Ungdomshøringen 2021

Ungdom om
voksne

UngOrg 2021
UngMed – Ung Medbestemmelse
www.ungmed.no
Rapporten er skrevet av Mathias Kristiansen, politisk rådgiver, UngOrg
Design: Synne Amanda Salvesen, grafisk designer, UngOrg
Trykk: Fladby AS

Ungdomshøringen 2021

Ungdom om
voksne

Innhold

6

Forord Sara Khalid

7

Forord Rina Mariann Hansen

8

Sammendrag

10

Metode

16

Definisjoner

30

Tillit

52

Hvorfor trenger vi voksne?

57

Ungdoms rettigheter

71

Tips til voksne som møter eller jobber med ungdom

74

Etterord

Forord
Gjennom Ungdomshøringen har Oslo
kommune en viktig arena for ungdomsmedvirkning. Pandemien påvirket livene
til unge lengre enn hva vi så for oss i
2020. Det at Ungdomshøringen har blitt
gjennomført på tross av at samfunnet
har vært nedstengt i lange perioder er
veldig bra. Selv om ungdom ikke kan
møtes fysisk og drøfte alle meningene
sine sammen, er det viktig at ungdom
får si hva de mener. Det er viktig at beslutningstakere kjenner ungdoms
meninger, og at vi som er unge får muligheten til å medvirke i egne liv.
Ungdomstiden er en slags mellomfase; man har flere muligheter enn man
hadde for noen år siden da man var et barn. Med disse mulighetene følger
det et ansvar, og større forventninger. Samtidig har man ikke friheten til å
ta like mange egne valg og styre livet sitt på samme måte som voksne har.
Dette spennet mellom ungdom og voksne har vært interessant å lese om.
Jeg er glad for at osloungdom har fått en arena for å snakke om voksne,
og hva vi mener, forventer og ønsker i møte med dem.
Ungdommene som deltok i høringen sier ikke at de vet bedre enn voksne.
De sier ikke at voksne er teite, og ungdommen er kule. Det som blir tydelig
gjennom årets ungdomshøringsrapport er at ungdom ønsker å møtes på
egne premisser. Å møtes på tvers av alder, med gjensidig respekt er noe
flere deltakere kom inn på. Voksne har ansvar for å ta beslutninger, veilede
og hjelpe ungdom der det trengs. Men det må skje på et likeverdig nivå mellom ungdom og voksne. Ungdoms meninger bør ha stor betydning når det
fattes beslutninger som har med deres liv å gjøre. Gjennom medvirkning
og felles respekt kan man skape enda bedre fellesskap for alle, i alle aldre.
Sara Khalid
Leder, Sentralt ungdomsråd i Oslo
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Forord
Det har vært nok et merkelig år. Skoler,
fritidsklubber, fotball, korps og møter
har vært digitale i lang tid. Samtidig har
familier levd langt tettere på hverandre
enn vi vanligvis gjør. Barn og unge har
hatt hjemmeskole og mange foreldre
hjemmekontor. Ofte vegg i vegg. Det er
sjeldent ungdom og voksne har tilbragt
så mye tid under samme tak.
Unge i Oslo skal ha muligheten til å påvirke egne liv og ha plass til å si sine
meninger. Derfor er jeg glad for at vi i Oslo har ungdomshøringen, i tillegg
til andre arenaer der ungdoms stemmer blir hørt. Det er fortsatt mulighetsrom for å finne flere måter der unge blir hørt. Vi som har ansvaret i Oslo
kommune skal bidra til at det skjer.
Hvem har vel ikke hørt frasen «ungdom nå til dags», etterfulgt av et oppgitt
sukk fra en voksen. I denne rapporten får vi se den andre siden av dette
bildet. Du vil kunne lese at mange ungdom gjerne prater med voksne om
ting som er utfordrende eller som de lurer på. Det er godt å lese. Samtidig
trekker flere ungdommer fram en skepsis til beslutningstakere og voksne.
Det viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre med å sørge for at ungdom opplever å bli tatt på alvor og at deres meninger betyr noe for oss voksne.
I denne rapporten får vi et innblikk i hva noen ungdom tenker om voksne.
Deltakerne av ungdomshøringen viser at ungdom befinner seg i et spenn
mellom å være et barn og en voksen. Ungdom trenger trygge voksne de kan
henvende seg til, men det er også viktig å kunne møtes uten voksne. Ungdom ønsker begge deler: både å ha ansvar og ikke ha ansvar – å ha voksne
i nærheten og ikke ha dem der. Oslo kommune må bistå med å legge til rette
for begge deler: møteplasser for unge – og trygge fritidstilbud med voksne
til stede. Det er ingen som vet bedre hva ungdom trenger enn ungdommen
selv. Så med det sagt, god lesing!
Rina Mariann Hansen
Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester
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2. Sammendrag
Året som har gått har vært spesielt for alle. Familier
har opplevd å være begrenset til kontakt med hverandre,
med foreldre på hjemmekontor og ungene på hjemmeskole. Barn, unge og voksne har vært tett på hverandre.
Samtidig har begrensningene på unges liv vært store,
og gjerne pålagt av voksne.
Temaet for Ungdomshøringen 2021 er Ungdom om
voksne. Årets tema skulle i utgangspunktet være temaet
for fjorårets ungdomshøring, men da landet stengte ned
grunnet pandemien, ble høringen utsatt og temaet til
slutt endret til å handle om Ungdom om korona.
Ett år senere, mars 2021, var Oslo stengt ned igjen. Da
restriksjonene ble utvidet i vår, var vi fullt igang med
planleggingen av årets ungdomshøring. Siden det ble
vanskeligere å møtes fysisk, valgte vi å gjennomføre
høringen digitalt. Vi har i år altså avholdt den første heldigitale ungdomshøringen. Dette har naturligvis medført
utfordringer, men også muligheter. Vi har fått prøvd ut
nye måter å arrangere medvirkningsprosjekter, og måter
å høre ungdoms meninger. Samtidig er det ikke til å
stikke under en stol at ungdoms digitale tidsbelastning
har vært høy over lang tid. Det har gjort det utfordrende
for oss å rekruttere deltakere til digitale høringer.
Vi har likevel holdt digitale ungdomshøringer for skoler,
ungdomsråd og grupper som har meldt seg på uten noen
spesiell tilknytning. Gjennom høringene har vi snakket
med unge fra hele byen. Ungdom som har hatt timesvis
med digital hjemmeskole har dukket opp for å si sin
mening om voksne, og elever har brukt av undervisningstiden sin. Vi ønsker derfor å rette en hjertelig takk til alle
dere som dukket opp for å si deres mening om voksne.
Å høre meningene og perspektivene til ungdommen
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har vært spennende. Det har vært givende å ha en arena
for å ta opp hva ungdommen tenker om voksne nå til
dags. Vi har ikke bare pratet om voksne, men også om
alder, forventninger til livet, hva det vil si å være voksen
og mer til.
I denne rapporten vil du få bedre innsikt i hva Oslos
unge tenker om voksne i sine liv. Vi har diskutert foreldre,
lærere, bussjåfører, naboer og alle andre voksenpersoner
de unge møter i hverdagen. Det er interessant å se at
ungdom selv sier de trenger voksne, og at de vil snakke
med voksne. Samtidig ønsker ungdom å si sitt om egne
liv, og å ha frihet til å prøve, feile og lære. De opplever
et press på flere arenaer, samtidig som det er vanskelig
å plassere akkurat hvor en selv hører til i samfunnet. En
av deltakerne på ungdomshøringen sa det godt da hun
skulle beskrive hva hun tenker om det å være ungdom:

«Alle antar at ungdommer skal kunne mindre enn
voksne, men mer enn barn. Man får et ansvar, eller
folk tenker sånn skal man være, også blir man en
slags mellomting. Man blir enten for mye eller for
lite og det er aldri helt passe.»
– Deltaker, 17 år
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3. Metode
Som nevnt i introduksjonen har årets ungdomshøring
vært avholdt digitalt. Vi har hørt ungdom gjennom en
spørreundersøkelse, samt hatt digitale ungdomshøringer
med to skoler og ett ungdomsråd i tillegg til en egen
uavhengig høring. Til sammen har vi gjennom de digitale
ungdomshøringene snakket med 41 ungdommer, og det
var 95 ungdom som svarte på spørreundersøkelsen vår.
Formålet med spørreundersøkelsen var å få dannet oss
noen inntrykk av hva ungdom tenkte om voksne, avklare
definisjoner, og teste ut noen av våre antakelser rundt
hvilke temaer som ville være interessant å diskutere
under høringene. Gjennom spørreundersøkelsen fikk vi
derimot såpass gode og utfyllende svar at vi i rapporten
vil bruke den i sammenheng med innspillene vi fikk på
de digitale høringene til å drøfte og tolke innspillene.
I et vanlig år med en normal ungdomshøring, samles alle
deltakerne et sted fysisk for en hel dag. Gjennom dagen
får de anledning til å bygge relasjoner, og bli komfortabel
med gruppen sin for videre å utforske temaet de skal
diskutere i fellesskap. Under digitale høringer er dette
vanskeligere å få til. Noen av utfordringene med digitalt
gruppearbeid er at det er vanskeligere å holde på over
lengre tid, i tillegg til at det er vanskeligere å bli ordentlig
kjent. Vi valgte derfor å redusere tiden på høringene. De
digitale høringene varte i to timer, med pauser der det
trengtes. Vi fikk derfor ikke like god tid til å bli kjent, leke,
og diskutere. Samtidig kan digitale møter gjøres mer
effektive og tilgjengelige. Gjennom digitale hjelpemidler
som Mentimeter og Jamboard gikk det mye raskere
for deltakerne å skrive og si sine meninger underveis
i høringene. Vi tok utgangspunkt i de skrevne tilbakemeldingene, og diskuterte de skriftlige svarene sammen
som en gruppe. Å kunne skrive ned noen tanker, for så å
utdype de gjennom diskusjoner, gjorde at alle fikk sagt
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sitt samtidig som gruppene fikk diskutert og utforsket
temaene. Men digitale møterom er ikke like godt egnet
for å skape en fri flyt i diskusjonene som når man møtes
fysisk, og diskusjonene har derfor blitt litt mindre frie
og spontane enn under tidligere høringer.

