• Ungdomenes tillit til andre innbyggere var ikke er
like høy som tilliten til myndighetene.
• Det var et tydelig skille mellom skoler som klarte
overgangen til hjemmeskole godt og de som ikke
klarte det.
• Konsekvensen ved nedstengingen av skolen var
stor for enkelte ungdommer – spesielt elever som er
avhengige av oppfølging.
• Det er et stort skille mellom de som klarte å ta ansvar
for egen læring og de som ikke klarte det.
• Elever som ikke evnet å tilpasse seg den nye situasjonen falt lett fra uten at skolen klarte å følge opp.
• Ungdommene fortalte om elever som sluttet å møte
opp i timen over nett, og at de merket at medelever
falt fra.
• Ungdomene mente at sommerskolen burde blitt
avholdt i mindre grupper.
• Flere ungdommer rapporterte at de følte på stor
ensomhet etter nedstengingen av samfunnet.
• Det ble rapportert om rasistiske holdninger mot
personer med asiatisk utseende på grunn av koronapandemien.
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• Flere av ungdommene fortalte at koronakrisen har
gitt dem et nytt perspektiv på livet.
• Kommunen bør finne løsninger slik at fritidstilbud
opprettholdes i krisetider, spesielt for sårbar ungdom.
• Ungdommene var særlig skeptisk til å stenge for
fysiske møter med psykolog under koronakrisen.
• Flertallet av ungdommene i spørreundersøkelsen
mente at det var riktig å stenge grensene.
• Et stort flertall av ungdommene i spørreundersøkelsen mente at spesielt karantene etter utenlandstur
var nødvendig.
• Fremfor bare å anbefale befolkningen å ikke benytte
kollektivtrafikk, kan det ha en effekt at man også innfører tiltak på enkelte ruter som blir overfylte.
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5. Tillit
5.1 Tillit til myndighetene
Ungdommene som deltok i intervju og høringer har stor
tillit til at retningslinjene fra myndighetene er gode. Dette
gjenspeiles i spørreundersøkelsen, der et stort flertall av
ungdommene oppgir at de har «stor tillit» og «veldig stor
tillit» til at retningslinjene fra myndighetene er gode. Flere
ungdommer kunne fortelle at tydelige regler og god kommunikasjon var tillitsskapende. Når det kommer til enkelttiltak, var det delte meninger rundt disse. Likevel er det
viktig å påpeke at tilslutningen til smitteverntiltakene i
sin helhet er stor.

«Det er ikke alt politikerne gjør rett, men vi setter
pris på at de tar ansvar.»

«Jeg vet at politikerne tar gjennomtenkte valg.
Samtidig er det et par ting jeg er usikker på. Jeg så
mange bilder fra Sørenga, og jeg mener de burde
passet mer på store klynger med mennesker. Jeg
hadde følt meg tryggere dersom politikerne var
litt strengere.»
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Hvor stor tillit har du til at retningslinjene fra myndighetene er gode?
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Flere ungdommer ønsket enda mer konsekvente regler
fra politikerne. Mange påpekte også at strenge regler var
det som gjorde at smittetallene var lave i Norge per juni
2020. Flere påpekte også at de ikke er fagfolk, og at de
har tillit til at myndighetene tar avgjørelser basert på et
god faglig grunnlag.
• Ungdommene har, ifølge undersøkelsen, stor tillit
til myndighetene.
• Tiltakene som ble innført hadde i sin helhet stor
støtte hos ungdommene vi var i kontakt med, men
ungdommene etterlyser tydeligere regler og mer
konsekvent kommunikasjonen fra myndighetene.

5.2 Tillit til medborgere
Det er tydelig at ungdommen har mindre tillit til andre
innbyggere, hvis man sammenligner med tilliten de har til
myndighetene. Ungdommene begrunner dette med at de
ser mennesker i offentligheten som ikke holder avstand,
og at ikke alle følger rådene for godt smittevern.
• Det er tydelig at tilliten ungdommene har til andre
innbyggere ikke er like høy som tilliten de har til
myndighetene.
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Hvor stor tillit har du til at andre innbyggere følger retningslinjene
som blir gitt?
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6. Personlige konsekvenser
I spørreundersøkelsen er det forskjellige svar på hvordan
koronakrisen har påvirket ungdom personlig. Det er
interessant å se hvordan koronakrisen har påvirket den
psykiske og fysiske helsen til ungdommer.

