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Forord
Siden 2010 har over 510 000 elever på ungdomstrinnet og i videregående 

opplæring deltatt i Ungdata. Det er bare et fåtall kommuner i landet som 

ikke har gjennomført Ungdata. Det betyr at 500 000 ungdommer i de 

fleste kommunene i Norge har fått uttrykt noe om hvordan de har det i sin 

hverdag. Men hva har dette egentlig å si?

Ungdata brukes på mange måter, av ulike fagfolk, kompetansemiljøer, 

forskningsmiljøer, samfunnsplanleggere osv. I dette heftet har målet vært 

å samle noen gode eksempler på hvordan Ungdata brukes, og vi håper 

andres gode erfaringer kan gi kommuner og fylkeskommuner noen ideer 

til utvidet bruk av Ungdata. 

Det er landets syv regionale kompetansesenter for rus (KoRus) som har 

finansiert dette inspirasjonsheftet, og fem av KoRusene har bidratt i 

utformingen av heftet. 

Ungdata-undersøkelsen omfatter flere viktige temaer i ungdoms liv, som 

skole, fritid, venner, familie, psykisk helse, bruk av rusmidler og mye mer. 

KoRusene erfarer at Ungdata er blitt et nyttig verktøy for kommuner og 

fylkeskommuner, når de skal identifisere lokale utfordringer og trender, og 

videre i planlegging og evaluering av tiltak rettet mot barn og unge. Dette 

heftet er laget med et ønske om å inspirere alle som bryr seg om barn og 

unges oppvekstvilkår, til å fortsette det gode arbeidet som allerede gjøres.
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Vi ønsker å bidra til å skape lokalt engasjement omkring undersøkelsene, 

og vi håper at dette inspirasjonsheftet kan bidra til bedre dialog med 

ungdom, foreldre og andre om oppvekst vilkår, skole- og fritidsarenaer. 

Undersøkelsene gir data grunnlag for planarbeid og annet utviklingsarbeid, 

og for forebyggings innsatser og konkrete tiltak. Dette blir belyst i heftet 

gjennom intervjuer og artikler fra hele landet. 

I heftet kan du blant annet lese om hvordan kommuner og fylkeskommuner 

har fått med seg ungdommer i tolkning og diskusjoner rundt funnene fra 

de lokale Ungdata-undersøkelsene, Ungdata brukt inn i forskning, og om 

hvordan et helt fylke har gjennomført undersøkelsen for alle ungdommene 

fra 8. trinn til VG3. Du kan også lese om ulike innsatser kommunene har 

tatt i bruk som en oppfølging av Ungdata-resultatene, og om Ungdata 

junior, som er Ungdata for mellomtrinnet.

God lesning – håper du blir inspirert! 

Hilsen oss i redaksjonen:

Rosanne Kristiansen og Anne-Cathrine Reuterdahl, KoRus-Sør 

Trude Aalmen og Kent Ronny Karoliussen, KoRus-Nord

Yvonne Larsen, KoRus-Oslo

Kristine Langmyr, KoRus-Øst
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I løpet av ett tiår mistet Verdal 
kommune over 50 ungdommer i over
doser, trafikkulykker og selv mord. 
Ungdomskulturen hadde utviklet 
seg i negativ retning i mange år, og 
ingen visste helt hvordan man skulle 
ta tak i det. Et samlet engasjement 
fra politi, kommune og innbyggere 
ble starten på en snuoperasjon.

Historien startet på 1970-tallet, med opp-
bygging av industrisamfunnet i Verdal. Det 
var stor vekst i befolkningen, og stor vekst 
hos barnehagene og skolene. Én skole kunne 
plutselig få fem nye elever per dag, per uke, 
i en lang periode. Nødvendig oppfølging av 
familiene og ungdommene som kom, var ikke 
på plass.

– Dette var starten på et utfordringsbilde som 
man ikke ante følgene av før på 90-tallet, 
forteller Anette Tiller Skjervø, SLT-koordinator 
i Verdal kommune.

For henne er verdalshistorien viktig. Den viser 
konsekvensene det kan få når man ikke er 
klar for å møte store samfunnsendringer, 
og samtidig hvordan ting kan snu med rett 
innsats.

Mye rus og dødsfall
På 1990-tallet var det stor arbeidsledighet 
blant lokalungdommen og stort frafall i 
videregående skole. Mange ungdommer følte 
rotløshet og håpløshet med tanke på framtida, 
og det dannet seg en ungdomskultur som man 
ikke helt fikk taket på.

– Det var mye alkohol og stor vekst av andre 
typer rusmidler, forteller Skjervø.

Det utviklet seg til et hardt narkomiljø, og 
man hadde ikke de riktige virkemidlene i 
kommunen til å ta tak i det. Det virket også 
som om politiet hadde lagt seg litt bakpå og 
gitt opp litt, forteller Skjervø. Det var skriving 
om Verdal i Adresseavisen og Trønderavisen, 
og ryktene gikk om verdalssamfunnet.

Det var mange forferdelige hendelser i ung-
domsmiljøet på den tiden, minnes Skjervø.

– Vi mistet mer enn femti ungdommer dette 
tiåret. Det var mange dødsfall med overdoser, 
trafikkulykker og selvmord. Dette gjorde noe 
med ungdommene i hele kommunen.

Hun undres over hvordan en gruppe ungdom-
mer kunne bli så sterkt påvirket i negativ 
retning.

Aldri igjen
AV: JO ARILD SALTHAMMER, KORUS-MIDT

I arbeidet med foreldre 

er Ungdata vår viktigste 

kunnskapsbase. Den viser hva 

ungdommene deres sier, og 

hvor viktige de foresatte er.

“
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– De som var med på dette, sier det var 
kjedsomhet, det var autoritetsproblemer og 
det var en del som ikke hadde grunnmuren på 
plass i livet sitt, sier Skjervø. 

Politi, foreldre og ungdom samlet seg
Det som ble snuoperasjonen, bestod av flere 
ting. Blant annet fikk Verdal en ny lensmann 
som tok skikkelig tak. Foreldre og pårørende 
kom på banen, og ungdommer selv stod frem 
og sa at de ikke ønsket at verden så på dem og 
Verdal som verstingene.

Ordføreren gikk i front for å prioritere fore-
bygging, og i starten av 2000-tallet begynte 
man virkelig å se på hvordan man kunne 
forebygge samtidig som man jobbet direkte 
med rusutfordringer og kriminalitetsmiljøet.

– Tilbudet til ungdommene var lite eller ingen-
ting på denne tiden. MOT ble iverk satt som 
tiltak. Det var et håndfast verk tøy å jobbe 
etter. Videre begynte man å se på ungdoms-
kontakter, man styrket barneverntjenesten 
og helsesøstertjenesten, men viktigst 
var dette med tidlig innsats i barnehage, 
mener Skjervø. Målet her var å styrke fag-
kompetansen i barnehagene og jobbe mer 
med familieperspektivet.

Samtidig kom også Folkeaksjonen i 2003 
etter oppfordring fra en mor i Verdal. Her gikk 
befolkningen sammen og sa at de ønsket en 
endring i Verdal. Politi, foreldre og ungdom 
gikk sammen. Fakkeltoget ble en samlet 
erkjennelse for hva vi stod i, og alle ble bevisst 
problemene, slik Skjervø husker det.

Forstod at brannslukking ikke var 
løsningen
Kommunen forstod at forebygging var en av 
løsningene. Det ble laget tre kommunedel-
planer i Verdal, én for barn, én for ungdoms-
skolealder og én for 16–23 år.

– Hele kommunen var involvert i et tverrfaglig 
samarbeid i dette forebyggingsløftet, sier 
Skjervø.

Hun forteller videre at hun husker godt en 
avisartikkel om mye hjemmebrent og store 

overskrifter tidlig på 2000-tallet, og at en 
ny undersøkelse i 2011 viste at dette hadde 
snudd.

– Fra verst i klassen til best i klassen, nesten. 
Vi har stått i det og prioritert forebygging. 
Politikerne og ledelsen har støttet opp om 
fagfolkene og skjønt at brannslukking ikke 
er noen løsning. De forstod at man må tåle 
å vente 10 år på virkningene av forebygging, 
sier Skjervø.

Ungdata gir mer kunnskap
Verdal kommune har lenge vært opptatt av 
å ha en solid kunnskapsbase. Gjennom 15 år 
gjennomførte kommunen en rusundersøkelse 
og brukte resultatene mye opp mot tiltak som 
ble igangsatt på 2000-tallet. 

Med første Ungdata-undersøkelse i 2013 ble 
konseptet utvidet med et bredere perspektiv 
på ungdoms liv. Nå brukes undersøkelsen 
aktivt for å prioritere tiltak.

Anette Tiller Skjervø, SLT-koordinator i Verdal 
kommune, mener verdalshistorien er viktig 
fordi den både viser hvor galt det kan gå 
dersom man ikke er rigget til å fange opp unge 
som trenger hjelp, men også hvordan riktig 
innsats kan snu en negativ trend. Foto: Verdal 
kommune
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– Etter en ny undersøkelse setter et tverrfaglig 
team fra kommunen og politiet seg ned og 
diskuterer hva som har endret seg og hvorfor.

Resultatene brukes videre i planverket og 
samfunnsmålene.

– Ut fra Ungdata kan vi sette mål, som poli-
tikerne kan vedta at vi skal jobbe etter, sier 
Skjervø.

Nå er ressursene på plass
I siste undersøkelse hadde Verdal en noe 
dårlig utvikling på alkohol.

– Fantastiske fagfolk ute i felten hadde alle-
rede en mistanke om mer alkoholbruk, og fikk 
det bekreftet gjennom Ungdata-resultatene. 
Disse fagpersonene er i rett posisjon, de 
har rett kunnskap, og kan ta tak på et tidlig 
tidspunkt, sier Skjervø.

En grundig gjennomgang av resultater kan 
innebære en endring i prioriteringer og tiltak 

i kommunen, men det er ifølge Skjervø sjelden 
noen utfordringer med å endre retning.

– Fagpersonene her ønsker det samme, og 
mange har vært med på utviklingsprosessene. 
Det er ikke bare barnevernet, bare skolen, bare 
ungdomskontaktene, bare helsestasjonen; 
det er sammen vi gjør det. Vi møtes tverrfaglig 
jevnlig, og har høy takhøyde for å diskutere og 
bli enig i fellesskap.

– Å ha 14 ressurspersoner i en kommune med 
nesten 15000 innbyggere er et forebyggende 
tiltak i seg selv, påpeker Skjervø.

Hun forteller at ressurspersonene har helse- 
og sosialfaglig kompetanse og møter ungdom 
på ulike arenaer. Kjerneoppgaven for alle, tross 
ulike arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, er at 
de skal være voksne med tid. De skal være der 
24/7 og ha tid til ungdommene uansett arena. 
De skal også jobbe skole/hjem/fritid.

Verdal kommunes historie knyttet til rus, kriminalitet og dødsfall på 1990-tallet har satt spor hos 
innbyggerne. I dag er Verdal kommune kjent for sitt forebyggingsfokus og sin sterke rusfaglige 
kompetanse. Foto: Øivind Holand, Verdal kommune.
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– Det er ikke rart om du sliter med matema-
tikken, hvis du har en mamma som sliter 
psykisk og ligger hjemme. Denne forståelsen 
snakker vi ikke om lenger, dette er alle enige 
om, sier Skjervø.

Når grunnmuren slår sprekker
– Vi hadde noen ungdommer som laget bøll 
nå nylig. Det blusset opp med nyhetssaker om 
denne gruppen, og ungdommene det gjaldt 
fikk bekreftelse på at de var «verdalsbanden», 
sier Skjervø.

Kommunen svarte med å samle de 400 
foreldrene som hadde ungdommer i samme 
alder.

– Vi sa ting som det var, veldig direkte, og 
umiddelbart meldte 200 foreldre seg som 
kveldsravner. I arbeidet med foreldre er 
Ungdata vår viktigste kunnskapsbase. Den 
viser hva ungdommene deres sier, og hvor 
viktig de foresatte er.

Hun understreker at grunnmuren ligger hos 
foreldrene.

– Om grunnmuren slår sprekker, tenker vi at 
hvis vi får innbyggerne våre til å bry seg om 
hverandre, slik at de tør å ta tak når de ser noe 

som ikke er riktig, så kommer vi nok lengre 
med det enn bare å jobbe med tiltak. Vi må 
gjøre begge deler.

I dag er Verdal kommune kjent for sitt fore-
byggingsfokus og sin sterke rusfaglige kompe-
tanse. Men kommunens historie knyttet til 
rus, kriminalitet og dødsfall på 1990-tallet 
sitter fortsatt som støpt fast i innbyggerne, og 
samfunnet preges av holdningen «aldri igjen».

– I dag har vi strukturene og folkene på plass 
for å kunne ta tak i problemer tidlig, sier 
Skjervø.

Ut fra Ungdata kan vi sette mål, som politikerne  

kan vedta at vi skal jobbe etter.
“

Verdal er en kommune i Trøndelag fylke.

Antall innbyggere i 2018: ca. 15.000

Befolkningen i Verdal økte kraftig midt 
på 1970-tallet. Etableringen av Aker 
var hovedårsaken til dette, i tillegg til 
at de store kullene etter 2. verdenskrig 
fikk barn i denne perioden. Årlig 
befolkningsvekst i perioden 1970–1979 
var i gjennomsnitt 294 personer.
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Ringsaker kommune har rutiner 
for hvordan resultatene fra Ung
data blir formidlet og brukt i 
kommunen. Alle involverte virk som 
heter har ansvar for å utvikle egne 
forbedringsområder. Dette er for
ankret på rådmanns nivå.

Ringsaker kommune (med 34 000 innbyggere) 
utførte sin første ungdomsundersøkelse i 
2006, og fulgte opp med ny undersøkelse i 
2009. Så kom Ungdata i 2014 og 2017. 

– I Ringsaker brukes Ungdata til å gi oss 
oversikt over utfordringene i ungdomsmiljøet, 
se om vi har riktig retning i arbeidet vårt 
og identifisere forbedringsområder, sier 
Ida Lillehovde van der Eynden, som er SLT-
koordinator i kommunen.

Forankring av arbeidet
SLT er en samordnings modell for lokale, fore-
byggende tiltak mot rus- og kriminalitet, som 
benyttes av om lag 200 norske kommuner. 
Ringsaker kommune har en 100 % stilling 
som SLT-koordinator. Denne er plassert i 
rådmannens stab og har en styringsgruppe 
(se ramme) som gir koordinatorstillingen 
nødvendig autoritet. 

SLT-koordineringsgruppe (se ramme) jobber 
med saker på systemnivå, og har ansvar for å 
skaffe oversikt og drøfte tiltak. 

– Medlemmene, med unntak av SLT-koordi-
nator, er virksomhetsledere med beslutnings -
myndighet, sier van der Eynden. Rus, 
kriminalitet, psykisk helse, skolefravær og 
vold i nære relasjoner er prioriterte områder i 
vårt SLT-arbeid, fortsetter hun. 

Gjennomføringen av Ungdata-under søkelsen 
er forankret både i SLT-styrings gruppen og  
SLT-koordineringsgruppen. Koordinerings-
gruppen gjennomgår spørsmåls batteriet, 
og de tar stilling til praktiske spørsmål rundt 
gjennom føringen. 

– Når vi mottar resultatene fra under-
søkelsen, gjennomgås og drøftes disse i 
koordineringsgruppen og i SLT-oppvekstteam 
på skolene. Tiltak iverksettes av alle enhetene 
som deltar i SLT-sam arbeidet, og evalueres av 
koordinerings gruppen. Ungdata blir dermed 
både en kilde til nytenkning og mål på det 
arbeidet vi allerede utfører, forteller van der 
Eynden.

Kommunen har SLT-oppvekstteam, som  
be står av tverrfaglige team knyttet til hver av 
de fem ungdomsskolene, de to største barne-
skolene og videregående skole. 

– Oppvekstteamene har god kunnskap om det 
som rører seg i ungdomsmiljøene. De bruker 
resultatene fra Ungdata både på kommune- 
og skolenivå, og kommer med innspill til tiltak 
på skolene, sier van der Eynden.

Hun forteller videre at Ungdata-resultatene 
presenteres for og drøftes med Ungdommens 

Ungdata brukes 
systematisk
AV: HELGE BJØRNSEN OG METTE ERIKA HARVIKEN, KORUS-ØST
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kommunestyre (UKS). Skolene informerer FAU 
og foreldre, og resultater fra Ungdata inngår 
i det foreldrerettede rusforebyggende tiltaket 
«Utsett!», som gjennomføres på foreldremøter 
på alle trinn i ungdomsskolen.

Bakgrunn for det systematiske arbeidet
– Ungdomsundersøkelsen i 2006, som kom-
munen fikk hjelp av KoRus-Øst til å gjennom-
føre, ble en tankevekker. Kommunen hadde 
større utfordringer når det gjaldt ungdom 
og rus enn det vi var klar over, men det ga 
oss samtidig en retning i det forebyggende 
arbeidet, fortsetter van der Eynden. 

– Ungdomsundersøkelsen fortalte oss at de 
unge debuterte tidlig med alkohol, og mange 
hadde et høyt alkoholkonsum. Og ikke minst 
synliggjorde undersøkelsen at foreldre i 
kommunen generelt hadde et liberalt syn på 
ungdom og regler for bruk av alkohol. Vi så oss 
nødt til å gjøre noe.

Van der Eynden forteller videre at kommunen 
etterlyste en bredere anlagt undersøkelse, 
og at de er veldig fornøyd med at Ungdata er 
kommet på plass. Nå kan kommunen enkelt 

sammenligne egne resultater med resultater 
fra andre kommuner, og ikke minst nasjonale 
tall og trender.

– Det siste er viktig, sier van der Eynden. Nå har 
vi gjennomført fire ungdomsundersøkelser, 
og vi har ikke bare erfaring, men også laget 
rutiner for gjennomføring av undersøkelsen, 
bearbeiding av resultatene og utvikling av 
tiltak. Nye undersøkelser og nasjonale tall 
gir oss tilbakemelding på om innsatsen i 
det forebyggende arbeidet fører til ønskede 
resultater.