Fysisk høring fra 2019.

58 % av ungdommene som deltok på de digitale
høringene identifiserte seg som jenter. De resterende
42 % identifiserte seg som gutter.
I de fysiske høringene hørte vi en overvekt av deltakere
i ungdomsskolealder. Vi opplevde at spesielt de videregående skolene hadde et høyt trykk på skolearbeid
i perioden høringene ble gjennomført. Derfor var det
utfordrende å høre den eldre delen av ungdomshøringens
målgruppe, likevel fikk vi en større del av respondenter i
det øvre sjiktet av aldersspennet til målgruppen i spørreundersøkelsen. Vi fikk også innspill fra hver bydel i Oslo
gjennom spørreundersøkelsen, men dessverre ikke en
like god geografisk spredning på våre digitale høringer.
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Det er også verdt å bruke noen setninger på å reflektere
over at ungdomshøringene er voksne som stiller spørsmål
og prater med ungdom. Spesielt i år, da deltakerne skulle
snakke med de voksne om nettopp voksne. Dette kan
føre til utfordringer rundt hvilke svar deltakerne kommer
med, og hvordan man ordlegger seg i diskusjonene
omkring voksne. UngMed har her en fordel i at det i det
minste er unge voksne som har fasilitert diskusjonene.
Alle fasilitatorene som har jobbet med høringen har vært
i alderen 20–28, og vi har sånn sett en nærhet i alder.
Hvem som utformer spørsmålene og velger ut temaene
som diskuteres har også mye å si for diskusjonene som
skjer i ungdomshøringen. Det overordnede temaet,
Ungdom om voksne, ble foreslått av Sentralt ungdomsråd. Vi sendte inn oversikten over alle enkeltspørsmålene
og undertemaene vi ønsket å stille under høringene til
Sentralt ungdomsråd og ba om tilbakemeldinger på blant
annet språk, temaenes relevans og på om spørsmålene
ga mening for Sentralt ungdomsråds representanter. En
annen utfordring her er at det igjen er voksne som tolker
innspillene fra ungdom, men den nærheten vi har i alder,
samt kompetansen UngMed har når det kommer til ungdomsmedvirkning, mener vi gjør oss godt egnet til å tolke
og forstå meningene vi har hørt.
Alt i alt vil vi si at på tross av forholdene, fikk vi innspill
fra en bred og representativ del av Oslos unge befolkning.
Samtidig gleder vi oss til å kunne holde høringen fysisk
og bruke mindre av fokuset på tilrettelegging, og mer på
gjennomføring og høring.
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3.1 Digitale hjelpemidler
Som nevnt i innledningen til metodedelen brukte vi
særlig to digitale hjelpemidler for å skape gode gruppediskusjoner og gjøre høringene mer interaktive. Her gir vi
en kort innføring i Mentimeter og Jamboard, for å forklare
hvordan disse ble brukt under ungdomshøringene og
hvilken funksjon de hadde.
Mentimeter er en interaktiv presentasjon, hvor den
som styrer presentasjonen har en rekke funksjoner. Disse
er blant annet rangering av ulike svar eller alternativer og
muligheten for deltakerne til å skrive svar på spørsmål i
presentasjonen som blir synlige for alle. Under høringene
brukte vi Mentimeter for å hente inn tilbakemeldinger og
vurderinger underveis, og for å synliggjøre de forskjellige
svarene deltakerne hadde på ulike spørsmål. Som nevnte
så tok vi utgangspunkt i svarene i diskusjonene våre
under ungdomshøringen.
Jamboard er en interaktiv digital tavle hvor deltakerne
blant annet kan tegne, illustrere og flytte på ulike digitale
lapper. Vi brukte Jamboards for å gjennomføre enighetslinje-øvelsen, hvor fasilitatorene presenterte et utsagn
eller påstand og deltakerne så skulle flytte på en lapp
med navnet sitt ut ifra hvor enig eller uenig de var i påstandene de ble presentert for. Denne posisjonen brukte
vi så for å skape diskusjoner omkring påstandene.
Bruken og resultatene av Mentimeter-presentasjonene og
Jamboardene vil bli ytterligere illustrert og eksemplifisert
gjennom rapporten.
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Presentasjonsbilder fra Mentimeter som viser svar fra ungdommene.
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Deltaker,
17 år

Deltaker,
17 år
Deltaker,
18 år

Deltaker,
15 år

Deltaker
13 år

Deltaker,
14 år
Deltaker,
14 år

Deltaker,
14 år

Deltaker,
15 år

Deltaker,
15 år

Anonymiserte Jamboards som viser enighetslinje-øvelsen.
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4. Definisjoner
I starten av arbeidet med Ungdomshøringen dukket det
opp noen spørsmål som vi tenkte burde legge grunnlaget
for de videre diskusjonene. Når vi skulle diskutere hva
som er interessant å legge opp til refleksjon rundt voksne
(og til en viss grad ungdom) ble det nemlig tydelig at det
ikke alltid er enkelt å si akkurat hva som gjør noen til en
voksen. For hva er egentlig en voksen?

Dette er spørsmålene vi stilte ungdommen:
• Hva er en voksen?
• Når er man voksen?
• Hva kjennetegner en voksen?
• Hva er en ungdom?
• Hva skiller barn fra ungdom?
• Når er man en ungdom?

Det ble derfor naturlig for oss å ta opp akkurat hva
ungdom mener gjør noen til voksne, og også hva som
gjør ungdom til ungdom. I dette kapittelet skal vi derfor
forsøke å gi en intro til hva deltakerne mente om dette.
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4.1 Hva er en voksen?
Ifølge ungdommene vi har pratet med og fått innspill fra,
er det spesielt fire ting som gjør en person til en voksen:
En voksen er ansvarlig, erfaren, selvstendig og veiledende.
4.1.1 Ansvarlig
Av svarene vi har fått er særlig ansvar en viktig del av
det å være voksen. Å ha, men også ta ansvar er det aller
flest svarer er den viktigste delen av å å være en voksen.
Ungdommene sier at voksne er de som har ansvar for å
drive samfunnet, passe på og bestemme over eller sette
grenser for ungdom. Samtidig er ansvaret ikke bare noe
positivt, da voksne også beskrives som mer seriøse,
masete, strenge og mindre kreative.

«Å være voksen er å ta ansvar, da må man ta
ansvar. Hvis man ikke tar ansvar er man som
et barn.»
– Deltaker, 14 år

«En 18-åring er ikke voksen etter de ordene vi
har skrevet her. 18-åringer er ikke nødvendigvis
voksne selv om de er det på papiret.»
– Deltaker, 17 år
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Hva er en voksen?
En som er eldre enn 20 år, de har

Er voksen når man er ferdig med ungdoms-

ekstra ansvar

tida og har god kunnskap om ting

En fullvokst person

En som er over 18 og har ekstra ansvar

*Eksempel på svar deltakerne registrerte gjennom Mentimeter.

4.1.2 Erfaren
Voksne beskrives også som noen som besitter kunnskap,
og som vet hvordan verden fungerer. De kan hjelpe til,
svare på spørsmål og veilede ungdom. Erfaringen voksne
har opparbeidet seg gjennom lengre levetid trekkes fram
som en viktig del av det å være voksen.

«Vi trenger voksne fordi de vet mer, de har levd
livet lenger enn oss.»
– Deltaker, 14 år

4.1.3 Selvstendige
Voksne har en selvstendighet og frihet som ungdom
ikke har. Det at de eier egen leilighet, bor for seg selv
og bestemmer over seg selv og sine barn trekkes fram
som viktig for å bli ansett som en voksen. Flere av de vi
har pratet med har sagt at voksne er «ferdige», eller «fullt
utvokste», og vi tolker dette som at ungdom ser på en
voksen som noen som har både fysisk og mentalt vokst
seg ferdig og blitt selvstendige mennesker med egne liv
frakoblet skole og foreldre. Sentralt i hva som gjør noen
til en voksen er at man er myndig.
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«Når man tenker på en voksen så tenker man på
en som ikke er barn lenger. Man har ansvar og kan
bestemme litt. Man er mer med på å styre samfunnet når man er voksen og da har man ansvar.»
– Deltaker, 17 år

4.1.4 Veiledende
Sist, men langt ifra minst, trekker ungdommen fram at
voksne er folk som gir og har omsorg. Gjerne overfor
barn og unge, og ungdoms forhold til foreldre og familie
er en tydelig kobling. Voksnes rolle er å støtte, hjelpe
og veilede ungdom på veien til å selv bli voksne.
Ungdommene vi har pratet med ser altså på en voksen
som en person som er myndig og fri til å ta egne valg.
Med myndighet følger et ansvar for å delta og bidra til
samfunnet, men også å passe på seg selv og sine. I tillegg
er voksne noen med kunnskap og erfaring som kan hjelpe
og veilede ungdom, samtidig som voksne blir beskrevet
som masete, grå og slitsomme.