Hvor store konsekvenser hadde koronakrisen for deg personlig?
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6.1 Ensomhet
Flere ungdommer rapporterte at de følte på mye ensomhet
etter nedstengingen av samfunnet. En av ungdommene
fortalte at hun følte seg fanget. En annen følte seg «soningsskadet», og gjorde ikke annet enn å sove og se på PC-en
hele dagen – hver dag.
Det var flere ungdommer som mente at rådgivere og
helsesøstre på skolene burde vært mer synlige, spesielt
når de vet at mange er ensomme uten en sosial møteplass
og begrensninger på med maks fem personer per gruppe.
• Ungdom ble mer ensomme på grunn av korona.
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7

Store konsekvenser

Har du følt på ensomhet under korona?
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6.2 Rasisme
Det har vært mye debatt om hvordan koronakrisen har
fått holdninger frem i lyset som kan være sårende og
vanskelige for mange.
En av deltakerne på en minihøring fortalte at hun hadde
opplevd hets fordi hun har asiatisk utseende. Hun kunne
fortelle at folk så stygt på henne på bussen, og spurte
hvordan det var å ha korona. Hun fortalte at dette var noe
hun ikke brydde seg så mye om, men at familiemedlemmer
og andre venner av henne har opplevd det samme, og at
hun forstod hvor problematisk oppførselen var først da
hun hørte at det gjaldt flere enn henne selv.
I en av høringene som UngOrg arrangerte tok en av
ungdommene opp Black Lives Matter-bevegelsen. Midt
i koronakrisen ble det rettet oppmerksomhet mot mordet
på George Floyd, en sak som engasjerte mange. Ungdommen mente at kombinasjonen av at folk satt mye hjemme
og at budskap spredte seg i sosiale medier, gjorde at flere
ble mer samfunnskritiske. Han mente også at myndighetene var gode til å håndtere koronakrisen, men ikke like
gode når det kom til andre viktige samfunnsutfordringer
som for eksempel rasisme.
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Vi tolker ungdommen dit hen at kommunen har et ansvar
i å bekjempe falske narrativer og diskriminerende holdninger. Det er viktig at denne tematikken blir belyst og
snakket om, slik at diskriminering mot grupper ikke skal
få større fotfeste under pandemien.
• Det ble rapportert om rasistiske holdninger mot
andre med asiatisk utseende på grunn av koronapandemien.
6.3 Fysisk helse
Flere ungdommer fortalte at de hadde vært lite fysisk
aktive under nedstengingsperioden.
«Jeg gikk fra å trene mye, til å ikke trene noe»

Mangel på treningstilbud og stenging av idrettsaktiviteter
og treningssentre gjorde det vanskelig å trene, fortalte
flere ungdommer. Det ble også nevnt at gymtimene, i
smittevernets navn, var veldig teoretiske under perioden
med digital undervisning. Det kunne vært en løsning
dersom skolen la bedre til rette for egentrening hjemmefra, slik at flere ungdommer fikk hjelp til å opprettholde
god fysisk helse under nedstengingen.
En av ungdommene fortalte at hun syntes det var ubehagelig å være på legebesøk fordi legekontoret er lite og
det var vanskelig å holde avstand. Hun fortalte at mange
stod i kø og at det var både eldre og spedbarn tilstede.
Stolene var heller ikke satt en meter fra hverandre.
• Det burde vært lagt opp til mer egentrening og praktiske oppgaver i gymtimene da det var hjemmeskole.
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Hvor nødvendig syntes du det var med tiltaket om ikke å gå til fastlege
med symptomer?
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6.4 Psykisk helse
Nedstengingsperioden har vært vanskelig, spesielt for
sårbar ungdom. Flere ungdommer fortalte at det var vanskelig å ta kontakt med helsesøster. En av ungdommene
etterlyste en mer synlig og tilgjengelig skolehelsetjeneste
under nedstengingsperioden.
Flere av ungdommenes svar viser et tydelig og viktig
forbedringspotensial i å gi sårbar ungdom gode tilbud i
krisesituasjoner. Mange er avhengig av hjelp, og det vil
koste samfunnet dyrt dersom man ikke prioriterer det
psykiske helsetilbudet i etterkant av koronakrisen.
At psykologer og fysioterapeuter måtte stenge, og flytte
tilbudet til digitale plattformer, var ekstra vanskelig for de
som er avhengige av disse tjenestene. Kombinert med at
organiserte sosiale møteplasser ble stengt, kan dette ha
fått konsekvenser for ungdom som allerede er ensomme.
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«Mange har psykiske problemer. For oss som har
det, er det vanskelig å ta de samtalene på telefon.
Det blir ikke det samme»