Forebyggende tiltak
I 2008 innførte kommunen programmet «Unge 
og rus» for elever i ungdomsskolen og Ørebro 
forebyggingsprogram (ØPP) for foreldre. I 
tillegg til de svenske forskningsresultatene, 
valgte kommunen å ta inn lokale tall fra 
Ungdomsundersøkelsen i ØPP. Tilsvarende 
gjorde de med lokale og skolevise resultater 
etter at den første Ungdata-undersøkelsen 
var gjennomført i 2014. 

– Ved å vise til svarene fra kommunens og 
skolens elever, erfarte vi et mye større enga-
sjement og bedre samarbeid i foreldregruppa, 
sier van der Eynden. Foreldre fikk med 
dette et større eierforhold og følte et større 
ansvar for å gjøre noe med utfordringsbildet. 
Disse erfaringene ble spilt inn da KoRus-
Øst videreutviklet ØPP til «Utsett!», som 
nå brukes som foreldrerettet tiltak i alle 
ungdomsskolene i kommunen. 

– Gjennom «Utsett!» har kommunen fått et 
verktøy som hjelper oss med å jobbe målrettet 
i det rusforebyggende arbeidet, sier van der 
Eynden. 

Hun avslutter med å vise til at det er trender 
på nasjonalt nivå som viser en nedgang i 
ungdommers alkoholforbruk og foreldres 
aksept til at ungdom drikker alkohol. Samtidig 
viser lokale tall at det har vært en svært 
positiv utvikling i Ringsaker når det gjelder 
utfordringsbildet fra 2006, og at denne 
utviklingen faktisk overgår de nasjonale 
trendene.

SLT-koordinator Ida Lillehovde van der Eynden 
forteller hvordan kommunen bruker Ungdata 
systematisk. Foto: Mette Erika Harviken
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Slik jobbes det med SLT i Ringsaker kommune: 

SLT er en samordningsmodell for lokale, fore byggende tiltak mot rus og kriminali tet, 
som benyttes av om lag 200 norske kommuner. Kompetansesenter for kriminalitets fore-
bygging (Kfk) har ansvaret for å følge opp SLT-kommunene. I Ringsaker jobber de slik med 
SLT-modellen:

Styringsgruppen består av ordfører, råd mann, lensmann og kommunalsjef for skole og 
barnehage. SLT-koordinator møter fast i denne gruppen. Styringsgruppen har ansvar for 
mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging i kommunen og for å innlemme 
dette i planverket. 

Koordineringsgruppen består av ledere fra to barneskoler, alle ungdomsskolene, barne-
vernet, PP-tjenesten, helsestasjon- og skolehelse tjenesten, ungdomskontakten, kultur, 
psykisk helse- og rustjenester, NAV, videregående skole, forebyggende politi og SLT-
koordinator. Gruppen avdekker problemer og utfordringer og setter inn ressurser for 
målrettet innsats i tråd med rammene fra styringsgruppen. 

Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her 
finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å 
gjennomføre de tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt.

 

Dette er «Utsett!»: 
• Utviklet av KoRus-Øst som en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid

• Bygger på anbefalinger fra «Støttemateriell: Rusforebyggende arbeid i skolen – forslag 
   til læringsaktiviteter», forskning fra rusfeltet samt kommunale og regionale  
   Ungdata-undersøkelser

MÅLSETTING:

• Bidra til utsatt alkoholdebut

• Hindre omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler blant ungdom

• Forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk 

• Fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende 
   arbeidet

Nettside: www.rus-ost.no/folkehelse-og-ungdata/utsett-1/
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Ungdataundersøkelsen i Skedsmo 
kommune i 2016 avdekket 
interessante funn om politiske 
meninger og holdninger blant lokal 
ungdom. Hele 1258 av de unge 
rapporterte at de støttet valget 
til ungdommer som hadde dratt til 
Syria for å hjelpe til, enten på en 
ikkevoldelig måte eller for å kjempe 
med våpen. For å forstå mer om 
bakgrunnen for de unges politiske 
holdninger, gikk kommunen i gang 
med en HKHundersøkelse.

I vår lokale Ungdata-undersøkelse hadde vi 
valgt å inkludere spørsmål fra tilleggsmodulen 
om politikk og samfunn. Fra både skolehold 
og fritidssektor hadde vi tidligere fått 
bekymringsmeldinger som kunne tyde på at 
det var ungdommer som manglet sosial og 
kulturell tilhørighet i skole- og nærmiljøet 
sitt. Flere av resultatene fra Ungdata-under-
søkelsen bidro til å skape nysgjerrighet og lyst 
til å foreta en nærmere undersøkelse. 

For eksempel rapporterte 5 prosent av de unge 
at de i stor grad eller i svært stor grad støttet 
valget til ungdommer som hadde dratt til 
Syria for å kjempe med våpen. I tillegg var det 
35 prosent som svarte at de i stor grad eller 
svært stor grad støttet valget til ungdommer 
som hadde dratt til Syria for å hjelpe på en 
ikke-voldelig måte.

Det var i analysene av disse tallene at vi ble 
introdusert for metoden Hurtig kartlegging 
og handling (HKH). Metoden innebærer 
involvering av ungdom og lokale krefter og 
tjenester. Vi skjønte fort at ved å bruke HKH-
manualen ville vi på en rask og effektiv måte 
få svar på problemstillingene vi ønsket å 
belyse.

Involverer ulike aktører
Prosjektleder i arbeidet vårt, Odd Glasø 
Knutsen, sier at han opplevde det som posi-
tivt å bruke HKH-metodikken i kartleggings-
prosessen:

– Denne metodikken gir mange fordeler. Her vil 
jeg spesielt trekke fram involvering av mange 
aktører for å finne fram til riktig problemstilling 
for kartleggingen, sier Knutsen. 

– Brukermedvirkning gjennom innledende 
konsultasjon ga oss muligheter til å jobbe 
godt med problemstillingen. Dette var 
helt avgjørende for å kunne spisse den og 
utarbeide en god intervjuguide som alle i 
kartleggingsteamet forpliktet seg til å bruke.

I arbeidet vårt var det viktig å ha med rep-
resen tanter fra frivillig sektor både i kart-
leggingsteamet, i innledende og avsluttende 
konsultasjon, og som intervjuobjekter. Dette 
ga noen begrensninger, da deler av arbeidet 
måtte utføres utenom vanlig arbeidstid. 
Likevel klarte vi å tilpasse oss og gjennomførte 
både møter og intervjuer på kveldstid.

Å fange opp,  
for å følge opp 
AV: KRISTIN KYHEN RAMSTAD, SENIORRÅDGIVER, SKEDSMO KOMMUNE
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Forpliktende intervjuguide
– Med et kartleggingsteam på åtte personer 
var det ikke alltid like lett å få alle til å delta 
på de planlagte, ukentlige møtene. For å gjøre 
analysearbeidet lettere etablerte jeg derfor 
en liten arbeidsgruppe på tre, som arbeidet 
med å presentere alt innsamlet materiale, 
forteller Knutsen.

Knutsen mener at et godt resultat er avhengig 
av at alle involverte har et eierforhold til opp-
draget og prosessen. Alle åtte i kartleggings-
teamet var aktive i intervjufasen, og alle brukte 
personer i eget nettverk som intervjuobjekter. 
Vi hadde en intervjuguide som alle forpliktet 
seg til å bruke, og oppsummering fra 
intervjuene ble lagt inn i analyseskjemaer. 
Dette ga teamet et godt grunnlag for å se 
hva som allerede ble utført og fungerte godt. 
Metoden ga oss samtidig mulighet til å 
avdekke områder hvor det var viktig å rette 
fremtidig innsats. 

Gi andre mulighet til å lære
På spørsmålet om hvilke refleksjoner, eventu-
elle dilemmaer og utfordringer som oppstod i 
prosjektet, svarer prosjektlederen slik:

– Det var flott å få fram mange synspunkter 
på kort tid. Prosessen åpnet for nye tanker, 
ideer og forslag til løsninger. Slik utviklet vi ny 
kunnskap sammen. I tillegg er dette en god 
måte å involvere ungdom, frivillig sektor og 
ansatte i offentlig sektor på.

En av fordelene med HKH-metoden er at man 
får skriftliggjort resultatene fra prosessen og 
samlet dem i en rapport, som også inneholder 
en handlingsplan. Rapporten gir andre 
mulighet til å lære, bli inspirert og motivert til 
å sette inn en ekstra innsats på ett eller flere 
områder.

– Det er svært viktig at handlingsplanen som 
fulgte rapporten, ble forankret både politisk 
og i organisasjonen. Kun slik har den noen 
verdi, understreker Knutsen.

Han har brukt kartleggingsresultatene fra 
HKH-prosjektet inn i foredrag for ulike grupper 
og organisasjoner i Skedsmo kommune. Dette 
er en god måte å spre kunnskap på, og ikke 
minst motivere til innsats i frivillig sektor.

Resultatene av HKH-kartleggingen viste 
blant annet at ungdommene syntes det var 
vanskelig å forstå spørsmålene i modulen 
politikk og samfunn. De opplevde dem som 
dårlig formulert, og ga videre uttrykk for at 
spørsmålene måtte være mer personlige slik 
at det ble lettere å forholde seg til dem. Det 
som kom tydelig fram, var at flere ungdommer 
opplever utenforskap og ensomhet fordi 
de ikke har økonomi til å delta i organiserte 
aktiviteter, ferieturer eller andre sosiale 
aktiviteter.

Skedsmo kommune har derfor satset sterkt 
på å få til gratis aktivitetstilbud for ungdom 
i sommerferien, og på at flere unge skal 
få mulighet til å tjene sine egne penger 
gjennom et sommerjobbprosjekt for ungdom 
i kommunal regi.

Personlig er jeg glad for at de eksterne del-
takerne i kartleggingsgruppa har lært mye av 
selve metodikken og fått ny kunnskap som 
nå blir formidlet til innbyggerne. Som ansatt 
i kommunen og skribent av rapporten «Ung 
i Skedsmo: Kartlegging av sosial og kulturell 
tilhørighet – inkludering i et flerkulturelt 
samfunn», er jeg stolt over HKH-arbeidet. 
Det er flott at kommunen var villig til å 
bruke ekstra ressurser for å gå i dybden av 
problemområder som kom fram i den lokale 
Ungdata-undersøkelsen.

Flere av resultatene fra 

Ungdata-undersøkelsen bidro 

til å skape nysgjerrighet og 

lyst til å foreta en nærmere 

undersøkelse. 

“
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FAKTA OM HKH: 

•   HKH-metoden er basert på en systematisk kartlegging av ulike forhold innenfor et 
avgrenset område i en kommune.

•   Bakgrunnen for en HKH-prosess kan for eksempel være mistanke om forverring av 
rusvanene til en ungdomsgruppe eller forbruk av nye rusmidler i et område.

•   For å avdekke fakta inviteres først alle fag instansene som møter disse ungdommene, 
til en «innledende konsultasjon». På denne kursdagen utveksles informasjon mellom 
f.eks. miljøarbeidere i ungdomsklubben, lærere og rådgivere i skolen, politiet og 
utekontakten.

•   Gjennom intervjuer med tjenestene, analyse av eksisterende informasjon og gruppe-
arbeid får de fram sin kjennskap om problemet, og får dermed en mer helhetlig 
forståelse av hva de står overfor. Senere intervjues nøkkelpersoner, før man gjennom-
fører dybdeintervjuer med et utvalg av ungdommer eller andre målgrupper. Gjennom 
hele prosessen dokumenteres og systematiseres nye funn etter faste maler. Målet er 
å kartlegge både problemområdet og nåværende problemhåndtering, og analysere 
mangler i nåværende problem håndtering.

•   Kartleggingen skal ideelt foregå innenfor en periode på seks til åtte måneder, og 
sluttrapporten skal munne ut i en konkret handlingsplan.

•   En HKH-prosess tar i bruk både kvalita tive metoder som for eksempel observa sjon, 
fokusgrupper og intervjuer, og mer kvantitative metoder som spørre undersøkelser. Ved 
hjelp av en slik metodetriangulering skal enhetene oppnå en helhetlig forståelse, som 
gjør det mulig å utarbeide en handlingsplan.

Les mer om HKH ved KoRus-Øst her: https://www.rus-ost.no/folkehelse-og-ungdata/hkh 
eller ta kontakt med ditt regionale KoRus.

Det er flott at kommunen var villig til å bruke ekstra  

ressurser for å gå i dybden av problemområder som kom fram  

i den lokale Ungdata-undersøkelsen. 

“
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HKH-rapporten til Skedsmo kommune finner dere her:  
https://www.skedsmo.kommune.no/globalassets/utdanning/ungrapport.pdf
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Ungdomsrådet i Herøy kommune 
har jobba aktivt med Ungdata og 
kome med innspel til tiltak.

Til Herøy kommunestyre si sak om Ungdata-
undersøkinga 2017 hadde ungdomsrådet 
kome med heile fire utsegner, der dei peikar 
på nokre negative trendar og foreslår tiltak 
som utvida opningstider i fritidsklubben, 
betre busstilbod for unge og styrking av 
skulehelsetenesta.

Det var ungdomsrådet som tok initiativ til 
at kommunen skulle gjennomføre Ungdata-
undersøkinga dette året. Herøy er ein fiskeri-, 
offshore- og industrikommune på Søre 
Sunnmøre med om lag 9000 inn byggjarar. 
Ungdomsrådet deltok også aktivt i dialog-
seminaret som KoRus i Møre og Romsdal 
arrangerte i forkant av undersøkinga, og 
var høyringsinstans då KoRus utforma 
ekstraspørsmål om trivsel og tryggleik i 
organiserte fritidsaktivitetar.

Med friske utfordringar til kommunen og 
lokalmiljøet var ungdomsrådsleiar Helena 
Adelheid Aasen med og innleia ein temakveld 
som Herøy kommunestyre hadde vedteke 
å gjennomføre på bakgrunn av Ungdata-
undersøkinga. Temakvelden blei arrangert 
i februar 2018, med kommunestyret, rep-
resentantar for kommunale tenester, foreldre, 
lag og foreiningar til stades. KoRus bidrog 

med å presentere funn i undersøkinga. 
Aasen oppsummerte også, saman med 
varaordførar Camilla Storøy, det som hadde 
kome fram i gruppearbeidet – om kva ulike 
aktørar i lokalsamfunnet kan gjere for å betre 
oppvekstmiljøet.

Mellom dei mange forslaga til tiltak som kom 
fram i gruppearbeidet, var ein app som gir 
oversikt over aktivitetstilbodet i kommunen, 
«SFO» for ungdom – med arbeidsplassar og 
enkel matservering, lengre opningstid ved 
helsestasjonen, at idrettslaga legg til rette 
for at alle kan vere med ut, at næringslivet 
har nærare samarbeid med vidaregåande, 
at ungdomsskulane har gode vaktordningar 
for å førebygge mobbing og slåsting, at 
foreldre legg vinn på å vere gode forbilde, 
stiller krav og set klare grenser, og at dei 
unge sjølve har omtanke for å få med dei som 
ikkje alltid er med. Og i lokalavisreportasjen 
frå temakvelden kjem Herøy ungdomsråd 
med denne forsikringa: – Vi skal sørgje for 
at Ungdata-rapporten blir teken på alvor, og 
at dagens forslag skal munne ut i konkrete 
tiltak som skal auke trivselen i oppveksten for 
ungdommen i kommunen!

Ungdata-aktivt  
ungdomsråd 
AV: KOLBJØRN GJÆRE, KORUS-MIDT
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Medlemer i Herøy ungdomsråd, saman med kommunale medspelarar på Ungdata-temakveld. 
Framme frå venstre: Torgeir Myklebust Stenersen, Helene Kvalsund, leiar i ungdomsrådet Helena 
Adelheid Aasen, Ingeborg Rougnø og Maria Isabell Sævik. Bak frå venstre: ungdomsråds- og 
kommunestyrerepresentant Janne-Katrin Hansen Sævik, seksjonsleiar i kulturavdelinga og 
sekretær for ungdomsrådet Mona-Grethe Ryssevik, planleggar og Ungdata-koordinator Tanja 
Rafteseth, og varaordførar Camilla Storøy. Foto: Kolbjørn Gjære

Vi skal sørgje for at Ungdata-rapporten blir teken på alvor, og 

at dagens forslag skal munne ut i konkrete tiltak som skal auke 

trivselen i oppveksten for ungdommen i kommunen. 

“
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Hva betyr tallene? Hvorfor svarer 
ungdommen som de gjør? Hvordan 
løser vi de utfordringene tallene 
viser at vi har? Disse tre spørs
målene ønsket Ungdataressurs
gruppen i Ålesund å få svar på, 
etter at kommunen gjennomførte 
undersøkelsen i 2017. Ålesund er 
den største kommunen i Møre og 
Romsdal, med ca. 47.000 innbyggere.

Ressursgruppen for Ungdata, som bestod 
av representanter for kommunale tjenester 
og politiet, rektor ved videregående skole, 
SLT-koordinator og leder i konfliktrådet, 
sørget etter gjennomføring av undersøkelsen 
for at relevante funn ble presentert 
internt i kommunen og utad mot foreldre. 
Presentasjonene var laget på en slik måte 
at de innbød til dialog med fagpersoner og 
foreldre, og innspillene ble notert og tatt med 
tilbake til ressursgruppen. 