«[Voksne] har allerede gått gjennom alt, skole
og sånt. Og de kan kanskje gi oss tips til hva vi
kan gjøre bedre og generelt i livet.»
– Deltaker, 14 år
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Hva er en voksen?
Over 18 år

Flyttet hjemmefra

Rollefigur, ansvar

Ansvar

Ansvar

Regler

Ansvar

18+

Foreldre

*Ungdommene trakk fram ansvar som en viktig del av hva de mente en voksen er.
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4.2 Hva er ungdom?
Når en stiller spørsmålet om hva som gjør noen til en
voksen, så er det naturlig å også diskutere hva som gjør
noen til en ungdom. Ungdommene vi snakket med var
innom mange kjennetegn, og vi skal ta for oss fire av dem
her: Ungdom er i en mellomfase, de er åpne, kritiske og
engasjerte og følsomme.
4.2.1 Mellomfase
Mange av deltakerne på Ungdomshøringen trakk fram
at ungdom befinner seg i en mellomfase i livet sitt. De
er ikke lengre barn og har derfor både mer frihet og
påvirkning på eget liv, men samtidig også mer ansvar og
plikter. Denne mellomfasen medfører at de også utvikler
seg, og en viktig del av det å være ungdom er å «være på
vei» til å bli voksen og myndig. Flere av de vi har hørt har
også kommentert på at noen av dem regnes som ungdom
selv om de har førerkort, kan stemme ved valg, og er over
den seksuelle og kriminelle lavalderen. Det er rett og slett
mange og flytende overganger mellom mer ansvar og
mer «voksenhet», og denne utviklingen er en sentral del
av det å være en ungdom, ifølge ungdommen selv.

«Jeg ser på meg selv som en ungdom på grunn
av alderen min og fordi jeg skal bli voksen snart.
Man har flere forventninger til hvordan man skal
oppføre seg.»
– Deltaker, 14 år
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4.2.2 Åpen

«Den tiden før man blir voksen er den tiden man
lærer ting. Da er det lov å dumme seg ut for man
vet ikke helt hvordan ting fungerer.»
– Deltaker, 17 år

I denne fasen av livet er man også mer åpen, nysgjerrig
og lærende. Man skal komme på plass i seg selv og på
vei til voksenlivet. Der voksne beskrives av deltagerne
som mer ferdig utviklet og satt i egne spor, er ungdom
utforskende, kule, morsomme og nysgjerrige. De går
på skole, og skal lære og tilegne seg kunnskapen og
ferdighetene som et voksenliv krever. Man har frihet til
å prøve ut ting, og å dumme seg ut. Åpenhet framstilles
også som en sentral del av det å være ungdom; åpenheten er det som er spesielt, bra og til tider også slitsomt
med ungdomstiden.
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Hva er en ungdom?
Mellom 13 og 19

Går på skole

Elev på ungdomsskolen og videre-

Har lov til å dumme seg ut

gående
Har ansvar over kun seg selv

Finner ut av hvem en er

tiden før man blir voksen

En som er mellom barn og voksen, feks
ungdomsskole-, vgs-, studiealder

Tiden man har ”lov” til å drite seg ut

Har ansvar, men mest for seg selv

En tid man lærer

Trygghet

*Skjermbilde fra Mentimeter-øvelsen under en digital ungdomshøring.

4.2.3 Kritisk og engasjert
Ungdommen beskriver seg selv som engasjerte, energiske
og kritiske. En deltaker beskriver ungdom som noen
som skal lage litt kaos. Vi ser på dette som at ungdom
mener at deres rolle er å være de som tenker litt nytt, ser
ting fra andre vinkler enn voksne og som er engasjert for
å gjøre noe nytt. Unge har også en rastløshet, og ifølge
ungdommen selv tenker de ikke like langsiktig og på
konsekvenser som en voksen.
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«Ungdommer lager også litt kaos. Mer enn voksne.
90 % av tiden gjør vi bare det vi føler for.»
– Deltaker, 15 år

4.2.4 Følsomme
Ungdom beskriver også seg selv som følsomme, usikre og
stressa. Det er mye man skal forholde seg til i ungdomstiden, og man vet ikke helt hvordan man skal leve sitt
eget liv. Skole blir av flere trukket fram som noe krevende
og stressende. Ungdomstiden er en utviklingsfase, og
den fører med seg usikkerhet og følsomhet. På toppen av
det hele kommer det rent fysiske med å være i puberteten
og vokse.

«Jeg følte at jeg kom i ungdomstida tidlig,
jeg tenkte at den starter med puberteten.
Da er du ungdom.»
– Deltaker, 14 år

«Når man er voksen må man ta (litt) ansvar. Når
man er ungdom skal man lære seg å ta ansvar,
og i den prosessen hvor man skal lære seg ting er
det lov å feile og å dumme seg ut.»
– Deltaker, 14 år
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4.3 Hvilke voksne møter ungdom i sin hverdag?
Vi ønsket også å snakke med ungdom for å høre hvilke
voksne de møter i sin hverdag, eller i alle fall tenker
over at de møter i sin hverdag. Dette spørsmålet ble stilt
i spørreundersøkelsen, men vi fulgte det ikke opp i
diskusjonene da vi ønsket å bruke gruppehøringstiden
på refleksjoner og diskusjoner og ikke beskrivelser.
Resultatet fra spørreundersøkelsen:

Hvilke voksne møter du i hverdagen din?
Lærere
Familiemedlemmer
Fritidsklubbansatte
Trenere
Politi
Bussjåfører
Politikere
Helsepersonell
Ansatte i frivillige org.
Aktivister via some
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40
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100

Vi ser at de fleste som svarte på spørreundersøkelsen
treffer familiemedlemmer, tett etterfulgt av lærere. Ellers
er bussjåfører og trenere andre voksne som ungdom
møter på. Ganske mange har kontakt med helsepersonell
og fritidsklubbansatte i sin hverdag. Å se hvilke voksne
ungdom møter i sin hverdag er interessant om en ser det
knyttet til hvilke svar de har gitt på hva de tenker gjør
noen til voksne. Det er i stor grad ansvarspersoner, og
nære relasjoner som man treffer ofte. I tillegg kan det
også være interessant å se at de færreste treffer voksne
med maktposisjoner i samfunnet, som politikere eller
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politi i sin hverdag. Her kan man selvfølgelig stille seg
spørsmålet om det er ønskelig at ungdom skal treffe politi
og politikere i hverdagen sin. Vi spurte også ungdom om
hvor de opplever at voksne påvirker livet. Her trekker
ungdom fram at de føler at voksne har størst påvirkning
på deres fritid, og minst hjemme. Det er interessant å se
at det er i hjemmet at de opplever minst påvirkning. Dette
kan ha med å gjøre at fritiden er den tiden som ungdom
disponerer selv, og opplever størst frihet. Begrensninger
på hvordan ungdommen bruker tiden er noe de har selv
trukket fram som størst påvirkning på livene deres.

Hvor har voksne mest påvirkning på livet ditt?

Minst
Nest mest
Mest

40

20

0
Hjemme

På skolen

På fritiden

*Resultat fra spørreundersøkelsen. Ungdom synes voksne har størst påvirkning
på livet deres på fritiden, etterfulgt av skolen så hjemme.

Vi spurte også ungdom om hvor de opplever at voksne
påvirker livet deres. Her trekker ungdom fram at de føler
at voksne har størst påvirkning på deres fritid, og minst
hjemme. Det er interessant å se at det er i hjemmet at
de opplever minst påvirkning. Dette kan ha med å gjøre
at fritiden er den tiden som ungdom disponerer selv, og
opplever størst frihet.
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4.4 Hva gir voksenpoeng?
Vi ønsket å gi ungdommene noe konkret å ta utgangspunkt i når vi pratet om hva det vil si å være voksen. Vi
ba derfor ungdommene om å rangere en rekke handlinger
etter hva de mener gir mest voksenpoeng. Etterpå brukte
vi rangeringene som utgangspunkt for diskusjonen.
Under de digitale høringene brukte vi Mentimeter, men
vi hadde også samme øvelse i spørreundersøkelsen.

Dette er spørsmålene vi stilte ungdommen:
• Spare penger til framtiden
• Eie en leilighet
• Ha lappen
• Være med i en frivillig organisasjon
• Lese papiravis
• Lage maten selv
• Betale egen telefonregning
• Ha en jobb

Av det som ble rangert høyest var «ansvar» øverst for
omtrent alle gruppene, etterfulgt av «å ha jobb», «eie
en leilighet» og «spare penger til framtiden». Etter dette
kom det deltakerne mente var mindre viktig. I synkende
rekkefølge var det «å ha lappen», «betale egen telefonregning» og “være med i en frivillig organisasjon». Til
slutt er det «å lage mat selv» og «å lese papiravis».
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Dette mener ungdom gir mest voksenpoeng:

Hva gir mest voksenpoeng?
1.

Ha ansvar for andre

2.

Eie en leilighet

3.

Ha en jobb

4.

Spare penger til fremtiden

5.

Ha lappen

6.

Betale egen telefonregning

7.

Være med i en frivillig organisasjon

8.

Lage maten selv

9.

Lese papiravis

*Resultater fra avstemningen i Mentimeter under en digital høring.

«Jeg leser aviser hver eneste dag. Man ser ikke
voksen ut av å lese avis.»
– Deltaker, 15 år

Vår tolkning er at ungdommene vi har pratet med ikke ser
på seg selv som voksne, og at de derfor har de vektlagt
ting de selv gjør som mindre voksne. Flere trekker fram at
de lager mat, leser avis og er med i organisasjoner selv,
og det er da ikke noe som gjør at man blir mer voksen.
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«Da har man jobb og tar ansvar for egne saker.»
– Deltaker, 14 år

Som diskutert tidligere er det å ha ansvar og jobb noe
som gjør en person til en voksen ifølge ungdommene vi
har pratet med. En av ungdommen trakk fram at siden de
selv har jobb, så er ikke det nødvendigvis det å ha jobb
som gjør noen til voksne:

«Folk tenker at det er voksent å ha en jobb men
jeg er 15 og har en jobb. Så jeg ser kobling men så
ser jeg den heller ikke.»
– Deltaker, 15 år

Å eie leilighet er også noe ungdommene trekker fram
som noe som gir en betydelig mengde voksenpoeng:

«Det er bare noe du kan gjøre når du er voksen.»
– Deltaker, 14 år

Vi ser altså at ungdom tilegner seg voksenpoeng gjennom
de tingene i livet man ikke kan gjøre i like stor grad som
ungdom. Det ungdom selv kan gjøre gir de mindre poeng.
Flere trakk fram at de «ikke var voksne» og viser at de
opplever et skille mellom seg selv og voksne.
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5. Tillit
Tillit var et gjennomgående tema for spørsmålene vi stilte
i både spørreundersøkelsen og under høringene. Vi ville
undersøke både hva som skal til for at ungdom opplever
å ha tillit til voksne, og hvordan det står til med ungdomsbefolkningens tillit til voksne i dag.

