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UNGDATA 2018

• Veltilpasset og hjemmekjær ungdomsgenerasjon 

• Ungdommer flest er godt fornøyd med foreldrene sine, med venner, 
med skole og med lokalmiljø – og har en aktiv fritid. 

• Flertallet rapporterer god trivsel • Flertallet rapporterer god trivsel 

• Flertallet har god fysisk og psykisk helse, men psykiske og fysiske 
helseplager fortsetter å øke 

• Brudd i skikkelighetstrend? Økning i regelbrudd, bruk av cannabis. 

• På ungdomstrinnet er det flere enn før som har skulket skolen 

• Mindre fremtidsoptimisme? 



Hva bekymrer vi oss for? 

• Hun sitter mest inne på rommet 
sitt

• Hun vil ikke gå på skolen

• Han virker engstelig 

• Hun viser utfordrende seksuell 
atferd

• Har han debutert med rusmidler?

• Det er vanskelige familierelasjoner 
– samlivsbrudd – nye 

• Hun virker deprimert – er hun det? 

• Han sover så mye/for lite

• Hun spiser så lite

• Han spiller mye dataspill

• Har han skadet seg selv? 

– samlivsbrudd – nye 
konstellasjoner

• De bryter avtaler, forholder seg 
ikke til regler/grenser

• De vil ikke snakke med meg… 



Hva ønsker vi for våre tenåringer? 

• At de skal ha det bra! 

• At de skal ha venner

• At de skal trives på skolen

• At de skal bli integrert i • At de skal bli integrert i 
samfunnet

• At de skal snakke med oss? 
• (at de skal rydde rommet og gå ut med søpla og 

lufte hunden og lage middag og gjøre lekser og 
holde seg i aktivitet og sove og spise tilstrekkelig og 
være glade og vennlige og høflige mye mye 
mer…..?)



Hva trenger tenåringen? 

• Å bli sett

• Å bli hørt

• Å bli tatt imot 

• Å bli bekreftet• Å bli bekreftet

• Tilgjengelige 
foreldre/foresatte 



Tenåringshjernen



Hva trenger vi som foreldre/foresatte? 

• Å gjenkjenne hva som skjer i oss 
når det er 
manglende/vanskelig/konfliktfylt 
kommunikasjon med tenåringen 

• Å regulere egne følelser

• Å velge «kamper»  



•Når barna kommer i tenårene 
kommer foreldrene i 
trassalderen… 
kommer foreldrene i 
trassalderen… 



Gode råd og verktøy? 



ROS

• Lete etter gull 

• Ta de på fersken i å gjøre noe 
bra! 

• Ros kan være verbal ros, fysisk • Ros kan være verbal ros, fysisk 
berøring, nærhet – felles 
aktiviteter 

• Positiv oppmerksomhet 



To ører og en munn… 

• Lytte

• Vanskelig å lytte til noen som 
«ikke sier noen ting» 

• Bekreft følelser • Bekreft følelser 

• Ta på alvor (ikke bagatelliser)

• Å tåle det som blir sagt

• Skal jeg gi råd? Eller vente med 
det… 



Avhør…Forhør…. Intervju… 





«Knappetrykking» 

• «Du lar mæ ALDRI få lov til nåkka»

• «Du e mykje strenger enn alle de andre foreldran»

• «Du e den verste mora/farn i hele verden!!!»

• «Æ hate dæ!!!»  «Du e en drittsekk» • «Æ hate dæ!!!»  «Du e en drittsekk» 

• «Du e ikke mora/farn min, æ treng ikke hør på dæ!»

• «Du e ikke glad i mæ»

• «Ikke bry dæ! Du har ingenting med det!»

• «Æ bryr mæ ikke»



Ikke abdiser som foreldre



Om belønningssystem



Take home message 