Ungdomsmedvirkning
Ressursgruppen ønsket å jobbe kvalitativt 
med funnene, ved å få ungdommenes innspill 
og tolkning av tall og trender. Dette var også 
i tråd med medvirkningsperspektivet som 
er vedtatt i Ålesund kommune. Det ble laget 

en sammenfatning av funnene fra Ålesund 
kommune, som ble presentert for elevrådet 
og en medie- og kommunikasjonsklasse ved 
Ålesund videregående skole. Ungdommene 
ble spurt om de kjente seg igjen i det tallene 
viste, og hvordan de ville forklare endringene 
fra forrige undersøkelse, som ble gjennomført 
i 2013. Etter en presentasjon av funn og 
innledende dialog ble ungdommene utfordret 
på hvilke temaer i undersøkelsen de opplevde 
som de viktigste. Ungdommene laget en liste 
med fem temaer, listene ble samlet inn, og 
man kom fram til en liste med «topp fem-
temaer». Disse temaene ble utgangspunktet 
for en questback-undersøkelse blant elevene 
ved Ålesund VGS. Undersøkelsen inneholdt 
åpne spørsmål som kunne besvares i fritekst, 
og resulterte i en stor mengde kvalitative data. 
Noen av disse ble hengt opp på gule plakater 
under en fagdag som ble arrangert senere.

Ungdata-seminar
På «Ungdata-seminar 2017» i november, der 
elever i videregående skole, fagpersoner fra 
forskjellige kommunale virksomheter, frivillige 
organisasjoner og politi deltok, ble resultatene 
fra undersøkelsen presentert og diskutert 
under overskriftene: «Helse og trivsel», 
«Regelbrudd og rus», «Skole, relasjoner, 
familie» og «Venner, fritid, folkehelse». 
Elever i medie- og kommunikasjonsklassen 
ved Ålesund videregående skole deltok med 

Ungdataarbeid i 
Ålesund: Bak tallene – 
fram mot konkrete tiltak

AV: KOLBJØRN GJÆRE, KORUS-MIDT
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egenproduserte plakater, bildepresentasjoner 
og film som aktualiserte tema og funn i 
undersøkelsen. På veggen i bystyresalen 
hang gule, hvite og grønne ark med utsagn 
hentet fra den kvalitative undersøkelsen 
og dialogen med elever ved Ålesund VGS. 
«Hva, hvorfor og hvordan …» dannet også her 
rammen for workshops hvor målet var å finne 
svar på hvorfor tallene viser det de gjør, og 
om tilbudet til ungdom i Ålesund er i samsvar 
med utfordringene som kommer fram i 
undersøkelsen.

– Vi fikk mange gode innspill fra gruppene, 
men vi satt fortsatt igjen med få konkrete 
tiltak. Derfor prøvde de å spisse dette til den 
årlige ungdomskonferansen om forebyggende 

ungdomsarbeid i Ålesund i mars 2018, 
forteller Kristoffer Ross, rådgiver ved team 
helse og velferd og sentral i planleggingen og 
gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsen, 
Ungdata-seminaret og ungdomskonferansen. 
Mye av tiden var satt av til workshops om 
hvordan en kan få flere ungdommer til å delta 
i hverdagsaktiviteter, forebygge utfordringer i 
sosiale medier, bedre synliggjøre hvor og når 
barn og ungdom kan få hjelp, og om hvordan 
det lokale hjelpeapparatet kan være til stede 
på internett der ungdom er. Det var ca. 50 
deltakere på konferansen, der ungdomsråd 
og elevråd var representert sammen med 
andre elever og representanter for offentlige 
instanser og frivillig sektor. 

Noen av deltakerne, som var svært fornøyde med ungdomskonferansen. Fra venstre ungdoms-
veileder i Nav Linda Hjelle, Jan Hogne Christiansen fra Røde Kors og Fellesverket Dragen, Silje-
Maria Aaberg fra Møre ungdomsskule, Edward Tennøy fra Spjelkavik ungdomsskole, Pål Silseth 
som er miljøterapeut ved Skarbøvik ungdomsskole og psykolog i Ålesund kommune, Kristin 
Garaas Løchen. Foto: Iren Nerhus, Nytt i Uka
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Innblikk i hva ungdom mener er viktig
– Jeg vil tro at det viktigste som kom ut 
av Ungdomskonferansen 2018 er at alle 
kommunale tjenester fikk et innblikk i hva 
ungdom selv mener er viktig. Ungdata-
statistikken og erfaringene fra seminaret 
og konferansen danner et grunnlag for 
kommuneledelsen når det skal legges planer 

for forebyggende ungdomsarbeid i kommunen 
i årene fremover. I tillegg ble fagpersonene i 
kommunen utfordret på hva de kunne gjøre 
innenfor de rammene de allerede har, avslutter 
Kristoffer Ross.

Til Ungdatakonferansen i Ålesund hadde elever i videregående utformet 
plakater rettet mot ungdom som sliter.
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Bydel Ullern i Oslo har en befolkning 
med et høyt konsum av alkohol, 
også blant ungdommene. Det var et 
ønske om å gjøre noe med dette, og 
et av tiltakene var en brosjyre som 
ga rom for diskusjon og refleksjon 
rundt rusmiddelbruk og regler. 
Brosjyren fikk navnet «Skål, ungen 
min», og kom i stand med stor grad 
av medvirkning fra ungdom og 
foreldre.

Bydel Ullern ligger sørvest i Oslo og grenser 
til Bærum kommune, med nærhet til fjorden 
og store grøntområder. Bydelen har 33 000 
innbyggere og betegnes som «typisk vest-
kant». Befolkningen har høy sosioøkonomisk 
status, og med det et høyt konsum av alkohol, 
som har fått betegnelsen «vestkantfylla». 
Den inkluderer voksengenerasjonen i like stor 
grad som ungdommene.

Ungdomsundersøkelser viste mye rusbruk
Bydel Ullern har en lang historie med ung-
domsundersøkelser. Før Ungdata-under-
søkelsene kom inn i en treårig syklus fra 
2012, gjennomførte bydelen egne, lokale 
ungdomsundersøkelser hvert år fra 2007 på 
9. trinn, 10. trinn og VG1. Undersøkelsene 
bekreftet signalene om en sterk ruskultur i 
ungdomsgruppa, med bekymringer knyttet til 
selvrapporterte, negative hendelser knyttet til 
alkoholbruk.

På den tiden var forebyggingsprogrammet 
«Unge & Rus» obligatorisk på 8. trinn i Oslo, 
og de lokale tallene ble diskutert både av 
foreldrene og elevene på fellesmøtene 
som var en del av programmet. Det ble 
etablert en nettverksgruppe på temaet 
«foreldre og rus» innenfor SaLTo-strukturen 
(SaLTo er Oslo kommune sin betegnelse 
for SLT ). Foreldreengasjementet var sterkt, 
og ivrige ildsjeler i FAU-utvalgene satte i 
gang det foreldrerettede tiltaket Ørebro 
forebyggingsprogram (ØPP).

Til tross for engasjement og tiltak endret 
statistikken seg lite, noe Ungdata-under-
søkelsene fra 2012 og 2015 bekreftet. Ung i 
Oslo-undersøkelsene ble drøftet i ungdoms-
rådet i bydelen. Ungdomsrådet ønsket at 
foreldrene selv skulle forstå hva de var med 
på, at de forsterker en negativ alkohol-
kultur. Tiden var moden for å snakke om 
det. Erfaringsmessig skal det mye til for at 
foreldrene engasjerer seg i rus og festkultur, og 
innsatsen er avhengig av hvilke foreldre man 
treffer. Samarbeidsforum for foreldrefokusert 
rusforebygging i Oslo (SAMFOR) spilte en 
viktig rolle i dette arbeidet. Noe konkret 
måtte gjøres for å treffe målgruppa. Det 
måtte være generelt, men likevel være 
rettet mot vestkantforeldre. Man måtte ta 
«vestkantfylla» på alvor, selv om det kunne 
virke stigmatiserende.

Slik gjorde vi det
Det ble søkt midler til å utforme materiell 
i samarbeid med en annen av vestkant-

«Skål, ungen min»  
– et foreldretiltak
AV: YVONNE LARSEN, KORUS-OSLO
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bydelene, Nordre Aker. Arbeidet var forankret 
i ungdomsrådene, SaLTo nettverksgrupper, 
FAU, andre foreldre-/foresatteutvalg og fag-
personer i bydelene inkludert helsetjenesten 
og fritidssektor. Det ble etablert en egen 
referansegruppe på innhold og utforming, 
og det ble påbegynt en lang prosess med 
høringer.

Prosessen startet i 2013, arbeidet med 
brosjyren «Skål, ungen min» startet høsten 
2015 og implementering i begge bydeler 
fulgte på. Dette ble også aktualisert i og med 
at forebyggingsprogrammet Unge & Rus ble 
lagt ned, og en sak i media om foreldrerulling 
med russen, som kom midt i prosessen.

Brosjyren ble lansert i mars 2017, på Øraker 
skole. Opplaget var på om lag 9 000. I 2018 blir 
brosjyren revidert med nye tall fra Ungdata-
undersøkelsen, og vil da inkludere alle de fire 
bydelene i region Oslo vest.

Medvirkning
Det var høy grad av ungdomsmedvirkning i hele 
prosessen, og tre generasjoner ungdomsråd 
i Ullern var involvert. Ungdommene endret 
både form og innhold på brosjyren. Dette 
ble gjort i møter, på Messenger og i andre 
sosiale medier, noe som muliggjorde raske og 
aktuelle tilbakemeldinger på sitater, tekst og 
illustrasjoner. Prosjektleder var på møter i FAU 
og avholdt fokusgrupper, en med foresatte og 
en med noen fagpersoner. Brosjyren har en 
«hustavle» i innbrett på omslaget, som kan 
rives av og brukes som kjøleskapsmagnet. 
Denne hustavla ble grundig gjennomgått med 
foreldregruppa. Det samme ble selve tittelen 
på materiellet, «Skål, ungen min». Det var i 
utgangspunktet en arbeidstittel, og den ble 
diskutert i flere runder før den ble vedtatt. 
KoRus-Oslo kvalitetssikret brosjyren før den 
gikk i trykk.

I Bydel Ullern ville de ta «vestkantfylla» på alvor og tok derfor initiativet til å utforme 
samtalebrosjyren «Skål, ungen min!» sammen med Bydel Nordre Aker. 
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Bruk av brosjyren
Det er meningen at brosjyren skal brukes inn 
i en kontekst, med et opplegg som gir rom for 
diskusjon og refleksjon.

I 2018 skal alle de fire bydelene i region vest 
i gang med foreldreinnsatsen «Utsett!» i 
samarbeid med KoRus-Oslo, og brosjyren 
skal revitaliseres i forbindelse med det. 
«Utsett!» er et rusforebyggende opplegg til 
bruk på foreldremøter. Det er utarbeidet egne 
refleksjonskort med bilder fra brosjyren som 
kan brukes på disse foreldremøtene. Målet er 
at man skal snakke om rus og enes om noen 
faste regler som skal gjelde for ungdommene 
i klassen.

Refleksjoner rundt materiellet
Brosjyren er spesiell fordi den er så godt 
forankret, og fordi både ungdommer og 
foresatte i stor grad har medvirket og 
vært med på beslutninger. De kjenner seg 
igjen. Brosjyren kan likevel virke skarp og 
stigmatiserende, både på grunn av begrepet 
«vestkantfylla» og illustrasjonene.

Det oppsto flere dilemmaer underveis i 
utformingen:
1.  Utsagn som: «Nå er det oss igjen, alltid er 

det vestkanten som blir fremstilt som fylle-
sted». Folk vil ikke vedkjenne seg fakta, 
heller ikke fra toneangivende personer i by-
delen og politikere. Bagatellisering og såret 
stolthet.

2.  Brosjyren er veldig karikert og mørk i 
illustrasjonene. Alle mente at mørkt og trist 
var nødvendig for å understreke budskapet, 
men viktig å finne en balanse.

3.  Få fram budskapet om at det er «du som 
foresatt» som skal snakke om rus, ikke noen 
andre. Det må treffe og tilpasses både når 
det gjelder lokale utfordringer, illustrasjoner 
og tekst. Det kan lett virke mot sin hensikt.

Anbefalinger
For andre som skal lage noe lignende, vil vi 
anbefale at man tenker lokalt og prioriterer 
stor grad av brukermedvirkning. Målgruppa 
må kjenne seg igjen i materiellet. Det er også 
viktig å holde trykket oppe i prosessen, uten å 
stresse. Lytt til ungdommene, også til det de 
ikke sier. Det får man til ved å tilbringe tid og 
være sammen med dem.

Man måtte ta «vestkantfylla» på alvor, selv om  

det kunne virke stigmatiserende.
“
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Ungdataundersøkelsen i Oslo viser 
at det er store sosiale forskjeller 
innad i byen og i de ulike bydelene. 
Mange barn og unge i Oslo indre øst 
bor trangt, mangler opplevelser og 
trenger et sted å være på fritiden. I 
Bydel Grünerløkka har de forsøkt å 
gjøre noe med dette.

Funnene fra Ungdata gir en indikasjon på at 
det eksisterer forskjeller i tilfredshet med nær-
miljøet i Oslo, etter bydel og sosial bakgrunn. 
I tillegg viser undersøkelser at ungdom med 
innvandrerbakgrunn i betydelig lavere grad 
deltar i organiserte fritidsaktiviteter enn 
ungdom generelt. Særlig jenter med inn-
vandrer bakgrunn deltar lite.

Sosiale forskjeller i byen
Bydel Grünerløkka er en av bydelene i sentrum 
indre øst av Oslo, og har 52 000 innbyggere. 
Bydelen har store sosiale forskjeller. Det er 
en opphopning av en del risikofaktorer og 
levekårsutfordringer i indre by øst. Bydelen 
bærer preg av barnefattigdom, noe som er mer 
utbredt i Oslo enn i resten av landet. Videre er 
det få grøntarealer og friområder, og mange 
av barnefamiliene bor trangt i små leiligheter.

Barn og unge fra familier med lav sosio-
økonomisk status eller med innvandrer bak-
grunn, deltar mindre i det sosiale felles skapet 
og føler seg oftere ekskludert. I hvilken grad 

barn og unge deltar i det sosiale fellesskapet 
avhenger altså av barnas sosiale bakgrunn. 
Fattigdom kan forårsake sosial eksklusjon av 
barn og unge, men også andre sosiale faktorer 
bidrar.

I EU-sammenheng blir sosial eksklusjon 
derfor ansett som mer relevant å bekjempe 
enn fattigdom. Det er også et fokus i folke-
helsemeldingen «Mestring og muligheter» 
(St. meld. 19, 2015). I meldingen satses det 
på å styrke faktorer i nærmiljøet som fremmer 
helse og trivsel. Fysiske møteplasser for barn 
og unge og tilrettelegging i nærmiljøet kan 
også ha betydning for deltakelsen i det sos iale 
fellesskapet, spesielt blant dem som ellers har 
lite ressurser og nettverk. Stedsutvikling og 
bymiljø kan påvirke levekår og folkehelse mer 
enn sosial bakgrunn. Hvis sunne aktivitets  -
valg og grøntområder blir tilgjengelige, endrer 
folk sin livsstil og bruker dem (Oslohelsa, 
2016).

Forskjeller i tilfredshet og deltakelse
Syv av ti osloungdommer er fornøyde med 
lokalmiljøet der de bor, det samme som i 
Norge som helhet. Det er likevel tydelige 
bydelsforskjeller i Oslo. Høyest, og høyere enn i 
landet for øvrig, er andelen fornøyde i Oslo vest 
og i bydelene St. Hanshaugen og Nordstrand. 
Unge i Groruddalen, Oslo indre øst og i 
Bydel Søndre Nordstrand er minst fornøyde. 
Generelt er de unge uten innvandrerbakgrunn 
mer fornøyde med lokalmiljøet enn de med 
innvandrerbakgrunn. Det er også markerte 
forskjeller mellom ungdom med høy og lav 

Forebygger  
sosial ulikhet
AV: CAMILLA FARSTAD, SALTO-KOORDINATOR, BYDEL GRÜNERLØKKA OG 

YVONNE LARSEN, KORUS-OSLO



27

sosial status, der de med høy sosial status er 
mest fornøyde (Andersen & Bakken, Ung i Oslo 
2015, 2015).

Tallene kan gi en indikasjon på at det eksisterer 
forskjeller i tilfredshet med nærmiljøet, etter 
bydel og sosial bakgrunn. Likevel er det 
vanskelig å tolke forskjellene, siden spørsmålet 
ikke gir svar på hva det er ved nærmiljøet 
ungdommen liker eller misliker. Forskjellene 
vi ser når det gjelder sosial bakgrunn, støttes 
også av tidligere funn. Tidligere undersøkelser 
viser at ungdom med innvandrerbakgrunn 
i betydelig lavere grad deltar i organiserte 
fritidsaktiviteter enn ungdom generelt. Særlig 
jenter med innvandrerbakgrunn deltar lite 
(Ung i Oslo 2015).

Ungdata som grunnlag for å søke midler
Bydel Grünerløkka har brukt Ungdata-res ul-
tatene og kunnskapen om sosial eksklu sjon 
som grunnlag når de har søkt om stat lige 
tilskuddsordninger, som blant annet «Barne-
fattigdom» og «Barne- og ungdomstiltak 
i større bysamfunn – åpne møteplasser». 
Dataene fra Ung i Oslo begrunner behovet for 
steder å være. Barna bor trangt og kan godt 
trenge flere venner og flere opplevelser i livet.

Tiltak for å forebygge utenforskap
Avdeling for kultur og fritid i Bydel Grünerløkka 
har i en årrekke hatt et tett samarbeid med 
bydelens skoler om trygge og inkluderende 
barne- og ungdomsmiljøer. Utover de ordinære 
kultur- og fritidstiltakene er det etablert flere 
møteplasser og ulike innsatser for å gi barn 
og unge ferieaktiviteter og opplevelser, felles-
skap og mestring, også gjennom deltidsjobb 
og sommerjobb for de eldste ungdommene.

Et eksempel på en slik aktivitet og møteplass 
er «Store storefri». En av fritidsklubbene i 
bydelen, Dragen fritidsklubb, har faste storefri-
aktiviteter på Sofienberg, Grünerløkka og 
Lakkegata skoler. I samarbeid med lærerne 
på de aktuelle trinnene, blir elevene delt opp i 
grupper på tvers av klassene og gjennomfører 
forskjellige aktiviteter og oppgaver som 
handler om samarbeid, inkludering og det å 
tenke utenfor boksen.