Dette er spørsmålene vi stilte ungdommene:
• Hva skal til for at ungdom har tillit til en voksen?
• Når har man ikke tillit til en voksen?
• Er det annet enn tillit som gjør at man kan ha en
god relasjon med voksne?
• Hva kan en voksen gjøre for å skape tillit
mellom seg selv og dere?

Ungdommene ble bedt om å definere tillit, og gjennomgående mente ungdommene at det handler om å føle seg
trygg på noen, å vite at man kan dele sine meninger og
opplevelser med dem, og å få støtte og hjelp av personen
man har tillit til.
I spørreundersøkelsen stilte vi to ulike spørsmål som
spiller inn på temaet tillit. Det første var i hvor stor grad
ungdommene stoler på voksne, på en skala fra 1 til 7.
Det andre var hvorvidt ungdommene har voksne i livet
sitt som de er komfortable med å snakke om vanskelige
temaer med.
På det første spørsmålet ser det jevnt over ut som om
ungdom stoler på voksne: 65 % av ungdommene svarte
5 eller høyere, mens omtrent 13 % av deltakerne svarte
3 eller lavere.
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På det andre spørsmålet svarte omtrent 47 % at de har
voksne de kan snakke med, mens 35 % sa det kommer
an på hvor vanskelig tema det er snakk om. Dette gjenspeiles i andre spørsmål og diskusjoner vi har hatt under
årets ungdomshøring.

I hvor stor grad stoler du på voksne?

Antall
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Liten grad

7
Stor grad

Har du voksne i livet ditt du er komfortabel
med å prate om vanskelige ting med?

Ja
Nei
Det spørs hvor vanskelig

35,1 %
18,1
18,1 %
%

46,8 %
*Resultater fra spørreundersøkelsen.
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5.1 Hva skal til for å ha tillit til noen?
På spørsmålet om hva som skal til for å ha tillit til noen,
var det noen ting som gikk igjen. Ungdommene er mente
at det å kjenne en person i seg selv kan føre til at man
har tillit og at man får den hjelpen man har behov for eller
krav på. En deltaker sa:

«Jeg er mer skeptisk hvis jeg ikke kjenner personen.»
– Deltaker fra spørreundersøkelsen

I en av de digitale høringene sa en deltaker på 17 år at:

«Bare det å lytte og ikke si det videre gir tillit.»
– Deltaker, 17 år

En annen deltaker fortalte at han har en rekke usanne
historier han forteller til lærerne sine, og at hvis han
hører den samme historien fra en annen lærer, vet han
at de forteller ting videre, og ikke er til å stole på.

«[Jeg har tillit til voksne som] tar ansvar uten å
dømme, viser handlekraft og fikser opp i det de
har ansvar for.»
– Deltaker, 16 år
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De var også opptatt av at man må jobbe for å bevare
tilliten man har bygget opp. En deltaker på 17 år sa:

«[Det er] lett å miste tillit til noen, men vanskelig
å få den tilbake tilbake hvis man først har mistet
den.»
– Deltaker, 17 år

Ungdommene hadde flere svar på hva som skal til for å
bevare tilliten man har bygget opp. Det ble trukket fram
at tillit til voksne kan svekkes om de framstår umodne
eller dobbeltmoralske.

«[Det er] viktig at man holder det man lover. Det
kan ødelegge tilliten hvis man bryter løfter.»
– Deltaker fra spørreundersøkelsen

Noen av ungdommene snakket også om at tillit ikke nødvendigvis avgjør om man har en god relasjon til voksne.
En deltaker på 18 år sa:

«Jeg har en god relasjon til lærerne mine,
men det handler ikke om at jeg har tillit til dem.
[Det handler om] at de blir igjen etter klassen,
og ser meg som et individ og ikke bare en elev.»
– Deltaker , 18 år
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Kanskje handler det ikke alltid om å vite at alle voksenpersoner man møter kan være en støtte om man har det
vanskelig, eller har gjort seg fortjent til ungdommens tillit
når det kommer til å dele personlige erfaringer. Kanskje
er noen relasjoner gode nok fordi ungdommen blir møtt
med respekt og en tydelig rolleavklaring.
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5.2 Tillitspersoner
I hverdagen møter ungdom voksne i mange ulike roller,
både i roller som det er uttalt at skal være tillitspersoner,
og roller som potensielt kan bli det. Under ungdomshøringene nevnte ungdommene flere ulike voksne og
roller voksne har når de forstås som tillitspersoner.
Foreldre og lærere var de mest omdiskuterte gruppene,
men også politi, voksne familiemedlemmer, helsesykepleiere, politikere, psykologer, ruskonsulenter, naboer og
anonyme chattetjenester ble nevnt. I de neste avsnittene
ser vi på konkrete innspill ungdommene har kommet med
rundt tilliten de har til noen av disse gruppene.
5.2.1 Foreldre
De fleste deltakerne på Ungdomshøringen trakk fram
foreldre som viktige for deres liv, og som noen de gjerne
støtter seg på i hverdagen. På en av høringene brukte
deltakerne foreldre og familie som to ord de forbandt
med tillit, noe som viser hvor grunnleggende de mener
forholdet til foreldre (og familie) er for deres liv. Om man
skulle være mer nysgjerrig på hva ungdom har å si om
livet under koronapandemien anbefaler vi alle å lese
fjorårets rapport Ungdom om korona. Den dekker innspill
og meninger fra ungdom, og grunnet den vedvarende
situasjonen rundt pandemien er innholdet fortsatt
veldig relevant.
Foreldre beskrives av ungdommen som de viktigste
voksenpersonene i deres liv. Foreldrenes rolle er å
hjelpe, veilede og gi omsorg til ungdommen. Samtidig
trakk flere fram at foreldre kan mene og bestemme for
mye over barna sine. Flere av deltakerne trakk fram at
de gjerne prater med foreldrene om temaer som er
vanskelige, eller ting de trenger hjelp med.
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«Det er så individuelt fordi folk har så ulike forhold til de menneskene som er rundt dem. Noen
har noen voksne som de er veldig trygge på. Man
blir veldig formet av hvilket hjem man er vokst
opp i. Man kan være god venn med foreldrene
sine, men synes det er vanskelig å snakke om
tabubelagte temaer kanskje.»
– Deltaker, 17 år

Under en Jamboards-øvelse trakk en deltaker fram at
foreldre burde få innblikk i ungdoms liv på sosiale medier,
for å passe på at de oppfører seg:

«[Om å ha tilgang på sosiale mediekontoer til
ungdom] Jeg føler at de har litt rett til å vite det.
Samtidig bør de respektere vårt privatliv. Hvis
jeg er en mobber og foreldrene mine har tilgang,
kan de stoppe mobbingen.»
– Deltaker, 16 år

5.2.2 Lærere
Lærere er viktige tillitspersoner for ungdommene, og
deltakerne på årets ungdomshøring snakket om lærere
i mange ulike sammenhenger. Det virket som om mange
av ungdommene har et godt tillitsforhold til lærerne sine.
En deltaker på 15 år trakk fram lærernes taushetsplikt, og
mente dette i seg selv bidrar til å styrke tillitsforholdet.
Noen ungdommer tok opp egen rollebevissthet i møte
med lærerne. De vil ha et distansert forhold til læreren
fordi det føles for privat å ta opp egne bekymringer med
en som skal vurdere innsatsen man har som elev.
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En ungdom tok opp læreres konflikthåndtering i skolen,
og mente at lærere ofte velger side i en konflikt eller
ringer hjem til foreldrene. Les mer om dette i kapittel 5.3.