En av ungdommene var frustrert over at psykiske helsetjenester var over nett i nedstengingsperioden. Hun
fortalte at hun følte seg mer og mer isolert, og at ting
ble verre da hun ikke fikk hjelp. Hun var også bekymret
over at det er vanskelig for mennesker som går med
selvmordstanker eller driver med selvskading å oppsøke
hjelp. Ungdommene fryktet at mange vil trenge ekstra
hjelp i tiden etter koronakrisen, fordi man ikke har hatt
tilgang på den menneskelige kontakten med psykolog
som man har ved fysisk oppmøte.
I spørreundersøkelsen mente et stort flertall av de unge
at det ikke var nødvendig å stenge tilgangen til fysiske
møter med psykolog.
Vi tolker svarene til ungdommene dit hen at tilbud om
psykisk helsehjelp burde være operative også i krisetider.
Dersom tilbudene er digitale, burde det undersøkes om
dette kan gjøres på bedre måter enn i dag, fordi ungdommen føler at det distanserer dem fra psykologene, og at
det er mindre hjelpsomt.
• Ungdommene var særlig skeptisk til å stenge for
fysiske psykologtjenester under koronakrisen.

26

Hvor nødvendig syntes du det var å stenge fysioterapauter
og psykologer?
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6.5 Nytt syn på livet
Flere av ungdommene kunne fortelle at koronakrisen har
gitt et nytt perspektiv på livet. En av ungdommene fortalte
at hun ser mer positivt på ting under koronakrisen og
at hun setter mer pris på foreldrene sine nå. Hun fortalte
også at hun var mindre stresset enn før korona, men at
det etter hvert ble kjedelig fordi hverdagen ble monoton.

«Jeg tror ikke folk er lykkeligere etter korona,
men mer modne. Når vi ser tilbake på korona, så
er det negativt at viruset var der, men vi setter
mer pris på det vi har. Det er positivt»

• Koronakrisen har gitt et nytt perspektiv på livet for
mange ungdommer.
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7. Skole
7.1 Skoler og barnehager stengte
Konsekvensene av at skolen stengte var store for enkelte
ungdommer. For andre gikk overgangen til hjemmeundervisning bra. Ungdommene trakk spesielt frem to utfordringer knyttet til nedstenging som de var bekymret over:
• Ensomhet
• Mangel på oppfølging fra skolen
At skolen stengte var merkbart for ungdommer som
betegner seg som ekstroverte, fordi den viktigste sosiale
møteplassen deres forsvant. Flere ungdommer var også
bekymret for de som kun hadde skolen som en sosial
møteplass. Det sosiale forsvant nesten over natten, og
flere ungdommer meldte om elever som hadde sluttet
å møte opp i digital undervisning.

«I etterpåklokskapens lys var det ikke lurt å stenge
skolene – men hvis vi ser tilbake i tid, var det et
virus vi ikke visste noe om. Vi kunne veldig lite om
korona og veldig mye var usikkert. Vi har heller
ingen vaksine»

En av ungdommene fortalte at hun ble mer og mer innadvendt i nedstengingsperioden og at det ble et problem
for henne da de skulle begynne på skolen igjen. Mange
av ungdommene var opptatt av å fortelle at man jo ikke
visste mye om viruset da samfunnet stengte ned, og at
det derfor var vanskelig å vite om det var riktig eller ikke
å stenge skolene.
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En av ungdommene fortalte at prosessen med stenging
og gjenåpning av skoler og barnehager traff familien
hardt. Både moren og tanten jobber i helsevesenet, og
hun måtte passe på sin tre år gamle kusine.