Målet er å forebygge utenforskap, konflikt og 
vold gjennom trening i sosiale ferdigheter. 
Metoden er beslektet med gatemegling/
skolemegling, og temaer er håndtering av 
konflikter og rykter og å bli kjent med seg selv. 
Gjennom «Store Storefri» blir elevene kjent 
med de ansatte på Dragen og får dermed også 
en introduksjon til bydelens fritidstilbud. 

Tre jenter som deltar i Dragen Juniorklubb, i Bydel Grünerløkka i Oslo. Foto: Hodan Ismail Ahmed
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I Vestfold har fylkeskommunen 
satset på ungdomsmedvirkning som 
en viktig del av Ungdata og plan
arbeidet i fylket. Og de har forsøkt å 
få med de stemmene som ofte ikke 
blir hørt. 

Prosjektet «Ungdommens stemme» startet 
først opp i 2013, da Ungdata ble gjennomført 
for første gang i hele Vestfold fylke. Den 
gangen var fylkeselevrådet sentralt i 
ungdomsmedvirkningen.

I 2017 fokuserte fylkeskommunen på å få 
med stemmene fra ungdom som sjelden eller 
aldri blir hørt i det offentlige. 

– Forespørselen om ungdoms deltakelse i 
med  virkningsprosessene ble sendt ut bredt, 
til fritids  klubbene, kriminalomsorgen, opp-
følgingstjenesten, politiet, med mer. Ut fra 
dette fikk fylkeskommunen dannet en kjerne-
gruppe på 12 ungdommer, forteller prosjekt-
leder og rådgiver i folkehelseavdelingen 
ved Vestfold fylkeskommune, Tone Helen 
Jørgensen. 

De 12 ungdommene i prosjektet forpliktet seg 
til å være med i to år. Ungdommenes jobb ble 

å sette seg godt inn i Ungdata-resultatene 
fra Vestfold, hvor nesten 10 000 ungdommer 
hadde svart på undersøkelsen. 

– Ungdommene i prosjektet har studert 
funnene og fått opplæring i ulike metoder 
for å hente inn mer kvalitativ informasjon fra 
ungdom. Ungdommenes innsats i prosjektet 
har vært frivillig og ulønnet. Og de har brukt 
mye tid på dette, forteller Jørgensen. 

70 ungdommer har blitt intervjuet
Til sammen har ungdommene i prosjektet 
intervjuet ca. 70 andre ungdommer, i grupper 
på 10. Ungdommene som deltok i intervjuene, 
ble i hovedsak rekruttert fra skoler og fritids-
klubber. 

«Ungdommenes  
stemmer»  
– et medvirkningsprosjekt

AV: ROSANNE KRISTIANSEN, KORUS-SØR

Vi har forsøkt å få med  

de stemmene som ofte ikke 

blir hørt.

“
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– Et mål med intervjuene har vært å sammen-
ligne funnene fra Ungdata med ungdommenes 
egne erfaringer, sier Jørgensen. 

Funnene fra intervjuene ble presentert på 
konferansen «Ung i Vestfold 2017» ved bruk 
av film, presentasjoner og en utstilling med 
bilder fra en fotokonkurranse.

Prosjektets to hovedmål
Hele prosjektet har hatt to hovedmål. Det 
første målet har vært å jobbe tett opp mot 
Ungdata-resultatene og få ungdommenes 
kommentarer og innspill til disse. Det andre 
målet har vært å få til ungdomsmedvirkning i 
fylkeskommunalt planarbeid. Vestfold fylkes-
kommune jobber med tre regionale planer, bl.a. 
regional transportplan og ny folkehelseplan. 
Ungdommene har hatt i oppgave å hente 
inn informasjon fra hele fylket om kvaliteter 

i nærmiljøet, samt forslag til tiltak lokalt der 
ungdommene bor. 

Jørgensen forteller at det har vært viktig å 
styrke ungdommenes stemme inn i plan-
leggingen i fylket, med fokus på de stemmene 
som sjelden eller aldri blir hørt i den sammen-
heng. 

Prosjektet er ca. halvveis når vi intervjuer 
Jørgensen våren 2018, så det er foreløpig 
vanskelig å si om de klarer å nå målsettingen. 

– Ungdommene eier og driver prosjektet, 
og vi håper de skal oppleve at de har reell 
medvirkning og at de er med på noe som er 
større enn dem selv, sier Jørgensen. 

Ungdommene i prosjektet viser fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, hvordan man bruker 
dixit cards/assosiasjonskort for å snakke om vanskelige temaer. Fra venstre: Noah Nathaniel 
Eriksen, Alina Andersen, Julie Jeanette Libakken, Maya Tellemand, Marius Ulozas, Tone Jørgensen 
(prosjektleder), Berat Mehmeti, Lene Fredriksen, Kristina Hauge, samt føttene til fylkesordfører 
Rune Hogsnes og Sami Beckstrøm. Foto: Nerijus Miginis
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Gode råd til andre som ønsker gode 
medvirkningsprosesser
På spørsmål om hun har noen gode råd til 
andre som ønsker å ha lignende prosesser i 
sitt fylke eller sin kommune, sier Jørgensen at 
det er viktig å tenke på hvordan og hvor man 
rekrutterer ungdommene. 

– Hvis man bare bruker ungdommer fra de 
strukturene man har og kjenner, så risikerer 
man å ikke få med alle stemmene. Ungdoms-
medvirkning må representere alle ungdommer 
i kommunen, også de stemmene som ofte 
ikke blir hørt. Det blir viktig å koble på 
sosiale grupper som ofte er på utsiden av de 
etablerte strukturene, for å få kunnskap om 
hele ungdomsgruppa. 

Jørgensen sier også at det er viktig med mye 
tid i et slikt prosjekt. Ungdommene må ha 
tid til å sette seg inn i Ungdata-resultatene. 
Fylkeskommunen rammer inn prosjektet, men 
det er ungdommene selv som skal komme 
fram til egne forslag. 

– Ungdommene skal selv sitte i førersetet og 
finne løsninger på egne utfordringer, mens vi 
skal hjelpe dem med å finne verktøy de trenger 
til å sitte i førersetet, sier Jørgensen. 

– Ungdommene sitter på mye kunnskap vi ikke 
har, og med deres medvirkning kan tiltakene 
treffe bedre, fortsetter hun.

Noen utfordringer
En utfordring er at ikke alle anerkjenner at ung-
dom sitter med kunnskap, forteller Jørgensen.

– Det kan være vanskelig å skaffe rom for å 
få ungdommenes stemme inn i offentlige 
prosesser og offentlige strukturer. For eksem-
pel har det ikke alltid vært så lett for ung-
dommene å få innpass i kommunene. Ikke 
alle kommuner har hatt tid til eller ønske om 
å legge til rette slik at ungdomsforskerne har 
fått snakke med ungdom. 

Jørgensen sier også at det har vært en 
utfordring at ungdommene i prosjektet ikke 
har vært lønnet. Prosjektet har tatt mye tid, 
og tid er en knapp ressurs for dagens ungdom. 
Økonomi har ført til at 3 av de 12 opprinnelige 
ungdomsforskerne har forsvunnet ut av 
prosjektet.

Et slikt prosjekt trenger også en koordinator 
som holder i prosjektet og som vet hva som 
skal til for å få til reell ungdomsmedvirkning, 
av både tid, ressurser og opplæring. 

Hvor vellykket dette prosjektet har vært, vil 
man se når de fylkeskommunale planene 
er ferdige. Prosjektet følgeevalueres av 
Universitetet i Sørøst-Norge. Målet er at ung-
dommenes stemmer skal synes i de endelige 
planene. 

Med reell medvirkning fra ungdommene  

kan tiltakene treffe bedre.
“
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Ungdommene forteller selv
Ungdommene forteller at de synes det har vært en spennende prosess, hvor de har lært 
mye om andre ungdommer. Og noe av det som har gjort dem gladest for å være med på 
prosjektet, er den positive responsen de har fått fra ungdommer de har intervjuet, for at 
de har tatt seg tid til å spørre om hvordan ungdommene har det i hverdagen sin.

De funnene fra Ungdata som gjorde størst inntrykk, var svarene på stress og psykiske 
problemer. Under intervjuene gjorde det også inntrykk at det var lite tilgjengelig hjelp for 
ungdom som sliter. Det ble også vist til at store skoler og store klasser gjør det vanskelig 
å se den enkelte elev. Ungdom opplever seg lite sett, og opplever at deres meninger og 
ideer ikke blir tatt med. 

Ungdommene sier at det er viktig at det er ungdom som snakker med andre ungdommer. 
Og de tror at politikerne nå vil høre mer på dem, siden deres stemmer nå representerer 
mange ungdommer.

På YouTube kan man finne intervjuer med ungdommene i prosjektet, 

https://youtu.be/yQwLgJFNLIE
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I Tromsø kommune er de glade for 
at Ungdata nå også kan omfatte 
elevene på mellomtrinnet – med 
Ungdata junior.

– Alderen 10–13 år er en viktig brytningstid. 
Ungdata junior gir oss tilgang til unik 
informasjon om disse yngste ungdommene, 
som er helt sentralt i kommunens fore-
byggings arbeid. Disse resultatene gir oss 
større mulighet for tidlig innsats. 

Det sier Jonny Hanssen, leder av fritids sek-
sjonen i Tromsø kommune og en av koordi-
natorene for det lokale Ungdata-arbeidet 
i 2014 og i 2018. Da undersøkelsen ble 
gjennom ført første gang, mente han det var 
en svak het at den ikke omfattet de yngre 
elevene på mellomtrinnet. Han var derfor en 
av pådriverne for gjennomføring av Ungdata 
junior i Tromsø, og er nå fornøyd med å ha fått 
med hele gruppen av ungdommer som deltar 
innenfor fritidssegmentet til kommunen.

– Resultatene fra Ungdata junior sier noe 
om de unges tilknytning og trivsel på ulike 
arenaer, både i skolen, fritida og lokalmiljøet. 
Nå er det viktig at vi bruker resultatene til å 
prioritere sårbare barn og unge, understreker 
han.

Ungdata junior
Ungdata junior er en mindre omfattende 
undersøkelse tilpasset for elever på mellom-
trinnet, men den inneholder mange av de 

samme spørsmålene som Ungdata på ung-
doms trinnet. 

Som leder i fritidsseksjonen vet Hanssen at 
10–13-årsalderen er en viktig tid for barn 
og unge. Perioden tidlig pubertet er sentral i 
identitetsutviklingen. Venner blir viktigere, 
og ungdommene sammenlikner seg i større 
grad med jevnaldrende. Han hevder at mer 
kunnskap om disse yngste ungdommene gir et 
godt utgangspunkt for at de ulike tjenestene 
kan komme tidligere på banen.

– Det at vi nå får en bredere kunnskap gjennom 
Ungdata junior, gjør oss bedre rustet til å 
sette i gang tiltak overfor barn og unge som 

sliter. I denne aldersperioden er de sårbare 
for gruppepress og for utprøving av ulike ting. 
Vansker som kan oppstå senere, har ofte ennå 
ikke befestet seg, understreker Hanssen.

Satser på  
Ungdata junior
AV: TRUDE AALMEN, KORUS-NORD

Ungdata junior gir oss tilgang 

til unik informasjon om de 

yngste ungdommene.

“
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Vil jobbe på tvers
Totalt deltok nærmere 8000 barn og unge i 
Ungdata-undersøkelsen i Tromsø kommune 
våren 2018. 2500 av disse var elever på 
mellomtrinnet, og like mange gjennomførte 
fra ungdomstrinnet. I tillegg deltok nærmere 
3000 elever fra de fem videregående Tromsø-
skolene. Alle spørreundersøkelsene ble 
gjennomført i samme tidsperiode, rett før og 
rett etter påske. SLT-koordinator i kommunen, 
Bjarne Woll, er også fornøyd med at de fikk til 
en samkjøring av Ungdata junior og «vanlig» 

Ungdata i ungdomsskolen, i tillegg til at det 
ble gjennomført også på videregående nivå i 
hele fylket.

– Dette gir oss gode tilbakemeldinger på 
det tjenestetilbudet som eksisterer. Ut fra 
barn og unges egne erfaringer kan vi nå 
endre og forbedre dette tilbudet. Videre får 
vi mer kunnskap om utviklingen som skjer i 
overgangen fra barneskole til ungdomsskole, 
påpeker Woll.

UNGDATA PÅ TVERS: I Tromsø er Ungdata i år gjennomført samtidig både på mellom- og 
ungdomstrinnet, i tillegg til på videregående nivå i Troms fylke. – Dette gir oss svært bred kunnskap 
om oppvekst- og levekår i hele ungdomsgruppa, både innad i kommunen og på fylkesnivå. Nå 
kan vi lettere jobbe på tvers, sier Kristina Forsberg (foran til venstre), spesialrådgiver i Troms 
fylkeskommune. Hun får støtte av rådgiver i utdanningsetaten, Keilin Dahlmo, Bjarne Woll (til 
høyre) og Jonny Hanssen i Tromsø kommune. Foto: Trude Aalmen
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Dette er Ungdata junior:

Ungdata junior inkluderer spørsmål om trivsel i skolen, forhold til foreldre og venner, 
mobbing og deltakelse i fritidsaktiviteter. Det er Norsk forskningsinstitutt for oppvekst, 
velferd og aldring, NOVA, som er ansvarlig for undersøkelsen. KoRusene har en veilederrolle 
i arbeidet og bidrar i presentasjonen av resultatene. Både Ungdata og Ungdata junior går 
inn i kommunenes oversiktsarbeid. Arbeidet er nært knyttet til folkehelseloven og kravet 
til kommunene om å ha løpende oversikt over levekår, oppvekstforhold og helsetilstand i 
alle grupper av befolkningen.

Ungdata junior  
– erfaringer etter pilotering i Asker og Bærum
Asker og Bærum kommune tok i 2015 kontakt med KoRus-Øst og NOVA og inviterte til 
samarbeid for å utvikle et spørreskjema for barn på 5.–7. trinn etter mal fra Ungdata. Det 
ble starten på to og et halvt år med spennende utviklingsarbeid, og i 2017 gjennomførte 
Asker og Bærum Ungdata junior som en pilot-undersøkelse.

Grethe Cederkvist, som da var avdelingsleder i skolehelsetjenesten for barn i Bærum 
kommune, har vært prosjektleder under utviklingen av Ungdata junior. I sin kronikk 
«Hvordan bruke resultatene fra Ungdata junior? – fra et helseperspektiv» beskriver hun 
hvordan undersøkelsen har gitt kommunen ny og verdifull kunnskap om barn i alderen 
10-12 år, og hvordan skolehelsetjenesten har brukt helserelatert data fra undersøkelsen 
i arbeidet med å utvikle tjenester rettet mot denne aldersgruppen. (http://www.
forebygging.no/Kronikker/2018/Hvordan-bruke-resultatene-fra-Ungdata-junior---fra-et-
helseperspektiv/).

Resultatene fra undersøkelsen har vært nyttig for flere etater i kommunen, men i sin 
kronikk fokuserer Cederkvist primært på den helserelaterte informasjonen og hvordan de 
har fulgt tre spor i oppfølgingen etter undersøkelsen:

1) Dialog og medvirkning

2) Tjenesteutvikling

3) Folkehelse- og indikatorarbeid

Basert på erfaringene fra Asker og Bærum åpnet Helsedirektoratet i 2018 for at også 
andre kommuner som ønsker det, kan gjennomføre undersøkelsen. Spesielt i kommuner 
som er knyttet til det fylkeskommunale Program for folkehelsearbeid i kommunene, har 
mange valgt å delta i Ungdata junior. Totalt 21 kommuner har gjennomført Ungdata junior 
i 2017 og 2018.
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Ungdata er viktig for fylkes kom
munen. I Troms fylkes kommune 
har de gjennomført en koordinert 
Ungdataunder søkelse i alle de 14 
videregående skolene i fylket.

– Det er viktig å vite hvor skoen trykker på 
lokalt nivå. Både i kommunene og på fylkes nivå 
må vi utvikle grundige kunnskapsgrunnlag. 
Målet med det nye folkehelseprogrammet er 
å utvikle gode forebyggende tiltak for barn og 
unge, og i dette arbeidet må vi støtte oss til 
lokale Ungdata-resultater. 

Det sier folkehelsekoordinator i Troms fylkes-
kommune, Kristina Forsberg, som sammen 
med rådgiver i utdanningsavdelingen, Keilin 
Dahlmo, har koordinert arbeidet med Ungdata-
undersøkelsene for alle de videregående 
skolene i Troms fylke.

Totalt er det 14 videregående skoler i Troms 
fylke, med 6000 elever. Fem av skolene ligger 
i Tromsø kommune, og ca. halvparten av elev-
massen har tilknytning her. På fylkesnivå er det 
fire år siden Troms-elevene deltok i Ungdata. 
I 2014 deltok kun elever fra de første to 
klassetrinnene, mens nå deltar også elevene 
fra VG3, ved program for studiespesialisering.

Ungdommens fylkesting
Arbeidet er forankret hos politisk ledelse i 
Troms fylke, mens det administreres av kultur- 
og utdanningsavdelingen. Ungdommens 

fylkes ting er også trukket med i arbeidet. 
I perioden før gjennomføring deltok repre-
sentanter fra elevråd og Ungdommens fylkes-
ting for å gjøre undersøkelsen bedre kjent ute 
på de ulike skolene. Målet var blant annet å få 
opp deltakelsen.

Tall må tas i bruk
– Målet vårt er at Ungdata-resultatene blir tatt 
i bruk også ute på skolene og i kommunene. 
Her vil de kunne lese mye om elevenes trivsel, 
men også om mobbing, skulking og digitale 
vaner blant elevene. Vi vil også kunne studere 
utviklingen over tid, for eksempel resultatene 
for alkoholbruk og psykisk helse, fortsetter 
Dahlmo.