5.2.3 Politikere

«Noen politikere lyver for å få makt.»
– Deltaker, 15 år

Politikere kom opp som tillitspersoner som ungdommene
ikke nødvendigvis møter i det daglige, men som likevel
har påvirkning på deres liv. Ungdommene snakket særlig
om politikernes rolle og tillit under koronapandemien.
Flere av ungdommene mente det har vært et misforhold
mellom ord og handling når det kommer til prioriteringen
av barn og unge i pandemitiden. Både regjeringen og
byrådet har snakket om at barn og unge skal prioriteres,
men en deltaker på 15 år forteller at hun får en følelse av
at dette bare er store ord:

«For nå er det kjempelenge siden jeg har vært
på jobb og idrett, og tilbringer 80 % av tiden
min hjemme.»
– Deltaker, 15 år

En annen deltaker mente at tilliten ungdom i Oslo har
til politikerne har blitt svekket under pandemien.
Spørsmålet om tillit til politikere er interessant å se i
lys av fjorårets ungdomshøring, Ungdom om korona. Da
svarte flesteparten av deltakerne at de hadde god tillit
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til myndighetenes retningslinjer og beslutninger. Tilsluttingen til smittevernstiltakene fra ungdom var i stor grad
høy. Vi har ikke undersøkt dette i større omfang i årets
ungdomshøring, men det kan tenkes at tiltaksslitasje har
påvirket ungdom som har opplevd en rekke endringer på
kort tid, og mye fram og tilbake på om man har hjemmeskole eller ikke.
Samtidig trakk mange fram at de hadde forståelse for at
det er en vanskelig situasjon for politikere å bestemme
over. En annen deltaker sa:

«Jeg stoler fortsatt på politikerne. Selv om det
ikke er perfekt, har de gjort mye bra. Pandemien
har vært en vanskelig situasjon.»
– Deltaker, 15 år

5.2.4 Politi
Selv om vi ikke hadde forberedt noen spørsmål om
ungdommenes relasjon til politiet, var det flere som tok
opp både oppfatninger av, og erfaringer med, politi. I en
av høringene på en ungdomsskole hadde ungdommene
snakket om at tillit er knyttet tett opp til det å kjenne
personen personlig. En av fasilitatorene spurte da om
man ikke kan stole på politiet, for dem kjenner man jo
som regel ikke. En 15 år gammel deltaker svarte at man
kan stole på politiet på grunn av ryktet deres, mens en
annen i gruppen mente at han ikke kunne stole på dem
når de ikke kjenner ham personlig.
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På en annen høring ble politiet nevnt som en trygg aktør
å kontakte i tilfeller der man har spørsmål om rus:

«Politiet kom til skolen vår for å snakke om rus, så
det vet jeg at vi kan snakke med dem om også.»
– Deltaker, 13 år

5.2.5 Helsesykepleiere
Helsesykepleiere ble flere ganger nevnt som en tillits- og
ressursperson for ungdommene, naturlig nok særlig i
forbindelse med spørsmål om helse og psykisk helse.
I UngMed møter vi jevnlig ungdom som er opptatt av å
styrke skolehelsetjenesten, og inntrykket vi har av at tilbudet er for dårlig ble styrket under årets ungdomshøring.
En fasilitator spurte ungdommene på en av høringene
på en ungdomsskole øst i Oslo om de kjenner helsesykepleieren på skolen sin, og fikk til svar «Nei, jeg vet ikke
hva hun heter en gang!» Vi opplevde flere ganger at
ungdom ikke hadde særlig kjennskap til helsesykepleiertilbudet, og det var et tema som ungdommen brukte lite
tid på å prate om. Når ungdommene gir så tydelig uttrykk
for at det å bli kjent med noen påvirker tillitsforholdet,
er det problematisk at mange forteller at de ikke vet hvor
helsesykepleieren holder til, hva de heter eller i det hele
tatt hvordan de ser ut.
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5.3 Hvem snakker man med om hva?
For å finne ut hvilke situasjoner ungdom er komfortable
med å snakke med voksne, spurte vi dem om de helst
ville vendt seg til google, venn eller voksen for å få svar
på ulike spørsmål. Vi brukte samme overordnede temaer,
som psykisk helse, skole, seksualitet og rus, på både
høringene og spørreundersøkelsen. Under høringene
brukte vi det digitale verktøyet Mentimeter, og grafene
du ser i dette kapittelet er hentet derfra.
Overordnet ser vi at ungdommene forteller at de helst
snakker med venner om personlige og sosiale temaer, og
foreldre og andre voksenpersoner om mer praktiske ting.
Her har vi valgt ut noen av de overordnede temaene og
ser på hva ungdommene mener om å snakke om disse.
5.3.1 Konflikt på skolen
Over 3 av 5 ungdommer mente at de helst ville snakke
med en venn dersom de opplevde en konflikt på skolen.
Dette begrunnet de med at det er lettere å snakke med
en på sin egen alder fordi de lettere kan relatere seg til
problemstillingen. En 14 år gammel deltaker mente at:

«En lærer ringer bare hjem i stedet for å prøve å
stoppe konflikten direkte. Ofte ser de bare én side
av saken. En venn forstår konflikten mer og kan
hjelpe til.»
– Deltaker, 14 år

Andre påpekte at det er lettere å henvende seg til læreren
når man er yngre, men at man kan rydde opp selv når
man blir eldre.
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Konflikt på skolen

Venn
Voksen
Google

7,7 %
26,9 %
18,1 %

65,4 %

*Fra de digitale høringene: Hvem ville du spurt hvis du hadde spørsmål
om konflikter på skolen?

7 % av deltakerne ville henvendt seg til google, men
det ble ikke snakket om fordelene ved å bruke google i
et sånt spørsmål. En deltaker på 18 år mente det er viktig
å snakke med en som kan gi følelsesmessig respons, og
at google derfor ikke burde være det ene stestedet man
vender seg for å få hjelp med situasjonen.
5.3.2 Forhold
Også i temaet forhold ser vi at ungdommene er tryggest
på personer i sin egen aldersgruppe. Nesten 9 av 10 sier
de foretrekker å snakke med en venn, mens de resterende
ville vendt seg til google. En deltaker på 17 år fortalte at:

«Mange unge tenker at forhold er privat.»
– Deltaker, 17 år
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Hvem ville du spurt om du hadde spørsmål om forhold?

Venn
Voksen
Google

11,5 %

88,5 %

*Fra de digitale høringene: Hvem ville du spurt hvis du hadde spørsmål
om forhold?

I spørreundersøkelsen som ble sendt ut før de digitale
høringene stilte vi et annet spørsmål om temaet forhold,
nemlig Hvem ville du snakket med om det ble slutt
mellom deg og kjæresten. Her kunne deltakerne velge
flere svaralternativer, og av de 95 deltakerne, svarte 87
at de ville snakket med en venn. 29 svarte at de kunne
snakket med en forelder.
5.3.3 Skoleresultater
Når det kom til temaet skoleresultater snudde trenden
om tillit til venner kontra foreldre. Her svarte nærmere
60 % av deltakerne at de ville snakket med en voksen.
Flere begrunnet det med at de voksne ikke selv går på
skole, og dermed heller ikke tar de samme prøvene som
ungdommene. Da utgår også sammenlikningen og
bedømmelsen som mange forteller at de opplever når
de tar opp skoleresultater med venner og medelever.
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«Jeg vil heller snakke med foreldrene mine, for de
hjelper meg i stedet for å sammenlikne karakterer.»
– Deltaker, 17 år

I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmålet Hvem ville du
snakket med hvis det gikk dårlig på skolen. Her, som i de
andre spørsmålene i spørreundersøkelsen, kunne ungdommene velge flere svaralternativer. Omtrent like mange
av de 95 respondentene mente de var komfortable med
å snakke med venner (54 stk.) som foreldre (49 stk.).
27 personer krysset av på lærer, 19 på klassekamerat og
12 på helsesykepleier.

Hvem ville du spurt om du hadde spørsmål
av skoleresultater?

Venn
Voksen
Google

3,8 %

18,1
57,7%
%

38,5 %

*Fra de digitale høringene: Hvem ville du spurt hvis du hadde spørsmål
om skoleresultater?
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5.3.4 Seksualitet
Temaet seksualitet var det bred enighet om at det er
best å snakke med andre enn voksne om. Kun 11 % av
deltakerne sa de ville spurt en voksen hvis de hadde
spørsmål om seksualitet. Mange av ungdommene forteller
at de opplever at det er flaut å snakke med voksne om
det, og da særlig foreldre. Her kan det virke som om det
å kjenne den voksne ikke nødvendigvis er en fordel.
En deltaker på 16 år fortalte:

«Jeg snakker ikke med foreldre om seksualitet
fordi de tar det veldig seriøst. De har også en
tendens til å koble alt om seksualitet til sex, og
det kan være pinlig å snakke med foreldre om det.»
– Deltaker, 16 år

Vi i UngMed opplever ofte at ungdom er engasjert i
hvordan temaet tas opp i undervisningen på skolen. På
Ungdommens bystyremøte, en annen medvirkningsplattform vi er arrangør av, har seksualundervisning vært en
av ti prioriterte saker de siste fire årene. Tallene vi ser i
dette spørsmålet på årets ungdomshøring kan også leses
som et tegn på at skolehelsetjenesten og skoleverkets
dekking av og tilnærming til dette temaet fremdeles
trenger en opprustning.
Da en av gruppene gikk gjennom svarene på spørsmålet
om seksualitet, sa en deltaker på 14 år:

«Jeg svarte voksen, fordi jeg tror de vet mer enn
oss ungdom.»
– Deltaker, 14 år
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Fasilitatoren spurte om det var en bestemt voksen hun
ser for seg, og fikk til svar

«Jeg snakker egentlig bare med venner om det.»
– Deltaker, 14 år

Med andre ord virker det som at flere unge tenker at de
kunne ha snakket om temaene med voksne dersom det
ikke opplevdes så pinlig. At voksne tar det så alvorlig
kan virke som en stor faktor i hvor kleint det oppleves for
ungdommene å snakke om sex og seksualitet.

Hvem ville du spurt om du hadde spørsmål
om sexualitet?

Venn
Voksen
Google

11,1 %
33,3 %

55,6 %

*Deltakerne på de digitale høringene svarte slik på spørsmålet: Hvem ville
du spurt hvis du hadde spørsmål om seksualitet?
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5.3.5 Psykisk helse
Om temaet psykisk helse svarte 60 % av deltakerne
at de ville snakket med en voksen. Her nevner mange
av deltakerne voksne fagfolk som psykologer og helsearbeidere, og noen trakk også fram foreldre. Under
diskusjonen om hvorfor ungdommene svarte som de
gjorde, sa en deltaker på 18 år:

«Voksne vet de tingene du trenger for å komme
deg videre.»
– Deltaker, 18 år

Vi tolker dette som at voksne kan henvise en videre
til riktig tilbud, enten uformelt, som når en forelder oppfordrer ungdommen til å gå til legen, eller formelt, som
når en lege henviser ungdommen til en psykolog.