«Da jeg måtte tilbake på skolen, måtte kusinen min i
barnehagen igjen. På grunn av dette flyttet tante ut
hjemmefra for å se an situasjonen. Det var risikabelt
både for mamma, tante og pasientene deres. Det var
en rar følelse. Jeg syns tiltakene var nødvendig, men
at de ble iverksatt på en merkelig måte. Det skjedde
for fort. På onsdag sa de «vi trenger ikke stenge
skoler» og på torsdag stengte de dem. Det var lite
tid til forberedelse. Det samme skjedde da skoler og
barnehager åpnet igjen»

Det var kort tid til å forberede seg på nedstengingen.
Alt skjedde veldig fort, og for sårbar ungdom kan dette
oppleves som vanskelig og forvirrende.
• Konsekvensen ved nedstengingen av skolen var
stor for enkelte ungdommer – spesielt elever som er
avhengige av oppfølging.
• Elever som ikke evnet å tilpasse seg den nye situasjonen falt lett fra uten at skolen klarte å følge opp.
7.2 Digital undervisning
Flere av ungdommene opplevde at det tok tid for skolene
å tilpasse seg den nye situasjonen med digital undervisning. Det var også merkbart at det var et stort skille mellom skoler som klarte overgangen til digital undervisning
og skoler som ikke klarte det.
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I spørreundersøkelsen gjennomført av UngOrg meldte
42 % av deltakerne at skolen tok en større del av livet
under korona. På den andre siden fortalte 36 % at skolen
tok en mindre del av livet under korona.
Dette bekrefter også det vi fikk
høre av ungdommer i intervjuer
og høringer. Det er et stort skille
mellom de som klarte å ta ansvar
for egen læring og de som ikke
klarte det. Elever som ikke evnet
å tilpasse seg den nye situasjonen
falt lett fra uten at skolen klarte
å følge opp.
Det er viktig å understreke at
dette ikke gjelder alle skoler, men
skolene til noen av ungdommene.
Funnet er likevel interessant, fordi
det kan føre til større forskjeller
mellom elevene i etterkant av
koronakrisen.

Opplevde du at skolen tok en
større eller mindre del av livet
ditt under enn før?

20 stk

9 stk
stk
33stk
23 stk

Skole tok en større del av livet
Skole tok en mindre del av livet
Skole tok en like stor del av livet som vanlig

På spørsmål om man burde fortVet ikke
sette med digital undervisning er
det delte svar hos ungdommene.
Flere forteller at hjemmeundervisning er vanskelig, fordi
det er mange ting som distraherer og at terskelen for
å kontakte læreren er høyere. Andre mener at det har
fungert greit, og at det er viktig å fortsette med det med
tanke på smittevern. Flere ungdommer understreket at
skolen ikke kun handler om læring, men at det også er
en viktig arena for sosialisering.
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Flere ungdommer mente at selv om hjemmeundervisning
passer for introverte elever, så vel som for strukturerte
elever, vil enkelte slite med å følge læreplanen. Flertallet
av ungdommene mener majoriteten av elever vil ha en
utfordring med det.

«Det var veldig individuelt hvordan hver enkelt
lærer underviste. Lærerne måtte finne ut hvilken
undervisningssituasjon som passet dem. Man har
ansvar for egen læring og det slår ulikt ut. For
eksempel spilte venninnen min PC-spill hele dagen,
mens andre jobbet. Skolen burde laget et opplegg
der man faktisk fulgte opp elever»

«Jeg syns hjemmeundervisning fungerte bra for
meg, og jeg jobbet mer effektivt enn hva jeg gjør på
skolen. Jeg vet at dette ikke er tilfellet for alle, og
for mange var det vanskelig å strukturere sin egen
skolehverdag hjemmefra. Hjemmeskole og digital
undervisning er kanskje noe man bør prøve å fortsette med noen timer i uken, men utover dette bør
undervisningen være fysisk på skolen. Hjemmeskole
fungerte ikke for ressurssvake elever»
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• Det var et tydelig skille mellom skoler som klarte
overgangen til hjemmeskole godt og de som ikke
klarte det.
• Ungdommene fortalte om elever som sluttet å møte
opp i timen over nett, og at de merket at medelever
falt fra.
• Det er et stort skille mellom de som klarte å ta ansvar
for egen læring og de som ikke klarte det.
7.3 Sommerskole
På spørsmål om hva ungdommene mente om at årets
sommerskole i Oslo ble avlyst, var det blandede svar fra
ungdommene. Mange brydde seg ikke noe om det, mens
andre mente det var feil avgjørelse – spesielt med tanke
på at mange elever etter måneder med digital undervisning ligger langt bak med læringen.
«Det er enda flere som ligger bak nå, og mange har
mistet læring. Da er det vanskelig for veldig mange
når sommerskolen blir avlyst i tillegg. Sommerskolen
kunne arrangert et opplegg for mindre grupper. Det
burde nesten vært pålagt nå»