Troms fylke hadde søkt om å bli tatt opp i 
det nasjonale Program for folkehelsearbeid, i 
regi av Helsedirektoratet, men kom ikke med 
i år. I fylket fortsetter likevel arbeidet med å 
tilpasse folkehelsesatsingen til programmet, 
og her regner en med å komme innenfor 
programsatsingen til neste år. Sentrale 
temaer i prosjektene som er under utvikling i 
de utvalgte kommunene, er psykisk helse og 
rusforebygging for barn og unge. 

Ungdata – en del av 
folkehelsearbeidet
AV: TRUDE AALMEN, KORUS-NORD
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Leder av ungdommens fylkesråd 
i Troms vektlegger betydningen 
av ung doms medvirkning i opp
følgingen av Ungdataresultat ene.

– Det er viktig at ungdommene selv får lov 
til å diskutere resultatene og spørre om de 
kjenner seg igjen i det bildet som Ungdata 
tegner. Deretter bør en kjøre lokale prosesser 
for å finne ut hvilke tiltak en skal iverksette, og 
her bør ungdommene så absolutt få medvirke, 
sier Victoria Figenschou Mathiassen, leder 
av ungdommens fylkesråd i Troms. Tidligere 
har hun deltatt i oppfølgingen av Ungdata i 
Skjervøy kommune og som ungdomskontakt i 
Nord-Troms regionråd. Hun legger til:

– De unge må slippes til! På denne måten 
kan en få satt i gang tiltak som er tilpasset 
målgruppen, slik at ungdommene også føler 
et eierskap til tiltaket. 

Ta ungdom på alvor
Også Carla Braastad Grape, nasjonalt og inter -
nasjonalt ansvarlig i Ungdommens Fylkes råd, 
mener at ungdoms deltakelse er en forut-
setning i den lokale oppfølgingen av Ungdata-
resul tatene.

– Det er kjempeviktig å vise ungdommene at 
resultatene tas på alvor. Gjennom å invitere 
de unge til å være med på å foreslå og utvikle 
tiltak, viser man at man tar både ungdommene 
og resultatene fra Ungdata på høyeste alvor, 
understreker hun.

Både Figenschou Mathiassen og Braastad 
Grape mener «de voksne» har en tendens til 

å jobbe videre med slike prosesser på egen 
hånd. Konkret foreslår ungdomspolitikerne at 
skolene og kommunene i større grad jobber 
for å involvere ungdomsrådet eller elevrådet, 
og kjøre prosesser med disse.

Forslag til tiltak
– Vi mener det er kjempeviktig at ungdommene 
får mulighet til å jobbe videre med de 
resultatene som har kommet frem, og komme 
med forslag til tiltak. Alternativt er det lurt å 
kjøre prosesser i skoleklassene, kanskje særlig 
dersom det kommer fram mange negative 
resultater ved en skole, fortsetter de.

Begge påpeker også at det er viktig å få opp 
svarprosenten i undersøkelsen, ikke minst i 
småkommunene.

– For at undersøkelsen skal ha noen som 
helst verdi i etterkant, er man avhengig av 
en god svar prosent. Bare når deltakelsen er 
høy, blir under søkelsen representativ for den 
ungdoms gruppen man vil undersøke, sier 
Braastad Grape.

Ledelsen påvirker
I forkant av undersøkelsen som ble gjennom-
ført hos Troms fylkeskommune våren 2018, 
deltok Ungdommens Fylkesting i informa-
sjonsarbeidet rundt undersøkelsen. 

– Det er viktig å sikre at både rektorer og 
lærere forstår viktigheten av undersøkelsen. 
Vi vet at lærernes holdninger påvirker hvor 
seriøst ungdommene tar undersøkelsen, og 
lærernes holdninger påvirkes igjen av hvordan 
ledergruppen forholder seg til undersøkelsen, 
understreker Figenschou Mathiassen.

Slipp de unge til
AV: TRUDE AALMEN, KORUS-NORD
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Leder av ungdommens fylkesting i Troms, Victoria Figenschou Mathiassen (til høyre), og 
helseansvarlig Carla Braastad Grape, mener begge det er viktig å slippe de unge til, også i 
oppfølgingen av Ungdata. – Det er viktig å jobbe med å bruke de resultatene man får til å utvikle 
nye tiltak. Slik tar man ungdommenes svar på alvor, sier de. Foto: Trude Aalmen
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Prosjektet «MED ungdom i fokus» 
skal få frem de unges stemme i 
kommunene. På «fokusdager», i 
et helt voksenfritt miljø, jobber 
ungdom systematisk med løsninger 
på ulike lokale spørsmål som berører 
de unge i kommunen. 

Metoden er hentet fra Durham i England, der 
prosjektet er kalt «Investing In Children». 
Sentralt i dette er arrangementet «Agenda 
day», oversatt til «Fokusdag» i Norge. Her 
forsøker en å skape et engasjement blant 
ungdom for lokale spørsmål som berører 
dem, og det har derfor vært naturlig å knytte 
prosjektet til Ungdata-resultatene.

Ståa blant ungdom
– MED ungdom i fokus er en fantastisk metode 
til å finne ut hva som ligger bak tallene i 
Ungdata. Gjennom å prate med ungdommene 
og kjøre prosesser knyttet opp mot de ulike 
temaene i Ungdata, finner man ikke bare ut 
hvordan ståa er, men også hvorfor den er som 
den er, og hva man kan gjøre for å forbedre 
situasjonen. 

Det sier Oscar Ovid, som sammen med 
Svanhild Larsen og et knippe andre unge 
har fått opplæring og blitt MED-arbeidere i 
prosjektet. De siste par årene har de besøkt 
totalt 15 kommuner over hele landet, fra 

Tromsø i nord til Oslo i sør. I nesten alle 
disse kommunene har det konkrete arbeidet 
sammen med ungdommene vært knyttet opp 
til lokale Ungdata-resultater.

– Ungdata er en stor undersøkelse med mange 
hundre ungdommer i ulike kommuner. Man får 
masse statistikk om hvordan barn og unge 
opplever hverdagen sin, men undersøkelsen 
gir likevel ikke svar på hvorfor de unge svarer 
som de gjør. Gjennom MED-metoden kan 
vi gå litt dypere og diskutere med de unge 
hvorfor noe har blitt så negativt eller positivt, 
fortsetter Ovid.

Tør si hva de mener
Fokusdagen skal gi ungdom en arena for 
å diskutere og utvikle ideer i en dialog, fri 
fra voksne. Litt eldre ungdommer som har 
fått opplæring i metoden, er såkalte MED-
arbeidere som leder og arrangerer denne 
dagen. Kafédialog blir ofte benyttet her når 
ulike spørsmål skal debatteres. 

– Å arrangere fokusdager er morsomt! Her 
tør ungdommene å si hva de mener. Gjennom 
gruppearbeid og kafédialog forsøker vi å 
engasjere alle i diskusjonen. Spørsmålene 
vi tar opp kan for eksempel være alt fra 
hvordan kommunen bør møte behovet for 
ulike fritidsaktiviteter, til hvordan en best kan 
hjelpe ungdom som sliter med psykiske plager. 

Løfter frem de  
 unges stemmer:  
MED ungdom i fokus 
AV: TRUDE AALMEN, KORUS-NORD
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Ovid deltok da en delegasjon fra Salten dro 
på studietur til England allerede i 2015, og 
det var slik prosjektideen ble tatt tilbake 
til Nord-Norge. «MED ungdom i fokus» ble 
formelt etablert som prosjekt i 2016, og har 
siden vært et samarbeid mellom kommunene 
Vefsn, Brønnøy og Hemnes, og Nordland 
fylkeskommune. Prosjektet er finansiert av 
Fylkesmannen i Nordland. 

La unge finne løsninger
Kåre Raabakk, rusrådgiver i Brønnøy kommune, 
er blant de som jobber i MED-prosjektet. Han 
mener metoden er godt egnet når kommunene 
vil at ungdomsbefolkningen skal medvirke i 
lokale beslutningsprosesser, ikke minst når 
en ønsker å trekke ungdom mer aktivt inn i 
Ungdata-arbeidet.

– MED-metoden åpner for å lytte til ungdom. 
På fokusdagene kan en for eksempel ta 
utgangspunkt i de lokale Ungdata-resultatene, 
og la de unge selv diskutere det som berører 
deres fritid, helse eller trivsel på skolen. 
Ungdom er godt rustet til å diskutere seg 
frem til gode løsninger på de utfordringer og 
problemer som måtte være i lokalsamfunnet, 
sier Raabakk.

Dette er FOKUSDAG: 

En ansatt fra prosjektet er ansvarlig for 
Fokusdagen og sørger for kommunika-
sjon med potensielle deltakere, skaffer 
passende lokale, arrangerer tran sport 
m.m. Den ansatte sørger for at all nød-
vendig informasjon er gitt alle parter, at 
alle nødvendige samtykker er innhentet 
og at arrangementet blir gjennomført 
på en trygg måte.

Les mer om MED-prosjektet på: http://
ungdom.com/ og om fokusdag her: 
http://ungdom.com/fokusdag 

Oscar Ovid og Svanhild Larsen fra Brønnøy kommune har begge fått opplæring, de er nå 
MEDarbeidere, og kan lede fokusdager. – Å bruke metodikken fra «MED ungdom i fokus» i 
sammenheng med Ungdata gir oss mulighet til å finne ut hva som ligger bak tallene og samtidig 
jobbe fram løsninger, sier han. Foto: Trude Almen
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Jeg heter Emma Granholm og er 
leder i Fauske ungdomsråd. I denne 
teksten vil jeg fortelle litt om 
hvordan vi ble involvert da Fauske 
skulle gjennomføre Ungdata
undersøkelsen. Vi fikk være med på 
å gjennomgå spørsmålene i forkant. 
Da resultatene var klare, jobbet vi 
med kafédialog og hadde møte med 
fagfolk i kommunen, for sammen 
å finne forslag til løsninger på de 
problemene ungdom i Fauske har.

Jeg satt i elevrådet da jeg gikk i 8. klasse. 
På første møte rekrutterte de elever til 
Ungdomsrådet, og jeg syntes det hørtes litt kult 
ut å praktisk talt være en ungdomspolitiker. 
De hadde to ledige plasser, så jeg tenkte 
«hvorfor ikke?». Et av de første oppdragene 
jeg hjalp til på var Ungdata-undersøkelsen. 
Kommunen mente vel at ungdommene burde 
være involvert i det som angår dem. Vi fikk 
være med på å gjennomgå spørsmålene til 
undersøkelsen før de ble sendt ut, og etter 
det var det ikke mer å gjøre enn å vente på 
resultatene. Vi hadde allerede spurt elever 
fra to ulike skoler om hvordan ungdommen 
i kommunen vår har det, så resultatene i 
Ungdata kom ikke som et sjokk.

Stort sett var alt ok, men likevel var det 
noen få punkter som skilte seg ut i Fauske: 
Psykisk helse blant jenter, familieøkonomi og 

fritidsarena. Nå hadde vi kartlagt problemene, 
men rådet måtte finne ut av hvordan vi skulle 
jobbe videre med utfordringene. KoRus-Nord 
kom oss i forkjøpet og gav oss en kickstart for 
å sette prosjektet i gang for fullt. De inviterte 
politikere fra kommunen og ungdomsrådet 
med på en kafédialog. Kafédialogen hadde fire 
stasjoner, hvor grupper skulle diskutere hva 
som ligger bak problemene som kom frem i 
undersøkelsen. Medlemmene i Ungdomsrådet 
fikk ta med seg en valgfri person, slik at 
det skulle være et mest mulig likt antall 
ungdommer og personer over 30 år.

Nå som vi hadde et grunnlag, var tiden inne 
for å finne løsninger. Et møte ble satt opp, 
hvor vi inviterte fagfolk som jobber med 

Ungdom bør jobbe  
aktivt med Ungdata
AV: EMMA GRANHOLM, LEDER I FAUSKE UNGDOMSRÅD (2018)

Selv om vi må vente på neste 

Ungdata-undersøkelse for å 

se om det har skjedd noen 

fremgang, kan vi passe på at 

alle jobber med målene.

“
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barn og unge i kommunen. Ansatte fra stort 
sett alle avdelinger som jobber med unge i 
kommunen, fikk i oppgave å sette seg et par 
mål for hvordan de skal jobbe fremover, slik 
at vi kan oppnå bedre resultat i Ungdata-
undersøkelsen i fremtiden. Noe som gikk igjen 
i punktene blant alle avdelinger, var å få til et 
bedre samarbeid mellom de ulike avdelingene 
i kommunen. På denne måten kan vi få utvidet 
kompetanse og kanskje sette sammen noen 
brikker for hva som ligger bak de resultatene 
vi gjerne skulle sett var bedre. De andre 
punktene gikk hovedsakelig ut på å gi barn 
gode relasjoner til ansatte, familie, venner og 
seg selv.

Var dette den beste måten å jobbe med 
resultatene på? Tja. Noe som virkelig manglet, 
var oppfølging av det de ulike avdelingene 
kom frem til. Ungdomsrådet har ikke fått noe 
informasjon om hvordan det i ettertid har blitt 
jobbet med målene som vi ungdom satte oss. 
Problemet er at vi ikke kan finne en løsning 
som vil være umiddelbart effektiv. Trivselen 
til ungdommer i en hel kommune er noe som 
må utvikles over tid. Vi går ut fra at svarene 
på hvordan målene funket, vil komme frem i 
framtidige undersøkelser. 

Et annet problem vi støtte på, var at det ble 
satt særlig fokus på dårlig psykisk helse, 
noe som er vanskelig å finne en løsning på. I 

tillegg kan personer som svarte negativt på 
undersøkelsen, ha svart på hvordan de har hatt 
det i de siste månedene, eller kanskje kun den 
siste uken. Det kan lett føre til feilinformasjon 
om dette temaet. På samme tid kan man ikke 
ignorere hva ungdommen sier bare fordi det er 
«en sjanse for at det ikke stemmer helt», som 
en politiker argumenterte med.

I fremtiden satser vi på å fremskaffe en god 
oversikt over hvordan resultatene blir brukt, 
og om det har hatt noen effekt. Selv om vi må 
vente på neste undersøkelse for å se om det 
har skjedd noen fremgang, kan vi passe på at 
alle jobber med målene.

Vi har kanskje ikke helt kontroll over hvordan 
alle bruker resultatene, men vi ser at det beste 
vi selv har gjort, er å holde Ungdomsrådet 
synlig. Vi reiser rundt for å delta på ulike 
konferanser, slik som Oppvekstkonferansen, 
Generasjonskonferansen og andre forsam-
linger hvor ungdom har en tilhørighet. Av og 
til har vi fått mulighet til å selv bidra med 
et foredrag. På grunn av dette vet andre 
kommuner at vi eksisterer, og ikke minst vår 
egen kommune. Vi har forslagsrett og talerett 
i kommunestyrer, og opplever at ungdom blir 
prioritert i høyest mulig grad.

FORNØYDE MEDarbeidere: Her samlet etter en fokusdag på kulturverkstedet på Sortland. Fra 
venstre: Mårten Wessel, Oda Regine Elvenes, Pia Min Ge Johnsen, Hanne Sofie Gangstø, Max 
Gårdvik, Håvard Hageli, Oscar Haukebø Ovid, Svanhild Larsen, Emma Granholm (i front). 
Foto: Harald Fåkvam
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Frosta er en liten kommune i 
Trøndelag med 2600 inn byggere. 
På Frosta har generasjons fester på 
grendehus i mange år vært tradisjon, 
og konfirmasjons alderen har vært 
inngangsporten til fest og alkohol 
– gjerne medsendt av mamma eller 
pappa. Vi har de siste 10 årene 
hatt en endring fra at festen i 
helga var mandagens «snakkis» på 
ungdomsskolen, til at det i dag er 
avholdenhet som gir mest status 
blant ungdommene.

Frosta kommune gjennomførte en årlig 
rusundersøkelse fra 2006 og frem til 2013, 
i 10. trinn. De første årene viste den at over 
halvparten av elevene på 10. trinn hadde 
vært beruset, og at mange foreldre generelt 
hadde en liberal holdning til ungdommenes 
drikkevaner. I små kommuner med få elever 
kan lokale forhold medføre store utslag i 
statistikken. Men vi så at foreldrelanging lå 
høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet 
over mange år på Frosta. Ett år viste 
rusundersøkelsen at over 60 % av elevene på 
10. trinn oppga å ha fått medsendt alkohol en 

eller flere ganger. Dette ønsket vi å gjøre noe 
med.

Innsatsen gir resultater
Etter mange års innsats kan vi vise til helt 
andre resultater, nå gjennom Ungdata. De 
siste 3–4 årene har andelen ungdommer som 
har debutert med alkohol, vært lavere på 
Frosta enn landssnittet, og langt lavere enn 
sammenlignbare småkommuner i fylket. 

Ungdata 2016 viste at kun 4 % av ungdoms-
skoleelevene hadde drukket seg beruset. 
Dette gjenspeiles i foreldres holdninger. 
Ungdommene har de siste årene oppgitt at 
foreldrene er restriktive med tanke på alkohol.

Ungdata bevisstgjør foreldre
For å ta tak i utfordringene vi hadde med 
beruselse og foreldrelanging, har ett av våre 
fokus vært nettopp foreldrene. Dette er fordi 
vi vet hvor stor betydning foreldre har for 
barn og unges rusmiddelbruk, som forbilder 
og grensesettere. Foreldremøter har vært en 
viktig arena for det forebyggende arbeidet. 
For å få foreldre til å reflektere over sin rolle 
har vi aktivt brukt lokale tall. Med Ungdata 
kan vi vise til utbredelse, debutalder og 
ungdommens holdninger til alkohol. Men minst 
like viktig har det vært å vise hvordan ungdom 

Festen i helga var 
mandagens «snakkis»  
– nå er avholdenhet 
kult
AV: CAMILLA BØKESTAD, SLT-KOORDINATOR, FROSTA KOMMUNE
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rapporterer foreldres holdninger og grenser, 
for å synliggjøre sammenhenger mellom dette 
og ungdoms eget forhold til alkohol.