«Venner kan ofte ha egne problemer, og har
kanskje ikke kapasitet til dine problemer.»
– Deltaker, 17 år

Av de som sa de helst ville snakke med venner om
psykisk helse, ble skillene i generasjonene trukket fram
som grunn:
«Det er ikke så lett å snakke med voksne om
dette temaet, for de vokste opp på en tid da det
var mindre fokus på temaet. De tenker mer på
fysisk mobbing og sånt.»
– Deltaker, 14 år
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I spørreundersøkelsen vi gjennomførte før de digitale
høringene stilte vi et annet psykisk helse-relatert spørsmål, nemlig Hvem ville du snakket med hvis du hadde det
kjipt? Her var det flest (67 personer) som svarte venn,
deretter foreldre (32), så helsesykepleier (22). 11 stykker
svarte også at de ville kunne ringe en hjelpetelefon.

«Det finnes ulike hjelpetelefoner du kan ringe. Det
kan være bra, for da snakker du med en person du
ikke kjenner, og som ikke dømmer deg.»
– Deltaker, 17 år

Hvem ville du spurt om du hadde spørsmål
om psykisk helse?

Venn
Voksen
Google

6,7

Andre

%

13,3 %

20 %
60 %

*Hvem ville du spurt hvis du hadde spørsmål om psykisk helse?
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5.3.6 Jobbsøking
I spørreundersøkelsen spurte vi ungdommene hvem
de ville kontaktet hvis de trengte hjelp med å søke jobb,
og her svarte klart flest (71 av 95 respondenter) at de
ville spurt foreldrene sine. Ingen andre spørsmål fikk en
så stor andel av dette svaret, og vi tolker det som at ungdommene synes det er lettere å be om hjelp fra foreldre
når det er snakk om praktiske spørsmål enn når det er
snakk om mer personlige temaer.
5.3.7 Rus
Temaet rus er nok det temaet ungdommene på årets
ungdomshøring var mest delt i hvem de ville snakke med
om. Her svarer 42 % at de helst vil snakke med venner,
mens 39 % svarer voksne. Her, som i spørsmålet med
psykisk helse, virker det som om mange svarer voksne
fordi de tenker på faglærte og helsepersonell, som man
ikke nødvendigvis kjenner personlig. En deltaker sa:

«Jeg ville helst snakket med noen som er
utdannet for å hjelpe med den problemstillingen.»
– Deltaker, 17 år

Andre mente det kan være vanskelig å snakke med
voksne om rus fordi det enten er snakk om ulovlige rusmidler, eller rusmidler foreldrene har en sterk formening
om bruken av.
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«Jeg tror noen voksne føler et ansvar for å si det
videre for å prøve å hjelpe unge med rusproblemer
eller spørsmål om rus. Men det er ikke sikkert det
er det ungdommen vil.»
– Anonym deltaker fra spørreundersøkelsen

15 % av respondentene svarer at de ville vendt seg til
google hvis de hadde spørsmål om rus. En deltaker på
14 år utdypet:

«I dette spørsmålet kommer det helt an på
hvem man stoler på. Kanskje man har mer tillit
til vennene sine enn voksne, og omvendt. Hvis
man ikke stoler på noen kan man google, for da
er man anonym.»
– Deltaker, 14 år

Hvem ville du spurt om du hadde spørsmål
om rus?

Venn
Voksen
Google

3,8
%
38,5 %

Andre

15,4 %

42,3 %

*Hvem ville du spurt hvis du hadde spørsmål om rus?
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5.3.8 Helse
Helse var det temaet ungdommene var mest åpne for å
snakke med voksne om. Hele 87 % av deltakerne valgte
voksne her. Mange nevner her, som under psykisk helse
og rus, voksne personer med utdannelse innen feltet.
En deltaker på en av de digitale høringene fortalte at
hun ville unngått å ta opp helsespørsmål med en lærer:

«Jeg synes det går en grense mellom skolelivet
og privatlivet. Læreren er en autoritær person og
burde ikke vite noe om min helse.»
– Deltaker, 18 år

En av deltakerne mente også at en anonym chat kan
være en god erstatning dersom den man helst vil snakke
med enten er opptatt eller ikke kan svare på spørsmålet.
Flere nevnte også at en ulempe ved å google helsespørsmål kan være at man får svar som ikke nødvendigvis
stemmer for den enkelte.

«Selvdiagnostisering er ikke så bra.»
– Deltaker, 13 år
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Hvem ville du spurt om du hadde spørsmål
om helse?

Voksen
Google

13,3 %
86,7 %

*Hvem vil du spurt hvis du hadde spørsmål om helse?

51

6. Hvorfor trenger vi voksne
Vi ønsket også å la ungdom diskutere om, og i så fall
hvorfor, voksne trengs i samfunnet. Vi ser at grunnene
til at ungdom mener man trenger voksne henger tydelig
sammen med deres syn på hva voksne er. Det er særlig
fire ting som ungdommen trakk fram: Omsorg, ansvar,
respekt og noen å prate med.
Dette er spørsmålene vi stilte ungdommen:
• Hva er en voksen til for?
• I hvilke situasjoner trenger vi voksne?
• I hvilke situasjoner trenger dere ikke voksne?

6.1 Omsorg
En sentral del av det ungdom mener de trenger voksne
til i sine liv er omsorg. Ungdom beskriver voksne som
noen som bør være der for dem når det er vanskelig, dele
kunnskap og erfaring i tillegg til å være noen man kan gå
til for å spørre om hjelp eller støtte. Særlig viktig for ungdom er det at foreldre og andre voksne er noen de kan gå
til med ting de ikke er komfortable å snakke med venner
eller andre ungdommer om. En ungdom sa mot slutten
av gruppens diskusjon om hvorfor man trenger voksne:

«Det virker som at de fleste er enige om at voksne
er her for å hjelpe og oppdra. Være der når man
trenger det. Mer enn liksom mye annet da.»
– Deltaker, 15 år
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6.2 Ansvar
Voksne beskrives gjerne som de ansvarlige medlemmene
av samfunnet, og det ble trukket fram at voksne er med på
å opprettholde velferdsstaten og tjene penger eller jobbe.
Det ble også trukket fram at voksne har ansvar for å passe
på ungdommen, og veilede dem. På spørsmål om hvorfor
man trenger voksne svarte en anonym deltaker:

«For at vi kan legge ansvar på dem om vi ikke kan
ta så mye ansvar selv.»
– Anonym deltaker

Det blir også trukket fram at voksne har ansvar for å sette
standard, og å oppføre seg deretter. Ungdom mener at de
trenger voksne for å ha en rollemodell å se til i prosessen
med å vokse opp.

«Derfor har vi voksne, for å liksom ‘sette
standarden’. Da tenker jeg mest på foreldre, men
også ute i verden trenger man generelt voksne.»
– Deltaker, 13 år
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6.3 Respekt

«Foreldre tror at det å innestenge og regulere
barna sine er den beste måten å oppdra dem, men
det er det ikke. Lærere antar og påstår for mye
om elever.»
– Deltaker, 17 år

Sitatet ovenfor er fra en 17-åring som svarte på spørreundersøkelsen vår. I løpet av høringene var det mange
ungdommer som fortalte at de ønsket at voksne hjalp
dem, tok ansvar og satte grenser. Men det var ofte et men
i setningen som fulgte. For ungdom ønsker å bli sett og
behandlet med respekt i møte med voksne.
Under en høring svarte en deltaker på spørsmål om
hvordan det er å være ungdom:

«Det er forventet at du skal kunne veldig mye og
ta konsekvensene av ansvaret ditt. Men samtidig
er man ikke like respektert som en voksen.»
– Deltaker, 17 år

54

En annen ungdom pekte på viktigheten av at ungdom
også viser voksne respekt:

«[Voksne må ikke være] ikke være respektløse
mot ungdommer. Men ikke hvis ungdommene er
frekke mot deg, da er det noe helt annet. Det skal
gå begge veier.»
– Deltaker, 14 år

At de voksne legger opp til en jevnbyrdig dialog og
tilnærmer seg barn og unge på de unges premisser er noe
ungdommene mener er viktig. Det gjør det enklere å høre
på voksne, og lære av hverandre om man tilnærmer seg
praten på en respektfull måte.
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6.4 Noen å prate med

«Jeg har ganske god erfaring med å snakke med
voksne. De kommer med råd og medforståelse.»
–Deltaker, 15 år

Ungdommene trekker fram at voksne ofte er tillitspersoner som de kan prate med om ting de ikke kan
prate med andre om. Flere trekker fram at de gjerne
prater med voksne om vanskelige temaer, fordi det er
voksenpersoner de vet har taushetsplikt, eller som
de stoler på at ikke sier det videre til andre. Spesielt
karakterer og prestasjoner på skolen trekkes fram som
ting ungdommene ønsker å prate med voksne om.
Som det tas opp i avsnittet tidligere hvor en ungdom
trakk fram at voksne fort kan føle på at det er viktig å
informere for eksempel foreldre om rusproblematikk
eller andre utfordringer er noe ungdom har tatt opp i
høringene. Flere deltakere trakk fram at de ønsker seg
voksne de kan prate med om utfordrende spørsmål,
og vite at det forblir mellom dem.
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7. Ungdoms rettigheter
Helt enkelt kan vi si at ungdomstiden er fasen mellom
barndom og voksenliv, men under årets ungdomshøring
kom det fram at denne tiden er vag og en glidende
overgang. Fordi man gradvis får mer selvstendighet og
flere rettigheter gjennom ungdomstiden, syntes vi det
var interessant å diskutere nettopp ungdoms rettigheter
med ungdommene selv. Vi delte opp temaet i en generell
diskusjon om rettigheter, før ungdommene tok stilling
til ulike påstander og begrunnet sine svar.