En annen deltaker støttet dette og mente det var viktig
for alle som trengte tilbudet.
Vi tolker svarene fra ungdommene dit hen at sommerskole er viktig for de som bruker tilbudet, og at det ifølge
disse ungdommene ikke burde blitt avlyst. På den andre
siden er ikke problemstillingen like viktig for de som ikke
har noe forhold til sommerskolen.
• Sommerskolen burde blitt avholdt i mindre grupper.
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7.4 Avlysning av eksamen
Ungdommene hadde delte meninger om avlysningen av
eksamen. Mange mente det var helt riktig å avlyse, spesielt
fordi oppfølgingen av elevene ikke var like god mens det
var hjemmeskole. Andre mente at det var urettferdig at
et årskull ikke blir vurdert på samme grunnlag som andre
kull. Enkelte ungdommer begrunner sin misnøye til tiltaket med at det ble vanskeligere å øke snittet sitt uten
eksamenskarakterene. En av ungdommene var glad for
at han slapp å ha eksamen, men rent smittevernsmessig
trodde han at det kunne vært gjennomført. Svarene fra
spørreundersøkelsen viser også at ungdommenes meninger om dette varierer.

Hvor nødvendig syntes du det var å avlyse eksamen?
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8. Fritid
8.1 Fritidstilbud

«Det er galt å kutte tilbudet til sårbar ungdom i
smittevernets navn»

«Fritidsklubber er viktige i sårbare ungdommer sin
hverdag. Det er et sted der de kan være sosiale og
møte andre mennesker. Det er ganske urettferdig at
det har vært så lite fokus på hvordan de unge har
det. Myndighetene har glemt å se på varige psykiske
konsekvenser hos unge»

For mange er fritidsklubben det sosiale limet i hverdagen,
og det var tøft for mange da de stengte. Selv om det var
tøft, var det flere som mente det var nødvendig for å
stoppe smitten. Andre mente derimot at konsekvensene
av å stenge var for store, og at man kunne ha funnet en
løsning slik at fritidstilbud ble opprettholdt.
Ut ifra ungdommenes svar, mener vi at kommunen bør
finne løsninger for fritidstilbud i krisetider, spesielt for
sårbar ungdom. Det kan være digitale løsninger som
erstatning for sosial aktivitet, eller at fritidsklubber har
åpent under strenge smittevernregler. Dette er spesielt
viktig dersom det blir aktuelt med en ny nedstenging
av samfunnet.
• Kommunen bør finne løsninger slik at fritidstilbud
opprettholdes i krisetider, spesielt for sårbar ungdom.
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8.2 Fysisk avstand
Anbefalingen om en meters avstand var noe ungdommene
mente var nødvendig, men vanskelig. Å bryte gamle vaner
med klemming og håndhilsning var vanskelig i starten.
Noen fortalte at de ikke tok det helt på alvor. De som faktisk tok anbefalingen på alvor, fortalte at det var vanskelig
å opprettholde avstand fordi andre ikke gjorde det.

Hvor nødvendig syntes du det var med tiltaket om å holde
1 meters avstand?
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Flere ungdommer meldte at regelen om ikke å være mer
enn fem i en gruppe var noe som påvirket dem. Det var
vanskelig å prioritere hvem man skulle være med når
man møttes.
Likevel var det flere ungdommer som mente dette var en
viktig og nødvendig regel. En av ungdommene fortalte
om en episode der hun var nødt til å si ifra til venninnen
sin som ikke overholdt regelen.
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Andre ungdommer mente regelen var problematisk fordi
det førte til utestengelse av enkelte som ikke ble prioritert
inn i en gruppe på fem. Selv om de fleste mente regelen
var nødvendig i starten, opplevde ungdommene at kommunikasjonen fra myndighetene var for dårlig. Det var for
lite informasjon om hvorfor reglene ble innført.