I dialog med foreldrene kan vi snakke om, 
og ofte vise, hvordan deres involvering og 
grensesetting påvirker ungdommenes bruk 
av alkohol. I denne dialogen har det også vært 
viktig for oss å trekke frem ungdommenes 
forventninger til foreldrene. Ungdommene har 
sunne og klare forventninger til foreldrerollen, 
og vi ser at det «våre ungdommer» mener, 
engasjerer. Vi har også valgt å trekke frem 
det faktum at de lytter mer til sine foreldre 
enn til andre ungdommer i synet på alkohol. 
Dette mener vi både ansvarliggjør og trygger 
foreldrene.

Foreldremøtene på Frosta
Vi har alkohol som tema på følgende foreldre-
møter:

•   2. trinn: «Foreldre som forbilder – alkoholbruk 
med barn til stede»

•   7. trinn: «Kjærlighet og grenser» – et rusfore-
byggende familieprogram med åtte «steg» 
fordelt over åtte uker for både ungdom og 
foreldre.

•   9. trinn: Alkohol, 18-årsgrense og foreldre-
rollen. Dette gjøres sammen med politiet.

Alle foreldremøtene i barnehage og skole 
på Frosta har fokus på nettverksbygging og 
dialog, også de som omhandler andre temaer 
enn alkohol. Det legges opp til dialog i grupper 
rundt aktuelle temaer. På foreldremøtene 
hvor alkohol er tema, brukes lokale Ungdata-
resultater i en fakta-presentasjon. Resultatene 
danner grunnlag for diskusjon i grupper, noe 
vi tror er med på å spre gode holdninger og 
trygge foreldrene til å sette grenser.

Suksessfaktorer og hindringer
En utfordring vi kan kjenne på, er hvordan vi skal 
nå alle foreldrene. Her tenker vi at samarbeid 
med skolene er viktig, da skolen er en god 
støttespiller og pådriver. Vi tar opp temaet 
alkohol på de ordinære foreldremøtene, der vi 
erfarer at de aller fleste møter.

Klar tale fra ungdom på Frosta (Ungdata 2016)

Godt over 80 % er fornøyde med sine foreldre.

9 av 10 Frosta-ungdommer sier:

•   Foreldrene er viktige forbilder for barna når det gjelder alkoholbruk

•   Foreldre kan drikke litt, men ikke være tydelig beruset i barnas nærvær

•   Foreldre bør kunne hente dem når de har vært på fest

•   Det er flaut for barna når foreldrene deres er fulle

Opp mot 80 % sier de lytter mer til foreldrene enn jevnaldrende med tanke på rusmiddelbruk.

I dialog med foreldrene kan 

vi snakke om, og ofte vise, 

hvordan deres involvering 

og grensesetting påvirker 

ungdommenes bruk av alkohol.

“
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Skolen er også viktig med tanke på forankring 
og for å sikre kontinuitet i arbeidet. En enga-
sjert skoleledelse som støtter og prioriterer 
tematikken er en nøkkel til suksess. Forankring 
i skolens årshjul og i øvrig kommu nalt planverk 
vil sikre opprettholdelse av innsatsen.

For å lykkes med rusforebygging er det viktig 
med et helhetlig og tverrfaglig arbeid. Flere 
innsatser er nødvendig. For oss har blant 
annet politiet vært en viktig støttespiller, med 
sin satsning på alkohol og 18-årsgrensen.

Vi ser viktigheten av et regionalt samarbeid, 
ikke bare med politi, men også med 
nabokommuner. Ungdom forflytter seg 
over kommunegrensene, spesielt i en 
småkommune der de må ut av kommunen 
for å gå på videregående skole. Det regionale 
samarbeidet vil være et satsningsområde 
for oss fremover, i tillegg til å videreføre 
fokuset på foreldre og foreldremøter internt i 
kommunen.

Foreldre har stor innflytelse på sine barn, også når det gjelder alkohol. Derfor er det så viktig å 
skape dialog og jobbe med foreldreholdninger, forteller SLT-koordinator Camilla Bøkestad.  
Foto: Ausras Foto
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Som første kommune ut i landet, 
skal Skien kommune i Telemark (med 
ca. 56 00 innbyggere) spørre elever 
ved ungdomstrinnet om seksuelle 
krenkelser, bruk av porno og deling 
av nakenbilder i årets Ungdata
undersøkelse.

Ved årets Ungdata-undersøkelse har Skien 
kommune, som pilotkommune, lagt inn noen 
ekstra spørsmål om seksuelle krenkelser, 
porno og deling av nakenbilder.

– Vi ønsker å vite mer om omfanget, slik at 
vi kan sette inn tiltak for å hindre seksuelle 
krenkelser og bilder på avveie. Om tre år vil vi 
sjekke om tiltakene har fungert, sier Frøydis 
Straume, SLT-koordinator i Skien kommune.

Målet er at ungdom skal lære seg å sette egne 
grenser og respektere andres grenser.

Mange vet ikke at det er ulovlig
Spredning av nakenbilder blant ungdom 
har blitt et utbredt fenomen og problem de 
siste årene. Medietilsynets rapport fra 2016 
viser at rundt 20 prosent av 14–15-åringer 
har opplevd seksuelle krenkelser gjennom 
bildedeling. Politiet melder også om en økning 
av ulovlig bildedeling blant ungdom.

– Det mange ikke vet, er at det blir ansett 
som overgrepsmateriale dersom man deler 
nakenbilder av ungdom under 18 år, sier 
Straume. En dom kan gi 3–5 måneders fengsel.

Det er selvsagt ikke ulovlig å ta nakenbilde 
av seg og sende til noen, for eksempel til 
kjæresten, forklarer Straume, men det er 
delingen videre som er ulovlig. Foreløpig har 
det vært få dommer på dette, og det er trolig 
en av årsakene til at mange ikke tar det på 
alvor.

Stiller spørsmål om 
porno og deling av 
nakenbilder
AV: ANNE-CATHRINE REUTERDAHL, KORUS-SØR

Problemet er ikke at 

ungdom debuterer tidligere, 

men at de får et unaturlig 

forhold til sex og egen kropp 

når de ser mye porno.

“
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– Det er viktig å øke kunnskapen om dette 
blant ungdom, både for at de skal unngå å 
dele bilder av andre og for at de skal kunne 
beskytte seg bedre mot dette selv.

– Mange finner svar i porno
I undersøkelsen skal det også stilles spørsmål 
om ungdoms forhold til porno.

– Ungdom ser mer porno nå enn før på grunn 
enkel tilgang fra mobil og iPad. Mye av det 
som ligger på nettet er grov porno, og ofte 
ulovlig porno. Det finner man ved et enkelt 
Google-søk, sier Straume, og minner om at de 
fleste barn nå får mobil når de er rundt 8 år.

Ifølge Straume er ikke problemet at ungdom 
debuterer tidligere, men at de får et unaturlig 
forhold til sex og egen kropp når de ser mye 
pornografisk innhold.

– Hvis du har sett mye porno, så gjør det noe 
med deg hvis du tror du skal oppføre deg på 
den måten. Du kan også risikere å utsette 
andre for noe som ikke er greit.

Straume er også bekymret for at mange søker 
på porno på nettet for å få svar på ting de lurer 
på rundt egen kropp og seksualitet.

– Det gjør at ungdom blir usikre på om tissen 
eller puppene deres ser vanlig ut. Mange 
navigerer i dette landskapet uten hjelp fra 
voksne, og porno blir derfor kilden til svar på 
mye av det de lurer på, sier Straume.

Frøydis Straume oppfordrer ungdom til å tenke seg godt om før de tar nakenbilder eller filmer av 
seg selv og andre. Skien kommune har i samarbeid med politiet laget en liten folder om lover og 
regler rundt sex, som deles ut til ungdom i kommunen. Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl

Mange søker på porno på 

nettet for å få svar på ting de 

lurer på rundt egen kropp og 

seksualitet.

“
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Faktaboks:

Spørreskjemaet til Ungdata består av 
en obligatorisk del med spørsmål, en del 
med faste spørsmål man kan velge fra, 
og en mulighet for å lage egne spørsmål 
(mot en liten kostnad).

I Skien har kommunen valgt å teste 
ut noen nye spørsmål ved å bruke 
muligheten for egenkomponerte 
spørsmål. Dette er gjort i samarbeid med 
KoRus-Sør og Ungdata-sekretariatet 
ved NOVA. Disse spørsmålene vil 
bli vurdert tatt inn i det ordinære 
spørreskjemaet når dette skal revideres 
i 2019. Spørreskjemaet til Ungdata blir 
revidert hvert 3. år. 

Hun mener voksne må mer inn på banen, både 
lærere, helsesøstre og foreldre, men tror det 
oppleves som vanskelig for mange.

– Voksne vil ofte ikke inn i det, fordi det er 
kleint og ukomfortabelt. Mange tror heller ikke 
at barna deres ser på porno, men de fleste gjør 
det. Foreldre spesielt bør ta mer ansvar her, 
mener Straume.

Påvirker ungdoms psykiske helse
Straume mener det er på høy tid at spørsmål 
om porno og bildedeling blir tatt med i 
Ungdata-undersøkelsen. Selv om media har 
begynt å våkne litt når det gjelder bildedeling, 
synes Straume vi må snakke mer direkte med 
ungdom.

– Vi vet at ungdom har veldig få voksne 
å snakke med om de tingene der. Det er 
knyttet mye skam, skyld, stress og avmakt 
til å få nakenbilder av seg selv spredt. De 
som har opplevd å få nakenbilder av seg selv 
publisert på nettet, må lære seg til å stå i 
den usikkerheten det innebærer å vite at det 
finnes nakenbilder der ute. 

Dersom de ikke får hjelp til dette, mener 
Straume at en konsekvens blir at mange 
sliter med søvnproblemer, ryktespredning 
og baksnakking, og resultatet blir ofte mye 
fravær på skolen.

– Det er ikke enkelt hvis hele skolen har sett 
tissen din eller at du har sex med noen. Vi 

hører oftest fra jenter som har opplevd dette, 
men det er også gutter. Kanskje er det enda 
vanskeligere å håndtere for gutter.

Gode tilbakemeldinger
Ungdom har selv vært med på å utforme 
spørsmålene til undersøkelsen, for å sikre 
at de forstår og tolker spørsmålene likt som 
voksne. Informasjon om at disse spørsmålene 
skal med i Ungdata-undersøkelsen har vært 
sendt til ungdomsråd, skoleklasser, foreldre og 
rektorgrupper, og det har ikke kommet noen 
negative reaksjoner.

– Noen foreldre var litt stressa på det, men 
inntrykket mitt er at alle er glad for at dette 
kommer med likevel, sier Straume.

Hun har inntrykk av at ungdommene er 
positive, både til å dele erfaringer og til å lære 
mer om temaene.

– Det jeg håper vi får ut av dette, er økt kunnskap 
om omfanget i ungdomsgenerasjonen vår 
om bruk av porno, bildedeling og seksuelle 
krenkelser, for å se hvor vi trenger å sette inn 
innsatsene våre.

Det er på høy tid at spørsmål 

om porno og bildedeling 

blir tatt med i Ungdata-

undersøkelsen.

“
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Iveland er en liten kommune med 
1342 innbyggere, i AustAgder 
fylke. Resultatene fra Ungdata
under  søkelsen som ble gjennom
ført i 2016, viste at flere ungdoms
skole  elever oppga at de ikke trives 
i lokal samfunnet. Iveland ønsket å 
få mer informa sjon om dette, og har 
benyttet «Fotostemmer» som en 
metode som både sikrer ungdoms
medvirkning og som skal gi mer 
kunnskap om dette funnet.

Iveland kommunes visjon er «Iveland – et 
godt sted å bo». En strategi som nevnes i 
kommuneplanens samfunnsdel, er at man 
skal jobbe med å få frem informasjon om hva 
som er gode oppvekstvilkår, hvorfor dette må 
prioriteres og hvordan få dette til. Kommunen 
er også opptatt av å sikre «aktiv medvirkning 
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, 
herunder barn og unge. Grupper og interesser 
som ikke er i stand til å delta direkte, skal 
sikres gode muligheter for medvirkning på 
annen måte» hentet fra § 5-1 i plan- og 
bygningsloven).

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i 
2016 viste at flere ungdommer oppga at de 
ikke trivdes i lokalsamfunnet. Vi i Iveland 
kommune ønsket å utdype disse funnene, og 

begynte å se etter metoder som kunne bidra 
til å gi et bredere kunnskapsbilde, samt sikre 
aktiv medvirkning.

Vi trengte å vite mer om hva de unge synes om 
sitt nærmiljø. Hva synes de er bra, og hva kan 
bli bedre? Denne kunnskapen skulle så brukes 
som grunnlag for kommunal planlegging på 
området barn og unge.

Medvirkning som engasjerer
Iveland kommune ønsker å forsterke inn-
satsen for å få frem stemmene til de unge i 
kommunen. Ungdoms medvirkning kan styrke 
følelsen av tilhørighet til bygda, og bidra til 
at de unge opplever Iveland som et sted der 
det er godt å vokse opp, også for fremtidige 
generasjoner. Medvirkning er også sentralt i et 
folkehelseperspektiv.

For ungdom kan kommunal planlegging høres 
kjedelig ut. I tillegg vil resultatene av med -
virknings prosessene ofte ikke være umiddel-
bare, men først bli synlige etter noen år. Vi 
ønsket derfor å finne en form for medvirknings-
metodikk som kunne engasjere de unge, og 
som ville gjøre selve medvirkningsprosessen 
attraktiv. Vi fikk tips om metoden «Foto-
stemmer» fra KoRus-Sør, som vi i flere år har 
hatt et godt samarbeid med. De har bidratt 
med opplæring og veiledning, og vært en 
uvurderlig støtte i gjennomføringen av 
metodikken.

«Fotostemmer»  
– medvirkning 
gjennom fotografier
AV: BENTE VORELAND, KOORDINATOR FOR OPPVEKST, IVELAND KOMMUNE
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Gjennomføring
Prosjektet ble forankret politisk og admini-
strativt, og en oppnevnt prosjektgruppe fikk 
opplæring i gjennomføring av «Fotostemmer».

Ungdomsklubben vår, Moonlight, samler de 
fleste ungdomsskoleelevene i bygda. Noen 
elever i videregående skole deltar også 
her. Å sette i gang prosjektet som aktivitet 
på klubben virket som en optimal løsning. 
Ordfører og prosjekt gruppa brukte skolen som 
rekrutterings arena, og inviterte alle ungdoms-
skole elevene til å delta.

Interessen for å medvirke i den kommunale 
planprosessen var ikke overveldende, men vi 
fikk interesse fra en liten gruppe ungdommer 
som fulgte prosessen med fire workshops som 
ble ledet av fritidslederen for ungdomsklubben. 
For å få til en bredere rekrutterings- og med-
virkningsprosess tok også en lærer som 
hadde deltatt i Fotostemmer-opplæringen, 
prosjektet inn i noen av sine timer. Samlet 
resultat ble mange gode bilder som viste 
hva ungdommene syntes var bra med å bo i 
Iveland, og hva de mente kunne bli bedre.

«Fotostemmer»

Fotostemmer er en metodikk som 
bruker fotografering og bilder som 
ut gangspunkt for medvirknings pro-
sesser. Intensjonen er å gi deltakerne 
et verktøy til å sette søkelys på reelle 
utfordringer ved at de, gjennom 
fotografering og dialog, engasjeres og 
myndiggjøres, og får til kommunikasjon 
med beslutningstakere. I tillegg til 
å brukes som medvirkningsmetode, 
kan fotostemmer også brukes i 
deltakende aksjonsforskning, som 
kvalitativ forskningsmetode og til 
informasjonsinnhenting.

Nettside: https://www.korus-sor.no/
verktoy/fotostemmer

Formidling av resultatene
Bildene fikk tekst og ble samlet etter tema. 
Fotografiene ble så stilt ut på ungdomsskolen, 
og alle elevene fikk et spørreskjema der de 
kunne stemme på de bildene som best uttrykte 
det de var opptatt av. Via spørreskjemaet fikk 
de også mulighet til å komme med ytterligere 
innspill til temaene. Samlet viste fotografier 
og innspill at de unge var opptatt av både 
næring (butikker, steder «å henge»), transport, 
gang- og sykkelveier, relasjoner, vennskap og 
utestengelse, psykisk helse, natur, miljø og 
utbygging, fritid og skole.

De samlede resultatene fra medvirknings-
prosessen i form av bilder og tekst ble 
presentert for alle kommunens innbyggere 
av ordfører på julegrantenningen i desember. 
Årsaken til at det ble ordføreren og ikke 
ungdommene som presenterte resultatene, 
var at de unge som hadde tatt bildene 
synes utfordringen med å snakke til «hele» 
bygda under julegrantenningen ble for stor. 
Men dette er jo også en av hensiktene 
med «Fotostemmer», man skal gi dem som 
vanligvis ikke høres en stemme – gjennom 
fotografier. Det er ikke alle som er komfortable 
med å snakke foran politikere eller andre, men 
de får likevel sin stemme hørt, gjennom sine 
fotografiske innspill. Elevrådet var senere 
med da resultatene skulle presenteres for 
politikerne på et kommunestyremøte.

Konklusjonen fra møtet ble at de fleste 
kommunale politikerne gjerne vil høre hva 
ungdommen har å si. Som en elev uttrykte det: 
«Jeg tror og håper at prosjektet vil ha noe å si i 
framtida, og at politikerne hører på oss».

Vi ønsker oss et system for å sikre 
ungdomsmedvirkning i framtiden
Evalueringen av prosjektet viste at «Foto-
stemmer» har vært en god metodikk for å 
sette fokus på barn og unges medvirkning. 
Prosjektgruppa skulle ønske at interessen for 
medvirkning var større blant de unge. Vi tenker 
at interessen må dyrkes fram ved at ungdom 
opplever at de blir lyttet til og får innflytelse. 
Det er først i oppfølgingen av resultatene fra 
Fotostemmer-prosjektet vi vil kunne vurdere 
hvor vellykket prosjektet har vært.
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Det videre målet i kommunen er å lage et 
mer strukturelt forankret system for å få frem 
ungdommenes stemme. Vi foreslår derfor nå 
å sørge for å tilrettelegge planprosesser og 

saker med relevans for barn og unge, slik at de 
unges mening kommer tydelig fram i politiske 
avgjørelser. Dette er noe vi vil jobbe videre 
med i kommunen vår.