Dette er spørsmålene vi stilte ungdommene:
• Bestemmer voksne for mye?
• På hvilke områder bør voksne bestemme over ungdom?
• Er det noen ting ungdom alltid skal få bestemme selv –
uavhengig av familie?
• Hvilke rettigheter har ungdom?
• Er det noen steder ungdom kan være uten voksne?
Finnes det noen sånne steder i dag?

Disse påstandene tok ungdommene stilling til:
• Ungdom bør få bruke fritiden sin fritt uten noen pålagte
oppgaver fra voksne
• Ungdom bør jobbe før de fyller 18 år
• Foreldre bør ha tilgang til barnas sosiale medier
• Voksne i nær relasjon bør kunne ytre sine politiske
meninger til ungdom
• Foreldre bør informeres når barna deres går til fastlegen
• Ungdom under 18 år bør ha stemmerett
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7.1 Bestemmer voksne for mye?

Bestemmer voksne for mye over livet ditt?

Ja
Nei
Mener ikke noe om det

40 %
18,1%
%
27,4
31 %

*Svar fra spørreundersøkelsen vi sendte ut i forkant av de digitale høringene.

I spørreundersøkelsen spurte vi deltakerne om de synes
at voksne bestemmer for mye over livene til ungdom.
40 % svarte at de ikke synes det, mens 33 % mente
motsatt. Hele 27 % av deltakerne svarte at de ikke mener
noe om saken. I et oppfølgingsspørsmål ba vi deltakerne
si noe om hvorfor de hadde svart som de gjorde. Blant
de som sa at voksne bestemmer for mye i livet sitt fikk vi
høre alt fra det som kan kalles hverdagslige uenigheter
i en familie, som når man skal være hjemme og leksearbeid, til mer alvorlige svar. En 15-åring fortalte:

«[De] sjekker lokasjonen min, mobilen min og
sosiale medier. Jeg får ikke lov til å være med
de jeg vil.»
– Deltaker, 15 år
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En annen deltaker, som oppgir å være under 13 år, sa:

«Fordi de har all makt over meg, som gjør at
jeg må si meg enig i alt de mener, for ikke å få
konsekvenser.»
– Deltaker, under 13 år

Blant de som svarte at foreldre ikke bestemmer for
mye er det noen som forteller at foreldre og voksne
bestemmer mye, men ikke alt, og enkelte trekker frem
at de får si sin mening før foreldrene bestemmer noe
for dem. En 17-åring fortalte:

«Det er de som har makten til å si ja eller nei
til mye til vi blir 18 år. I tillegg til det har vi voksne
politikere som tar avgjørelser om hva som skal
være ‘det beste for oss’ med å snakke med oss.»
– Deltaker, 17 år

«Når man er ung tenker man ikke så mye på
konsekvenser som voksne gjør, og det er bra at
noen lager rammer og regler.»
– Deltaker, 17 år
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På spørsmålet Hva bør unge bestemme selv? var ytringer,
skolegang og skolehverdag, vennekrets og fritid blant
svarene vi fikk. Flere av ungdommene tok opp viktigheten
av å få si sin mening hjemme, for eksempel om husarbeid
og innetider. En 14 år gammel deltaker oppsummerte
det slik:
«Det burde jo være sånn at både barna og
foreldrene bestemmer hjemme. Det er viktig at
barna får si noe om reglene de voksne setter
for dem.»
– Deltaker, 14 år
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7.2 Ytringsfrihet

«Barn burde vite om politikk, men foreldrene bør
ikke si så mye om hva de selv mener at barna ikke
får laget egne meninger.»
– Anonym deltaker fra spørreundersøkelsen

På spørsmål om hvorvidt foreldre burde uttale seg om
hva man stemmer, eller si sine politiske meninger til barna
sine, mente ungdom i stor grad at dette var positivt til et
visst punkt. Uenighet og diskusjon på et jevnbyrdig nivå
ble trukket fram som noe positivt, så lenge den voksne
klarte å avfinne seg med og tillate at ungdommen har
evnen til å gjøre opp sin egen mening rundt politikk.

Bør voksne i nær relasjon ytre sine politiske meninger
til ungdommer?
Deltaker,
17 år
Enig

Deltaker,
17 år
Deltaker,

Uenig

18 år
Deltaker,
15 år

Deltaker,
13 år
*Eksempel på hvordan en gruppe posisjonerte seg på spørsmålet
om hvorvidt voksne bør si sin mening om politikk til barna.
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«Jeg er usikker. Barn burde vite om politikk,
men det bør ikke være så mye at man ikke kan
lage egne meninger. Mange foreldre dytter
bare meningene sine på barna uten å la dem
tenke selv.»
– Deltaker, 16 år

En diskusjon rundt politikk anses altså som sunt av
ungdommene, men flere av deltakerne understreket at de
voksne ikke skal kunne tvinge ungdom til å stemme eller
mene det samme som dem. Mange unge opplever å høre
at «dette har de ikke et grunnlag for å mene noe om».
Denne ovenfra-og-ned tilnærmingen til diskusjon er noe
ungdommene trekker fram som særlig negativt når det
kommer til politikk og ytringsfrihet.

«Man skal ikke tvinge noen til å ha de samme
meningene.»
– Deltaker, 14 år
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7.3 Religionsfrihet

«Foreldre bør ikke presse religionen sin på i så
stor grad at barna ikke lærer om andre religioner.»
– Deltaker, 16 år

Religion er en viktig del av livet til mange ungdommer,
og kanskje særlig i familiesammenheng. Deltakerne på
ungdomshøringen trakk fram at selvbestemmelse og
mulighet til å gjøre opp egne meninger er veldig viktig
når det kommer til religion. I likhet med ytringsfrihet, er
friheten til å gjøre opp egen mening sentral for ungdom
når det kommer til religionsfrihet. Samtidig er religion
noe man også «blir født inn i», og som sier noe om ens
bakgrunn og tilhørighet. Det var en større aksept for at
religiøs tilhørighet var noe man fikk, heller enn bestemte
seg for. Samtidig ble det ytret at ungdom må kunne velge
selv hvorvidt man ønsker å tilhøre en religion eller ikke.

«Mange er født inn i religionen til foreldrene,
men når man blir eldre har man et valg om å bli
eller ikke.»
– Deltaker, 14 år
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7.4 Ungdoms medbestemmelse i eget liv
7.4.1 Stemmerett for 16-åringer
Da vi planla Ungdomshøringen 2021 var vi nysgjerrige
på hva ungdommene mener om stemmerett for de under
18 år. Dette er et tema vi ofte diskuterer med ungdom vi
møter, og som har vært tatt opp under tidligere ungdomshøringer. Under årets høring ble dette et av de mest
omdiskuterte temaene. Flere mente at siden de selv ikke
følte seg klar til å ta en slik avgjørelse, var de skeptiske
til hvorvidt andre på deres alder var i stand til å gjøre et
godt valg. Det var flere som trakk fram at ungdom ikke
er modne nok eller forstår et valg godt nok til å tillates
å stemme.

«Jeg er uenig [i at 16-åringer bør ha stemmerett]
fordi jeg har noen venner som jeg vet at kan ta
veldig dumme valg. Jeg stoler ikke på at de alltid
ville valgt riktig.»
– Deltaker, 16 år

Samtidig ble det trukket fram at selv om ungdom kan ta
dumme valg, så er det ikke sikkert at unges stemmer ville
ført til den største påvirkningen på valgresultatet. Det var
også noen som påpekte at det ikke er sikkert at alle voksne forstår valg og demokrati godt nok heller, og at man
heller ikke nødvendigvis kunne stole på at voksne tar «et
godt valg» når de skal stemme.
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«Unge kan ta dumme valg, men det kan jo ikke
påvirke valgresultatet så mye.»
– Deltaker, 15 år

Det ble også foreslått alternativer til å gi full stemmerett til 16-åringer; en deltaker foreslo at man kunne latt
stemmene til 16- og 17-åringer telle mindre enn til dem
over 18 år. En annen deltaker mente at å la 16-åringer
stemme ved lokalvalg var en god begynnelse:

«Det er en fin start å la de over 16 år stemme
i lokalvalg.»
– Deltaker, 16 år

7.4.2 Bestemme over egne penger
Vi ønsket også å høre hva ungdommene mente om
muligheten til å ta egne økonomiske beslutninger.
De fleste deltakerne mente at de burde ha stor frihet
over alle dine egne penger, mens andre trakk fram at
de burde få bestemme over en del av pengene.

«Det er jo mine penger, så jeg bør få bestemme
selv.»
– Deltaker, 15 år

Vi spurte også om deltakerne fikk penger hjemme. Det
gjorde de fleste, men i varierende grad. De fleste fikk en
avklart fast sum, og muligens noe ekstra om man gjorde
mer hjemme. De fleste vi snakket med fortalte at de må
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si ifra om de trenger penger, og fortelle hva de skal bruke
pengene til.