«Jeg tror ikke folk forstod viktigheten av denne
regelen. Jeg endte opp med å kjefte på en venninne
av meg fordi hun ikke overholdt regelen. Både hun
og jeg har venner i risikogruppen. Jeg tror det er et
problem som burde blitt tatt tak i av voksne. Man
må klargjøre hvorfor man har tiltakene, ikke bare si
at vi har dem»

«Det har sikkert skjedd at noen har blitt fryst ut
fordi det var strenge regler om kun fem i en gruppe»

8.3 Begrenset russetid
Russen har ofte fått et rykte på seg til å være opprørske
– spesielt i media, men i 2020 har det vært en helt annen
historie: Den tradisjonelle russefeiringen ble erstattet av
feiring i små grupper for å hindre smittespredning.
En av ungdommene mente at russen ofret mye og tok
et stort ansvar. Han fortalte at ungdom leter etter opplevelser og at russen sa fra seg mye. En annen mente at
det ikke var russen som brøt regelen om fem og fem i
en gruppe, men at det var unge voksne som samlet seg
i større grupper.
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8.4 Kollektivtrafikk
Selv om ikke alle fulgte rådet om ikke å begrense bruken
av kollektivtrafikk, mente de fleste av ungdommene at
dette var en riktig anbefaling. Mange ventet lenge med å
sette seg på buss, trikk eller t-bane. Noen hadde også fått
regler hjemmefra om at de ikke fikk lov til å ta kollektivtransport. Flere fortalte også at de heller ventet med å
reise til tidspunkter når det var få andre reisende.

«Gikk du i Frognerparken, så du store gjenger
med folk i 20- og 30-åra – ikke russ»

«Jeg syns spesielt russen var utrolig flinke til ikke
å være i store gjenger. De var veldig flinke til å
holde avstand. Russen har tatt hensyn til andre.
De har ikke fått nok skryt for det»

Ifølge ungdommene var det viktig at kollektivtrafikken
gikk for de som trengte det. En av ungdommene fortalte
at han var vitne til busser fulle av turgjengere på vei til
Maridalen. Det syntes han var unødvendig, fordi passasjerene ikke nødvendigvis var avhengig av transporten.
• Fremfor å bare anbefale befolkningen ikke å benytte
kollektivtrafikk, kan det ha en effekt at man også innfører tiltak på enkelte ruter som blir overfylte.
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8.5 Arrangementsforbud
Forbudet mot arrangementer gikk mest utover ungdom
som er aktiv i en organisasjon eller idrettslag. Selv om flere av ungdommene syntes det var dumt at arrangementer

Hvor nødvendig syntes du det var å redusere kapasiteten på
kollektivtrafikk?
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ble avlyst, mente de at det var helt nødvendig sett i lys av
situasjonen landet befant seg i.
Selv om flere av ungdommene mente at forbudet mot
arrangementer var viktig, ser vi tydelige forskjeller på
hvilke forbud ungdommene mente var riktig. Vi tolker
ungdommenes svar dit hen at smittevernvennlige arrangement burde opprettholdes, men at det må være tydelig
begrensinger på antall deltakere.
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Hvor nødvendig syntes du det var å avlyse arrangementer?
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Arrangementer med 20 deltakere
Arrangementer med 200 deltakere
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8.6 Stenging av restauranter
En av ungdommene kunne fortelle at hun ble permittert
som følge av stengte serveringssteder. En annen ungdom
fortalte at situasjonen ble vanskelig i familien, fordi foreldrene driver restaurant. De hadde også planer om å åpne
en ny restaurant, og hun syntes det var trist å se foreldrene slite i denne perioden. På spørsmål om hun mente
forbudet var nødvendig, svarte hun at mange restauranter
er flinke til å ta forholdsregler, men at det alltid er en
risiko dersom gjester eller ansatte har covid-19.
Ungdom er ikke en typisk målgruppe for restauranter,
men mange unge er arbeidstakere i restaurantbransjen
og ble dermed påvirket av dette tiltaket.

Hvor nødvendig syntes du det var å stenge restauranter og utesteder?
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40

2

3

4

5

6

7
Svært nødvendig

9. Familieliv
På spørsmålet om ungdommene hadde tillit til at familie
og venner fulgte smittevernrådene spriker svarene noe.
Mange familier praktiserte et strengt smittevernregime
– særlig i familier der en av foreldrene jobber i helsesektoren eller er i risikogruppen. Noen kunne også fortelle at
selv om de glemte seg i vennegjengen, så var man ekstra
observant rundt besteforeldre og andre i risikogruppen.