En bonus og et biprodukt av «Fotostemmer» er at noen av bildene som ble til gjennom prosjektet, 
ble meldt opp til UKM – Ung Kultur Møtes. To av disse kom videre til fylkesmønstringen. Dette ser 
kommunen på som en anerkjennelse av de unges innsats og budskap.

Skolen er som en 
tunell. Vi blir alle 
sammen presset 
gjennom og 
kommer ut på  
den andre  
siden enten  
bedre eller ikke. 
Foto: Chelsea

Ting og 
personer er 
ikke alltid 
slik de ser 
ut med en 
gang. Hvis 
vi ser ting 
fra andre 
vinkler 
og på en 
annen måte, 
kan vi bli 
overrasket. 
Vi har alle 
spennende 
sider.  
Foto: Sarah

Kunne gått flere 
busser. Hadde vært bra 
med mer busstilbud i 
helgene. Foto: Jonas

Kan bli flinkere 
til å oppdage 
mobbing og 
plaging. Kan også 
bli bedre når det 
gjelder å få slutt 
på utestenging, 
og være snillere 
med hverandre.  
Foto: Maria

Bildet som er tatt på fjellet bak huset vårt viser 
den korte veien jeg har til butikken og venner. 
Dessverre, er naturen som jeg pleide å leke i, 
gjort om til en stygg steinrøys. Ikke ødelegg 
naturområder, hvis det ikke bygges noe. Foto: Filip

Et døende lys som slipper 
under radaren til voksne 

både på skole og  
kommune. Det er et  

økende problem og vi 
trenger bedre psykisk 

helsevern i Iveland.  
Foto: Halvard



53 Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

 



54

I 2017 ble Ungdata gjennomført i hele 
Buskerud, med alle ung doms skoler 
og videregående skoler fra 8. trinn 
til VG3. I hele plan leggingsfasen 
var det kontinuerlig fokus på at 
gjennomføringen av Ungdata
undersøkelsen ikke var selve målet 
for arbeidet. Oppfølgingen og bruk 
av resul tatene var det viktigste. 
«Ung i Buskerud 2017» skulle bli 
et godt kunnskapsgrunnlag for 
plan legging og tiltaksutforming 
på områder som angår ungdom. 
Ungdomsmedvirkning fikk også et 
sterkt fokus.

Felles undersøkelse i hele fylket
Våren 2017 deltok alle ungdomsskoler og 
videregående skoler i Buskerud i Ungdata-
undersøkelsen. Til sammen svarte 87 % 
av alle ungdomsskoleelevene og 74 % av 
alle elevene på videregående skole; 15 278 
ungdommer svarte på hvordan de har det i 
sine liv. Buskerud sitter derfor nå med en unik 
kunnskap om ungdommene i fylket. Det er 
viktig at denne kunnskapen brukes videre i 
planlegging og tiltaksutforming.

Sammen med KoRus-Sør tok Buskerud 
fylkeskommune (BFK) initiativ til fylkes-
undersøkelsen. Gjennomføringen av under-
søkelsen ble delt inn i flere faser, og det ble 
spesielt lagt vekt på forankring, kommunik-
asjon, gjennomføring av selve undersøkelsen 
og viktigst av alt, oppfølging av resultatene 
etter undersøkelsen

Forankring
Politisk forankring skjedde gjennom politisk 
vedtak om igangsetting av undersøkelsen. 
Det ble også fattet politiske vedtak knyttet 
til videre oppfølging av resultatene. I 
etterkant av Ungdata- undersøkelsen har BFK 
bevilget midler til oppfølging av Ungdata-
resultatene i kommunene og de videregående 
skolene. Ungdomsmedvirkning har vært et 
gjennomgående tema i undersøkelsen, og 
BFK ønsker at midlene skal benyttes til tiltak 
som fremmer ungdomsmedvirkning. Det 
er en forutsetning at tiltakene planlegges 
for områder der Ungdata-resultatene viser 
at det er utfordringer. Politiske ledere i 
fylkeskommunen deltok på møter med 
kommunene og på den store todagers 
fylkeskonferansen hvor rapporten «Ung i 
Buskerud 2017» ble presentert og diskutert 
for over 250 deltakere fra hele fylket.

Koordinert 
undersøkelse  
i hele Buskerud
AV: RANDI HALDORSEN, FAGLEDER FOLKEHELSE, 

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
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Arbeidsgruppen som var ansvarlig for gjennom-
føringen av fylkesundersøkelsen hadde 
representanter fra KoRus-Sør, kommunene, 
ungdommens fylkesting (BUFT), samt fra 
videregående opplæring og folke helse-
avdelingen i fylkeskommunen, og ungdoms-
koordinator og elev- og lærlingombudet i 
fylkeskommunen. Denne arbeidsgruppen 
hadde en viktig rolle i forankring ut mot 
alle ungdommene som skulle svare på 
undersøkelsen, og ut i kommunene som hadde 
ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen 
i ungdomsskolen. Arbeidsgruppen utarbeidet 
også en felles bolk med tilleggsspørsmål som 
gikk til alle kommunene og de videregående 
skolene. I tillegg kunne kommunene velge inn 
egne spørsmål.

Arbeidsgruppen sendte ut en evaluering 
til koordinatorene i kommunene i etter-
kant av konferansen, ca. ett år etter 
gjennom føring. Samtlige koordinatorer 
som svarte på under søkelsen, mente at 
det er ganske nyttig eller svært nyttig å 
gjennom føre en fylkes undersøkelse. Noe 
som ble trukket fram som positivt, er det 
brede sammenligningsgrunnlaget man får, 
som gir en større forståelse og et større 
engasjement lokalt. KoRus-Sør tilrettela 
det også slik at alle kommunene fikk noen 
nøkkeltall med ungdommer som går på 
videregående skole i en annen kommune 
enn eleven er bosatt i. Dette gjorde at også 
kommuner uten videregående skole fikk noe 
informasjon om «sine» ungdommer etter 
ungdomsskolealderen. Dette ble også trukket 
fram som nyttig av koordinatorene.

Informasjon om og oppfølging av 
resultatene etter undersøkelsen
Høsten 2017 ble resultatene fra «Ung i 
Buskerud 2017» presentert i kommunestyrer, 
på skoler og på møter i de ulike regionene 
i Buskerud. Det ble arrangert regionale 
workshoper sammen med ungdom, hvor 
disse spørsmålene ble forsøkt besvart: Hvem 
er ungdommene? Hvor er ungdommene? 
Når og hvor kan ungdommene medvirke? 
Hvordan kan resultatene fra Ungdata-
undersøkelsen brukes i vår region? Barn og 
unge har i dagens samfunnsplanlegging liten 
påvirkningsmulighet i sine egne liv. Det er 
derfor viktig å vise vilje til å inkludere ungdom 
i planprosessen, legge til rette for å la ungdom 
vise kunnskap og å utfordre ungdom til å 
påvirke sine liv. Ungdata-undersøkelsen er et 
viktig redskap for å få dette til.

POLITIKERNE VET IKKE HVORDAN DET ER Å VÆRE 
UNG I  buskerud 2017.

fortell dem det.

Delta på UngData.
100% anonymitet

Plakatene som ble laget og hengt opp på 
skolene før gjennomføringen av Ung i Buskerud 
2018. Det er ungdomsbedriften Opux som 
laget plakatene, i samarbeid med BUFT, EO og 
fylkeskommunen.
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I etterkant av Ungdata-undersøkelsen har 
BFK bevilget midler til oppfølging av Ungdata-
resultatene i kommunene. Ungdoms -
medvirkning har vært et gjennom gående 
tema, og BFK ønsker at de utlyste midlene 
skal benyttes til tiltak som fremmer ungdoms-
medvirkning. Det er en forut setning at til-
takene planlegges for områder der Ungdata-
resultatene viser at det er utfordringer. Dersom 
andre områder prioriteres, for eksempel 
fordi praksisfeltet eller ungdommene selv 

ikke kjenner seg igjen i resultatene, må 
dette begrunnes i søknadene. Høsten 2018 
planlegges det en workshop for kommunene, 
der erfaringsdeling fra bruk av Ungdata-
resultatene er tema. Open Space skal brukes 
som metode, så kommunene kan få melde 
inn temaer som opptar dem, til diskusjon. Det 
blir spennende å se hvilke problemstillinger 
kommunene tar opp, ett år etter den store 
Ungdata-konferansen.

Rina Kamilla Yamamoto, ungdomskoordinator i Buskerud fylkeskommune og Randi Haldorsen, 
fagleder folkehelse i Buskerud fylkeskommune jobbet tett sammen om gjennomføringen av Ung 
i Buskerud 2017. Foto: Carsten Øhrn
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I Buskerud satses det stort på 
ung doms medvirkning. Ungdoms
koordinatoren i Buskerud fylkes
kommune jobber med ungdoms
demokrati og ungdoms medvirkning, 
og spesielt med Ungdommens 
Fylkes ting i Buskerud. Her beskriver 

ungdoms  koordinatoren hvorfor og 
hvordan det satses på ung doms 
medvirkning i Buskerud, og hvordan 
ungdommene bidro i gjennom
føringen av Ungdataundersøkelsen 
«Ung i Buskerud 2017».

«Alt blir bedre  
med ungdom»
AV: RINA KAMILLA YAMAMOTO, UNGDOMSKOORDINATOR, 

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

På konferansen Ung i Buskerud 2017 fortalte ungdommene selv blant annet om hvordan de ser 
på løsninger knyttet til utfordringer i ungdomstiden. Foto: Ingjerd Erika Eid Skjerven



58

Sitatet i overskriften er hentet fra da Vetle 
Olsen-Ryum i Ungdommens Fylkesting i 
Buskerud holdt en presentasjon under folke-
helsekonferansen Psykt Normalt i Buskerud. 
Hva han snakka om? Ungdomsmedvirkning, 
så klart.

At «alt blir bedre med ungdom» har vært noe 
av kongstanken bak hvordan vi har ønska 
å legge til rette for ungdomsmedvirkning 
inn mot gjennomføringa av Ungdata-
undersøkelsen i Buskerud. En målsetting har 
vært å gi ungdommene de kunnskapene de 
trenger for at de skal kunne bidra inn de ulike 
prosjektfasene med sine unike erfaringer 
og sin kompetanse. På denne måten blir 
ungdommene myndiggjort og kan ta aktivt del 
i – og får et større eierskap til – prosessene, 
som likeverdige bidragsytere.

Reell medvirkning
Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) 
og Elevorganisasjonen i Buskerud (EO) var 
med fra tidlig planlegging av Ungdata-
fylkesundersøkelsen. Dette forankra pro-
sjektet hos ungdommene, og de fikk tidlig 
erfaring med ulike aspekter ved å jobbe i et 
så stort prosjekt. Hvilke spørsmål skulle med, 
og hvilke skulle ikke med? Hvorfor vil noen 
vite hvor mange bøker man har hjemme, og 
gir spørsmålet mening i dag når mange har 
bøkene sine på Kindle eller andre digitale 
plattformer? Får man fanget opp hvor mye 
alkohol og cannabis ungdommene bruker? Får 

man fanget opp ungdommenes relasjoner til 
foreldrene sine? 

Hvordan ungdom oppfatter spørsmål gir nød-
vendigvis direkte konsekvenser for hvordan 
de svarer, og innsikt i dette er veldig nyttig og 
verdifullt for alle som skal jobbe med Ungdata.

En bekymring som kom både fra BUFT og EO, 
var dette med anonymitet. Hvordan sikres 
det at ingen skal kunne identifiseres ut fra 
besvarelsene? I undersøkelsen stilles det 
private og intime spørsmål, samt spørsmål 
som kunne sette ungdommene i vanskelige 
situasjoner om det hadde kommet ut hvem 
som svarte hva. Det er ikke vanskelig å forstå at 
anonymitet er noe som opptar ungdommene. 
KoRus-Sør forklarte i detalj hvordan sikker-
heten til ungdommene ble ivaretatt, og det 
trygga ungdommene i arbeidsgruppa. Men 
det var fortsatt viktig å få budskapet ut til 
ungdommene på skolene. Derfor ble dette 
understreket både i veileder til skolene og 
i informasjonen lærerne skulle lese opp før 
gjennomføringa av undersøkelsen. I tillegg 
hadde plakatene vi hang opp på skolene, 
informasjon om at undersøkelsen garanterte 
anonymitet.

Hvordan ungdom oppfatter 

spørsmål gir nødvendigvis 

direkte konsekvenser for 

hvordan de svarer.

Ved å svare på  

undersøkelsen forteller 

ungdommene politikerne 

direkte om hvordan det er  

å være ung i Buskerud.

“

“
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«Politikerne vet ikke hvordan det er å 
være Ung i Buskerud. Fortell dem det!»
I tillegg til at det var viktig å få ut informasjon 
om at det er trygt å svare på undersøkelsen, 
ville vi gjerne nå ut til ungdommene i Buskerud 
med budskapet om at undersøkelsen i seg 
selv er ungdomsmedvirkning i praksis. Ved å 
svare på undersøkelsen forteller ungdommene 
politikerne direkte om hvordan det er å være 
ung i Buskerud. De innsamlede dataene blir 
en del av grunnlaget for alle som skal utvikle 
gode tjenester til ungdom i fylket, enten det 
er kommunale tjenester, på skolene eller i 
frivilligheten. Plakatene som ble hengt opp 
på skolene, ble utforma av ungdomsbedriften 
Opux, sammen med ungdom fra BUFT og EO 
og Buskerud Fylkeskommune.

Ung i Buskerud – Ungdom som ressurs
Ungdom har vært det bærende elementet 
gjennom hele gjennomføringa av Ungdata-
undersøkelsen og konferansen Ung i Buskerud. 
Ungdomsbedriften Opux laget den visuelle 
profilen, plakatene og programmet. Opux 
laget også en filmsnutt om hvorfor det var 
viktig at ungdom besvarte undersøkelsen, og 
ikke minst tok de bilder til Ungdata-rapporten 
fra Buskerud og laget filmer som ble brukt på 
konferansen. I arbeidsgruppene deltok ungdom 
med sine innspill til spørsmålsbatteriene. 
De var også sentrale for KoRus-Sør når det 
gjaldt fortolkning av funnene, og fungerte 
som et korrektiv til de voksnes perspektiv. Og 
ikke minst: Ungdommene var helt sentrale 
i gjennomføringen av konferansen Ung i 
Buskerud – hadde ikke ungdommene svart, 
ville vi ikke hatt noen data om dem.

Ungdommene i arbeidsgruppa var både med 
på å velge ut hvilke områder i undersøkelsen 
det var viktig å fokusere på, og de kom 
med innspill til hvordan programmet skulle 
utformes, hvilke foredragsholdere som kunne 
inviteres og beste praksis-eksempler fra 
kommuner og skoler. Det var ungdommer som 
var konferansierer for hele konferansen, og 
de var ansvarlige for å lede og gjennomføre 
et ungdomspanel. Panelet ble ledet av en 
representant fra ungdommens fylkesting 
og elevorganisasjonen, og i panelet var det 
representanter fra ungdomsskoler, videre-

gående skoler og to forskjellige ungdoms-
organisasjoner i tillegg til BUFT og EO. Her fikk 
ungdommene selv snakke fritt om det som 
opptar dem mest, og komme med sine innspill 
til konkrete løsninger og tiltak.

På konferansen var det også parallellsesjoner 
der vi delte opp etter hvilke regioner i fylket 
man kom fra. Temaet var nettopp hvordan 
man kan bruke ungdom som medvirkende 
ressurs i etterkant av Ungdata-undersøkelsen, 
og alle parallellsesjonene ble innledet av 
ungdom fra regionene. Prosessene ble ledet 
av prosessveiledere, og var lagt opp slik 
at ungdom og voksne skulle møtes som 
likeverdige i dialog om å utvikle de beste 
tjenestene for ungdom, der ungdom bor og 
oppholder seg.

Når dette er sagt, er det kanskje ikke så rart 
om våre første ord også blir våre siste. Det er 
vår erfaring at ungdom virkelig er en ressurs 
når de blir inkludert i prosessene, lyttet til og 
tatt på alvor. Når de blir myndiggjort og får 
ansvar, noe å strekke seg etter og mulighet til 
å påvirke noe som er større enn seg selv, på 
vegne av og til det beste for alle ungdommer 
i fylket. Det er vår erfaring at alt virkelig blir 
bedre med ungdom.

Ungdom har vært det 

bærende elementet gjennom 

hele gjennomføringa av 

Ungdata-undersøkelsen og 

konferansen Ung i Buskerud. 

“
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Sisterhood er en metodikk for jente
grupper rettet spesielt mot jenter 
i alderen 12–22 år. Bakgrunnen for 
dette tiltaket var store utfordringer 
i jentemiljøet i Bydel Frogner i 2005. 
Metodikken har med tiden vokst 
seg stor med forgreininger i mange 
kommuner og byer i Norge.

Bydelen, ved Fritidstiltakene, søkte om pro-
sjektmidler og initierte et målrettet gruppe-
arbeid rundt sårbare jenter høsten 2005. 
Arbeidet hentet inspirasjon fra «United 
Sisters - Fryshuset» i Sverige, som kunne vise 
til mange års erfaring og gode resultater med 
jentearbeid.

Innsatsen til Bydel Frogner ble starten på 
Sisterhood-prosjektet i 2006, og en meto-
dikk tilpasset målgruppen. Metoden har som 
mål å drive kjønnsrettet rus- og kriminalitets-
forebyggende arbeid på flere arenaer med 
viktige aktører som skole, barnevern, foreldre, 
politi, fritidstiltak og frivillig organisasjoner 
som samarbeidspartnere.