«Jeg må spørre og noen ganger. Hvis jeg ber
om mye penger må jeg si hva jeg skal bruke
pengene til.»
– Deltaker, 14 år

Vi spurte deltakerne om de mente at de burde få betalt
for oppgaver det de gjør hjemme. En deltaker svarte:

«Vi burde få penger for å hjelpe til ekstra hjemme,
men ikke for å holde vårt eget rom ryddig.»
– Deltaker, 12 år

Det er interessant å se dette punktet opp mot voksenpoengøvelsen fra kapittel 4.4. Her mente ungdommene
at egen sparing ikke gir så mye voksenpoeng. I diskusjonene rundt dette punktet trakk flere ungdom fram at de
allerede sparte penger til leilighet, å ta lappen eller bare
for å ha litt ekstra å rutte med når de ble voksne.
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7.5 Rett til privatliv
Vi ønsket å la ungdommen diskutere egen rett til privatliv, og hvilke behov de har for mer eller mindre privatliv
i hverdagen. Under flere av enighetslinjeøvelsene vi
gjennomførte med Jamboard, fikk deltakerne diskutere
hvordan de opplever det å ha kontoer på forskjellige
sosiale medier. Flere sa de synes det er greit at foreldre
følger eller legger dem til på for eksempel Instagram eller
Facebook. Men ungdommene mente også at de voksne
burde ha respekt hvis barna deres ikke ville legge dem til.
En deltaker på 17 år trakk fram:

«Sosiale medier er en del av vårt privatliv.
Nesten som en dagbok, og da bør man få ha det
for seg selv.»
– Deltaker, 17 år

Det var også flere som mente at det til en viss grad var
bra at foreldre fulgte barna sine på sosiale medier:

«Det er greit at man følger med når barna er yngre,
men jo eldre de blir, jo viktigere er det at de får
bestemme selv hva foreldrene ser og ikke ser.»
– Deltaker, 17 år

«Det føles bra at foreldrene mine vet hva jeg gjør,
men noen ganger trenger jeg privatliv, og da liker
jeg ikke at de har tilgang.»
– Deltaker, 14 år
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Som den siste deltakeren trekker fram er det altså
viktig at man kjenner sin besøkelsestid, og at foreldre
respekterer barn og unges bruk av sosiale medier.
En annen deltaker sa:

«Dette handler også om tillit. Hvorfor skal
foreldrene mine ha tilgang til sosiale medier
når de bare kan snakke med meg og spørre?»
– Deltaker, 15 år

Flere fortalte at de har gått med på at foreldrene kan
følge dem på sosiale medier, men at dette har ført til at
de enten bruker andre kanaler, eller har laget en annen
profil der de legger ut ting de ikke ønsker at foreldrene
skal se:

«Man kan ha flere brukere for å skille hva man vil
dele med foreldre og kun med venner.»
– Deltaker, 18 år
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Bør foreldre ha tilgang til ungdoms
sosiale medier-konto?

Enig

Deltaker,

Deltaker,

16 år

17 år

Deltaker,

Uenig

13 år

Deltaker,
17 år

*Et eksempel på hvordan deltakerne posisjonerte seg på om voksne bør ha
tilgang på ungdoms kontoer på sosiale medier.

Et annet spørsmål vi stilte var Finnes det steder ungdom
kan være uten voksne? hvor vi ønsket å høre om ungdom
føler at de har steder å være helt på egen hånd. Vi var
også interessert i å høre hvordan det har vært for ungdom å finne steder for seg selv under koronaåret.
Flere av deltakerne trakk fram at det er få steder hvor de
føler de kan være helt uten voksne. Det er noe de ønsker
mer av, og trekker fram som viktig for deres hverdag.
Deltakerne sier også at det er særlig viktig at voksne
respekterer de private stedene som ungdom faktisk har.
Av steder hvor ungdom føler de kan være uten voksne
trekker deltakerne fram sitt eget rom, sosiale medier og
ute. En deltaker trakk også fram Biblo på Tøyen som et
sted det var mulig å være uten voksne, fordi voksne som
ikke jobber der ikke har adgang dit.
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En av deltakerne fortalte at å ha meldingene sine for seg
selv har vært ekstra viktig i året som har gått, mens en
annen trekker fram at det finnes flere plattformer som er
ment for ungdom og ikke voksne. Flere av ungdommene
har uttrykt at de ønsker flere slike tilbud.

«Viktig at meldinger med venner er privat. Det
har vært spesielt viktig under koronakrisen.»
– Deltaker, 13 år
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8. Tips til voksne som møter
eller jobber med ungdom
Ungdommene vi snakket med under årets ungdomshøring synes stort sett det er fint å snakke med voksne
om både små og store ting, men de fleste trekker fram
viktigheten av å snakke til ungdom på deres premisser.
Samtaler med ungdom bør altså alltid skje på et likeverdig nivå. Ungdommene mener det er viktig at voksne
respekterer for at ungdom ikke er barn, men heller ikke
har samme erfaring som voksne. En av deltakerne på
de digitale høringen hadde følgende råd:

«Legg deg på samme nivå og ha en samtale hvor
du viser at vi er likeverdige; at du ikke er bedre
enn meg bare fordi du er eldre enn meg.»
– Deltaker, 15 år

Deltakerne påpekte også at voksne bør holde det de
lover, og følge opp og gjøre det de sier de skal gjøre. Ved
å være der for ungdom når de trenger det skaper man
tillit. Som nevnt i kapittel 5 om tillit, uttrykte flere av
deltakerne at det å ikke være dobbelmoralsk var noe de
la stor vekt på.
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«[Det er] viktig at man holder det man lover.
Det kan ødelegge tilliten hvis man bryter løfter.»
– Deltaker, 15 år

Ungdom vil gjerne prate om vanskelige ting, og vender
seg gjerne til voksne for å få råd og veiledning. De setter
pris på å møte noen som har erfaring, eller har vært gjennom lignende situasjoner som det man selv opplever.

«Vis at du bryr deg om svaret når du spør hvordan
det går. Hvis du hjelper meg gjennom en vanskelig
tid får du tilliten min.»
– Deltaker, 17 år

Skole er en arena hvor ungdom opplever mye stress,
og hvor de ønsker å få støtte og veiledning. De fleste av
deltakerne trakk fram at om de opplevde vansker på
skolen ville de pratet med voksne. Det er et stort press
rundt både å være flink, og å ikke få til skole like bra for
ungdom. Her ønsker ungdommene å møte voksne som
viser støtte, hjelper til og prøver å forstå hvordan den
enkelte ungdommen har det.
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«Ikke legg for mye press når det gjelder skole.
Ha forståelse og toleranse for at vi har mye å
tenke på.»
– Deltaker, 16 år

Ungdom har relativt høy tillit til voksne, men liker å
kjenne personene de spør om råd, og synes det er viktig
at de man snakker med ikke prøver å framstå som noe
de ikke er. Det er viktig at de voksne er ærlige og åpne
om både hva de kan og ikke kan i møtet med ungdom.
Ungdommene liker rett og slett når voksne tør å vise sin
menneskelige side.

«Det er ikke noen oppskrift for hvordan voksne
kan vinne ungdoms tillit. Det er individuelt, og noe
man må snakke om.»
– Deltaker, 17 år
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Vi velger å avslutte rapporten med tre tips
til deg som møter eller jobber med ungdom:
• Møt ungdom på deres premisser, og
bruk et språk som er forståelig for den
unge personen du snakker med.
• Del gjerne av det du kan og dine
erfaringer, men møt ungdommen med
respekt for deres situasjon.
• Hold det du lover, og ikke lat som om
du kan mer enn det du egentlig kan.
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9. Etterord
En av de mest sentrale delene av Ungdomshøringen er at
ungdom skal få si hva de mener om det de vil diskutere.
Dette er en stor styrke i arbeidet, men medfører naturligvis at vi ikke får svar på alt det vi lurer på, for det er tross
alt begrensninger på hva man rekker og får til å diskutere
på to timer over skjerm.
Vi vil derfor benytte etterordet til å si litt om situasjonen
rundt høringen, samt diskutere noen ting vi ikke har
fått skrevet like utfyllende om i rapporten som vi hadde
håpet på forhånd.
Av temaene vi ikke har vært inne på så mye som vi skulle
ønsket stikker skolehelsetjenesten seg særlig fram. I
spørreskjemaet fikk vi tilbakemeldinger på at ungdom
ville pratet med helsesykepleier om en del ting som er
vanskelig å prate om med andre om. Samtidig dukket det
ikke like ofte opp under diskusjonene våre i de digitale
gruppehøringene.
Det er tydelig at ungdom ønsker å medvirke i eget liv,
og å være med på å avgjørelser som påvirker dem.
Samtidig er det høy grad av tillit til at beslutningstakere
(da gjerne voksne) gjør sitt beste, og ungdommene
mener jevnt over at myndighetene har håndtert koronapandemien godt. Det er derimot flere ungdommer som
har fortalt at de ikke føler at unge har blitt prioritert like
godt i året som har gått. Det kan hende at formatet til
årets ungdomshøring har gjort det vanskeligere å være
kritisk, da vi ikke har hatt like god tid til å bygge en
gruppedynamikk eller skape et godt samhold mellom
deltakerne. Disser to faktorerne mener vi har betydning
for hvor kritisk og hvor diskuterende deltakerne føler
at de kan tillate seg selv å være.
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Det å være ungdom i dag fører med seg press fra flere
hold. Det er mange forventninger. De skal yte både på
skolen og i det sosiale livet. Voksne kan legge ekstra
press på barn ved å ha høye forventninger og krav. At
barn og unge har tilgang på arenaer hvor de kan være
uten voksne, hvor de kan ha privatliv eller bare være med
venner på deres egen alder er noe som vi har diskutert
med flere, og som vi ser er viktig. Dette behovet har blitt
enda tydeligere under den sosiale nedstengingen.
Nå som samfunnet åpner opp igjen får ungdom mulighet til å bestemme mer over egne liv, og hva de ønsker å
bruke tiden sin på. Det kommer forhåpentlig til å være en
stor driv til å ta igjen for det tapte. Ett år for en 15-åring
betyr så mye mer enn det gjør for en 30-åring. I gjenåpningen vil vi derfor slå et slag for at man prioriterer at
barn og unge får muligheten til å hente seg inn etter et
år med nedstengning, og at man legger opp til at unge
får brukt den gjenvunne friheten godt.
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Spesiell takk til:
Alle ungdommene som brukte tid av sin hverdag for å dele
sine meninger med oss
Rommen skole
Jordal skole
Nordre Aker Ungdomsråd
Byråd Rina Mariann Hansen
Sentralt ungdomsråd i Oslo
Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
ved Marit Elise Aune og Kjersti Varang
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