Hvor stor tillit har du hatt til at venner og kjente følger retningslinjene
fra myndighetene?
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9.1 Besøksforbud på sykehjem
Besøksforbud på sykehjem var nok aller vanskeligste
for de som er beboere, men mange av ungdommene
fortalte at det var trist å ikke kunne besøke eldre familiemedlemmer. Likevel fortalte mange av ungdommene at
de var ekstra varsomme på å holde avstand til eldre som
ikke bodde på sykehjem, fordi de ikke ønsket å smitte
mennesker i risikogruppen.
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Vi tolker svarene til ungdommene dit hen at besøksforbud var riktig, men at sykehjem og kommune kan legge
bedre til rette for annen kommunikasjon mellom eldre
og deres familier.

9.2 Familie i utlandet
Stengingen av grenser ble vanskelig for ungdommer med
familie i utlandet. I tillegg til strenge reiseråd, ble situasjonen vanskelig for mange som hadde planlagt å reise
på besøk. Likevel mente flertallet av ungdommene i
spørreundersøkelsen at det var riktig å stenge grensene.
I høringene og dybdeintervjuer var det flere ungdommer som viste til Sverige, og mente at det er på grunn
av tiltakene som ble innført at situasjonen har vært mer
under kontroll i Norge enn i nabolandet.

«Jeg blir ikke sint på folk som reiser, men på regjeringen. Når det kommer til korona-tiltak må man
si enten eller, ikke lande på en mellomløsning. Det
er på grunn av tydelige regler at Norge har stoppet
vekst i smitten – ikke ved å gi halvveise råd.»
9.3 Reiseråd
En ungdom sa at myndighetenes reiseråd ble tolket på
ulike måter, og at noen utnytter oppmykningene i tiltakene
til det fulle. Det var likevel flere ungdommer som understreket at ungdom, som andre deler av befolkningen, er
ulike – og at noen følger råd fra helsemyndighetene mer
enn andre.
Det er nødvendig med tydelig kommunikasjon og tydelige

regler i forbindelse med råd fra myndighetene. Ungdommene etterlyser også dette selv. Dersom kommunen skal
kommunisere med ungdommene under pandemien,
er det viktig å være tydelig og konsekvent.
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• Flertallet av ungdommene i spørreundersøkelsen
mente at det var riktig å stenge grensene.
• Et stort flertall av ungdommene i spørreundersøkelsen mente at karantene etter utenlandstur var
nødvendig.

Hvor nødvendig syntes du det var å stenge grensene?
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Hvor nødvendig syntes du det var med karantene etter utenlandstur
eller kontakt med smittede?
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10. Sluttkommentar
Intervjuene ble gjennomført i tidsperioden mai til juli.
Situasjonen har endret seg siden juli, og for første gang
på flere måneder, går smittetallene oppover igjen i Oslo.
Dersom Oslo kommune bestemmer seg for å stenge ned
igjen, er tilbakemeldingen fra ungdom at de føler seg mer
forberedt nå enn de var i mars.
Likevel er deres tydelige tilbakemelding at kommunikasjonen fra myndighetene må være konsekvent. Det er
vanskelig å navigere all informasjonen fra skole, venner
og media. Om kommunikasjonen er tydelig, vil det være
enklere å forholde seg til informasjonen som blir gitt –
noe vi ser igjen under kommunikasjonen og medieoppslag rundt fadderuken.
I undersøkelsen kan du lese ungdommene sine meninger
knyttet til enkelttiltakene som ble innført. Selv om tilslutningen til helheten av tiltakene var stor, var de særlig
skeptisk til å stenge for fysiske psykologtjenester under
koronakrisen. Det ble begrunnet i at sårbare ungdommer
blir skadelidende, i det som er et veldig viktig tilbud til
ungdommene. Ungdommene understreket at mange er
avhengige av hjelp, og at det vil koste samfunnet dyrt
dersom man ikke prioriterer det psykiske helsetilbudet
i perioden fremover. Vi mener det er viktig at kommunen
har en plan for sårbar ungdom under krisetider.
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Konsekvensen ved nedstengingen av skoler var stor for
enkelte ungdommer – særlig for de som er avhengige
av oppfølging. At skolen stengte gjorde også at mange
ungdommer mistet sin viktigste sosiale møteplass. Flere
ungdommer fortalte om elever som sluttet å møte opp
i timen over nett, og at de merket at medelever falt fra.
På grunn av dette, mener vi det er viktig at kommunen
har en plan for elever som er på etterskudd i tiden etter
korona. For å forhindre frafall og arbeidsledighet bør
dette være et viktig prioriteringsområde i tiden fremover.
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