I februar 2006 så Sisterhoods første jente-
gruppe dagens lys. Jentene ble rekruttert fra 
en av bydelsskolene i samarbeid med skole, 
skolehelsetjenesten, fritid og andre aktuelle 

aktører. Målet var å danne en sammensatt 
jentegruppe på tvers av sosial og etnisk 
bakgrunn med fokus på jentefellesskap og 
livsmestring.

I 2007 startet prosjektet et byomfattende 
arbeid med implementering av metodikken 
i Oslo, og har med tiden vokst seg stor med 
forgreininger i mange kommuner og byer i 
Norge. SaLTo i Bydel Frogner leder prosjektet 
i samarbeid med ungdomstjenesten i bydelen. 
(SaLTo er Oslo kommunes betegnelse for SLT 
– samordningsmodell for lokale, forebyggende 
tiltak mot rus- og kriminalitet.) 

Sisterhood – en 
metodikk for arbeid 
med jenter
AV: ISABEL ESPINOZA, SALTO – KOORDINATOR I BYDEL FROGNER

Metodeboken gir en 

grunnleggende forståelse 

av gruppevirksomhet som 

arbeidsmetode og kan 

benyttes fra perm til perm i et 

gruppeforløp.

“



61

Slik gjør vi det
Sisterhood har utviklet en egen metode-
bok: «SISTERHOOD – en håndbok i jente-
gruppearbeid», som ble utgitt på oppdrag 
og med fullfinansiering fra KoRus-Oslo, 
Velferdsetaten i Oslo kommune og lansert i 
2010. Metodeboken er nylig revidert (2017) 
og relansert med nytt utseende og praktisk 
utforming. Tekstene er oppdaterte, og 
relevante temaområder, som blant annet 
sosiale medier, er nå innarbeidet i en viktig 
og fortsatt nyttig håndbok. Metodeboken 
gir en grunnleggende forståelse av gruppe-
virksomhet som arbeidsmetode og kan 
benyttes fra perm til perm i et gruppeforløp. 

 Sisterhood har et bredt byomfattende tilbud, 
som til tider også er nasjonalt: 

•   Gruppelederkurs i Sisterhood metodikk – 
Oslo og andre kommuner

•  Lokal jentegruppe i Bydel Frogner

•  Kurs i coach-arbeid

•  Formidling av coacher i Oslo

•  Temakvelder for ansatte og organisasjoner

•  Informasjonsarbeid

•   Fagkvelder for coacher, gruppeledere og 
andre interesserte

•   Årlig erfaringskonferanse finansiert av 
Kompetansesenter rus – Oslo

•  JENTEDAG for Osloskoler

•  Veiledning av nettverket

•   Ung Aktivitet for jenter og gutter i samarbeid 
med Friskis&Svettis

•  Ferie- og fritidstilbud

•   Åpen jentedag en dag i uken i samarbeid 
med Cafe Condio, Oslo Røde Kors

•  JENTIVALEN – etter modell fra Bydel Sagene

Refleksjoner
Sisterhood er til tross for sitt tolvårige virke 
fortsatt et tiltak som finansieres med årlige 
prosjektmidler. Sisterhood er tiltak nr. 16 
i SaLTos Handlingsprogram 2017–2020, 
og har siden 2007 mottatt en årlig støtte 
til det byomfattende arbeidet fra SaLTo-
sekretariatet. Metodeboken og satsingen fra 
KoRus-Oslo har bidratt til å gjøre metoden 
og Sisterhood-arbeidet kjent for stadig flere 
utover Oslos grenser. Sisterhood-metodikken 
er lett anvendelig og kan enkelt tilpasses 
lokale forhold og andre målgrupper, og kan 
benyttes av ulike virksomheter både i offentlig 
og frivillig virke. 

Konklusjon
Innsatsen som er gjort gjennom Sisterhood-
arbeidet – for og med jenter – er like aktuell i 
dag som i 2006. Det har blitt enda mer aktuelt 
som et helsefremmende tiltak med bakgrunn i 
unge jenters selvrapporterte, dårlige psykiske 
helse, som har økt i omfang de senere årene, 
jamfør Ungdata-undersøkelsene (Ung i Oslo 
2012, 2015, 2018). Tiltaket og metoden har 
gitt mange unge jenter, uavhengig av bak-
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grunn, en arena der deres identitet som jente 
har blitt sett, hørt og styrket i felles skap 
og samhandling med andre. Sister hood vil 
fortsette å bidra i det rus- og kriminalitets-
forebyggende arbeidet med fokus på jenter, 

samtidig ønsker vi nye arenaer og sam-
arbeidspartnere velkomne! 

For mer informasjon og forespørsler om boka 
og gruppelederkurs se www.sisterhood.no

Sisterhood-metodikken er lett anvendelig og kan enkelt 

tilpasses lokale forhold og andre målgrupper.
“
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Ved Universitetet i Agder har forsk
ere studert funnene fra Ungdata
undersøkelsen «Ung i Agder 
2016». Instituttleder ved Insti
tutt for psykososial helse, Siri 
Håvås Haugland, forteller om deres 
erfaringer med Ungdata.

 

– Ungdata ble interessant for fagmiljøene ved 
Universitetet i Agder da det ble gjennomført 
en fylkesundersøkelse i 2016, sier Haugland.  
– Når alle kommunene og alle de videregående 
skolene er med, dataene er fra vår region 
og de fleste spørsmålene stilles på tvers av 
kommunene, så blir dette et materiale som er 
svært interessant for oss, og som gir en helt 
spesiell verdi.

Kunnskap om folkehelse
– En styrke ved Ungdata er den høye deltakelsen 
blant ungdom. I tillegg muliggjør den brede 
tematiske tilnærmingen forskning innenfor 
mange av Universitetets forskningsfelt som er 
relevante for kommunenes folkehelsearbeid, 
blant annet kosthold, fysisk aktivitet, psykisk 
helse, rus, foreldrerolle, ulike livsstilsfaktorer 
med mer, sier Haugland.

Flere av instituttene ved UiA har fokus 
på utvikling av kunnskap om folkehelse. 

Forskning på funn fra Ungdata har ført til en 
ny type tverr faglighet internt, hvor flere kan 
jobbe med ulike temaer med utgangspunkt i 
det samme materialet.

Flere av forskerne ved UiA har skrevet artikler 
med Ungdata som kilde. – En utfordring i dette 
miljøet er at det tar lang tid fra data samles 
inn, til artikkelen er publisert. Det er over ett 
år siden vi sendte inn en artikkel for første 
gang, sier Haugland, som venter på at den 
første artikkelen fra «Ung i Agder i 2016» skal 
publiseres.

Gull for masterstudenter
I tillegg til at det er forskere ved UiA som 
skriver og publiserer artikler om Ungdata, er 
det flere mastergradsstudenter som bruker 
Ungdata inn i sine masteroppgaver. Hvert år får 
studentene ved 2–3 ulike institutt presentert 
muligheten for å skrive kvantitative oppgaver, 
hvor de kan bruke Ungdata som datagrunnlag.

– Ungdata er et kjempemateriale for master-
studentene, sier Haugland videre. Her får 
de dataene ferdig servert, og det er veldig 
mange ulike ting man kan studere ut fra dette 
materialet.

Noen utfordringer
Forskerne har støtt på noen utfordringer når det 
gjelder spørsmålene som brukes i Ungdata. – En 
utfordring med bruk av dette datamaterialet 

Ungdata inn i 
forskningen – og en 
vill drøm
AV: ROSANNE KRISTIANSEN, KORUS-SØR
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er at spørsmålene ikke alltid er basert på 
internasjonalt anerkjente måter å undersøke 
et tema på, og at det er ukjent hvorfor de 
gjeldende spørsmålsformuleringene er valgt. 
Når forskere har skrevet en vitenskapelig 
artikkel og sendt den til et internasjonalt 
tidsskrift, vil den bli vurdert kritisk av andre 
forskere i feltet. Kritiske bemerkninger fra slike 
vurderingsrunder av «Ungdata-artikler» har 
vært knyttet manglende kunnskapsgrunnlag 
for hvorfor de ulike spørsmålene er formulert 
slik de er, og i tillegg påpekes det at det er 
en svakhet at de samme ungdommene ikke 
følges opp med nye undersøkelser, forteller 
Haugland.

I forkant av at «Ung i Agder 2016» skulle 
gjennomføres, var Universitetet i Agder 
aktivt deltakende i arbeidsgruppen som 
planla undersøkelsen. I den forbindelse hadde 
universitetet intern aktivitet på tvers av 
instituttene for å lage en oversikt over hvilke 
forskere som ønsket å bruke datamaterialet, 
og som hadde innspill til spørreskjemaet. 
Universitetet foreslo spørsmål til den 
felles tilleggsmodulen for Agder, ut fra de 
forskningsspørsmålene forskere hadde meldt 
inn som aktuelle å arbeide med.

– Dette var viktig for å bidra til at spørs-
måls formuleringene var i tråd med rådende 
anbefalinger i internasjonal forsknings-
litteratur, sier Haugland. Noen av de spørs-
målene UiA fikk med i 2016, er nå også tatt 
inn i det ordinære spørreskjemaet til Ungdata, 
etter revideringen i 2017.

Et parallelt forskningsprosjekt
UiA har også hatt et prosjekt parallelt med 
Ungdata, kalt HELLAS (Helse, levekår og 
levevaner blant unge utenfor arbeid og skole). 
Her er det brukt en forkortet og revidert 
form av Ungdata, rettet mot ungdom som 
ikke er i skole. Dette spørreskjemaet er 
kombinert med intervjuer av målgruppen. 
Funnene fra Ungdata-delen av HELLAS er 
sammenlignet med Ungdata-materialet fra 
fylkesundersøkelsen.

– Dette forskningsmaterialet har blitt til to 
artikler som er sendt til publisering, og et 

kapittel i en bok, forteller Haugland. I tillegg 
skriver 5–6 masterstudenter oppgave basert 
på dette materialet.

En vill drøm
Vi tror at forskning knyttet til Ungdata gir 
nyttig kunnskap når det gjelder hva som er 
viktig for barn og unges helse og oppvekst. Vi 
håper dette kan bidra til å skape gode liv for 
ungdom, sier Haugland.

Men Haugland har et ønske for utviklingen av 
Ungdata:

– Hvis jeg kan ha en vill drøm om Ungdata, så 
er det at man skal kunne følge ungdommer 
over tid, slik at vi får data fra mer enn ett 
tidspunkt. Det kunne også vært ønskelig å 
koble svarene til registerdata. Dette er et 
ønske fra forskningsmiljøene og fra flere 
andre aktører, avslutter Siri H. Haugland.

Instituttleder Siri H. Haugland forteller om 
hvordan Universitetet i Agder bruker Ungdata 
i sitt FOU-arbeid. Foto: UiA. 
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Andre universitets- og høgskolemiljø som bruker 
Ungdata:

OsloMet: Ungdataverkstedet er et masteremne som knytter forskning, undervisning og 
praksisfeltet sammen, og som gir studenter mulighet til å arbeide med kvantitative data 
fra de løpende Ungdata-undersøkelsene opp mot både forskere og praksisfeltet.
Nettside: http://www.hioa.no/

NOVA (Velferdsforskningsinstituttet): NOVA er det sentrale miljøet for forskning om 
ungdom i Norge. Tematisk spenner ungdomsforskningen ved instituttet svært bredt og 
dekker de fleste sidene ved oppveksten og livssituasjonen til ungdom i Norge i dag. NOVA 
leder Ungdata og gir ut Tidsskrift for ungdomsforskning. Det er NOVA som lager de årlige 
nasjonale Ungdata-rapportene og drifter siden www.ungdata.no
Nettside: www.nova.no

Universitetet i Sørøst-Norge: Forskergruppen «Hva forårsaker skoleavbrudd i Telemarks-
regionen?» søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Med en 
tverrfaglig innfallsvinkel ønsker de å utvikle en helhetlig forståelse om både de individu-
elle og strukturelle perspektivene som påvirker både oppvekst og utdanning.
Nettside: www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-
utdanning/oppvekst-og-utdanning

Høgskolen i Innlandet (HINN): Forskningen på HINN som benytter data fra Ungdata-
undersøkelsene, studerer blant annet sammenhengen mellom fysisk aktivitet og 
symptomer på depresjon, kjønnsforskjeller i symptomer på depresjon og sammenhengen 
med ulike variabler, deriblant ungdommenes bruk av skolehelsetjenesten. I tillegg er det 
en forskningsgruppe som anvender Rasch analyse for å evaluere måleegenskapene til 
spørsmålene som har til hensikt å måle symptomer på depresjon. 

Nord Universitet: Morgendagens folkehelseforskere er ungdom i Namsos kommune, når 
Nord Universitet gjør alvor av ungdomsmedvirkning. Det skal gjennomføres en samling ute 
i kommunen hvor elever i 10. trinn ved tre ungdomsskoler er invitert med som medforskere. 
Samlingen har en todelt plan hvor de først ønsker å lære ungdommene om hva som 
skjer med svarene deres i Ungdata-undersøkelsen, og deretter ønsker å finne ut av hva 
ungdommene mener vil bidra til godt oppvekstmiljø. I etterkant er det da aktuelt å forske 
på det som kommer frem.



TILBYS AV KORUSENE:

Kjentmann: En beredskapsordning til bruk i skoleverket, som har som mål å gi en oversikt over 
konstruktive handlingsalternativer når det gjelder elever som ruser seg. 
Nettside: http://korusbergen.no/index.php/tidlig-innsats/kjentmann/

Kjærlighet og Grenser: Et universelt forebyggingsprogram, rettet mot familier med ungdom på 7. 
eller 8. trinn. Nettside: www.korus-sor.no/utviklingsprogram/kjaerlighet-og-grenser/

Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen, en nettressurs. Nettside: http://skole.forebygging.no/

Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Dette er en samhandlingsmodell som beskriver den sammen-
hengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier som bekymrer. 
Nettside: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/

Forebygging.no: En kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid: Her finner du 
handlingsrettet fagstoff og praksiserfaringer. Nettside: http://handling.forebygging.no/ 

Add a friend: Add a friend jentegruppe har som mål å styrke jentene gjennom å bygge selvtillit og sosial 
kompetanse. Add a friend er en manual som er utviklet av Namsos kommune og Kompetansesenter 
rus – Midt-Norge. Manualen kan brukes av alle som arbeider med ungdomsskoleelever. For mer 
informasjon, ta kontakt med KoRus-Midt. Nettside: www.stolav.no/korus

Heldig er den ungdommen som har teite foreldre: En veileder til foreldre om ungdom og rusmidler. 
Denne lille veilederen vil peke på noen enkle kjøreregler for hvordan vi som foreldre kan ivareta vårt 
ansvar og vår rolle i møte med ungdommens utprøving og nysgjerrighet omkring bruk av rusmidler. 
Nettside: Se veileder eller ta kontakt via www.stolav.no/korus

Ungdom og trygge oppvekstmiljø: Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er blant de viktigste 
oppgavene i samfunnet. «Ungdom og trygge oppvekstmiljø» er et av flere arbeidsseminar som 
gjennomføres i et program (DelTa) som omhandler utvikling av tverrfaglige tiltak gjennom hele 
livsløpet på rusområdet i kommunen. Nettside: Se brosjyre eller ta kontakt via www.stolav.no/korus

HKH, Utsett, Sisterhood, Fotostemmer, m.fl. er omtalt tidligere i heftet. 

Flere ressurser for kommunene, 
for oppfølging av Ungdata
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ANDRE RESSURSER KOMMUNENE BRUKER:

Barnetråkk: Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle 
planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha 
annerledes. Nettside: www.barnetrakk.no/

Sjumilssteget: Er barnekonvensjonen i praksis. Målet er å gjøre det enklere for kommunene å 
bruke barnekonvensjonen når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til våre barn og unge. 
Nettside: http://www.sjumilssteget.no/

Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom): Et tiltak 
som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever 
bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. 
Nettside: https://ungsinn.no/post_tiltak/vip-veiledning-og-informasjon-om-psykisk-helse-hos-
ungdom-2/

VIP-makkerskap: VIP-makkerskap er VIP-programmets praktiske tiltak for en bedre skolestart. 
Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve 
at de faller utenfor. Nettside: https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip/om-skoleprogrammet-
vip/vip-makkerskap#evaluering-og-oppl%C3%A6ring

MOT: Et verktøy for å oppnå livsmestring og god psykisk helse gjennom å utvikle robust ungdom 
som inkluderer alle. Nettside: https://www.mot.no/

SLT-modellen: SLT-modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi 
og rele vante kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester. Også næringsliv og frivillige 
organisasjoner hører med i dette nettverket. Nettside: http://kriminalitetsforebygging.no/slt/

LINK – Livsmestring I Norske Klasserom: LINK står for livsmestring i norske klasserom. Både i 
opplæringsloven og i Kunnskapsløftets generelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og 
unge i stand til å håndtere livet. Dette er en omfattende oppgave, og skal skolen lykkes krever det 
at både faginnhold og metode er mangfoldig og sammensatt. LINK er et undervisningsopplegg som 
kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid i klasserommene. 
Nettside: http://linktillivet.no/

Zippys venner: Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets 
problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig. Nettside: 
http://www.vfb.no/no/vart_arbeid/psykisk_helse_i_skolen/zippys_venner/Zippys+venner.b7C_
wtLM3K.ips

Psykologisk førstehjelp: Psykologisk første hjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne 
følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv. 
Nettside: http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/kurs_og_aktiviteter/psykologisk_forstehjelp/ 

Smart oppvekst: http://smartoppvekst.no/

FRI: FRI er et tobakksforebyggende under visningsprogram for ungdomsskolen. 
Nettside: https://www.fristedet.no/

Olweusprogrammet: Et skoleomfattende program som skal forebygge og stoppe mobbing og 
skape et trygt og godt skolemiljø. Nettside: http://uni.no/nb/uni-helse/olweusprogrammet/

Sider med oversikt over ulike ressurser:

Forebygging.no: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/

Ungsinn: https://ungsinn.no/

Ressursbanken, Blå Kors: www.blakors.no/ressursbanken/
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