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12. april ble det avholdt  
elevstyrt dialogkonferanse på 
Teigar ungdomsskole. Omtrent 
50 elever fra alle trinn var denne 
kvelden vertskap. Elevene 
var også sterkt medvirkende i 
planleggingen av konferansen. 
Omtrent 550 ungdommer og 
foreldre møttes denne kvel-
den for å diskutere viktige funn 
i Ungdataundersøkelsen for 
Vestfold i 2017 med ungdom-
mer som prosessledere. 

Ungdata er lokale ungdomsunder- 
søkelser som tilbys alle landets  
kommuner og fylkeskommuner.  
Ungdata dekker helheten i ungdoms liv 
og omfatter et bredt spekter av tema- 
områder (foreldre og venner, skole,  
lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og  
trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og 
vold. Veldferdsforskningsinstituttet NOVA 
ved OsloMet har ansvar for gjennom- 
føringen av Ungdata sammen med  
landet regionale kompetansesentre 
innen rusfeltet. For mer informasjon om 
undersøkelsen eller resultater forVestfold 
og Færder kommune, se mer på 
www.ungdata.no.

I forkant av dialogkonferansen hadde 
en gruppe elever på Teigar jobbet med 
Ungdata-resultatene for Vestfold. I denne 

gruppa var det elever fra både elevråd 
og helsefremmende gruppe. I samar-
beid med elever fra Borgheim og Tjøme 
ungdomsskole landet de på livsmestring 
som tema for konferansen. Livsmestring 
er et begrep som kom inn i ny overord-
net del av læreplanen som en del av tre 
tverrfaglige temaer som skal integreres i 
alle fag i skolen. Livsmestring er et bredt 
begrep som kan romme mye, men i 
denne sammenheng fikk elevene selv 
velge ut de funnene fra Ungdata som 
de mente best representerte hva som er 
viktigst i ungdommers liv. På Teigar ble 
derfor «stress, press og dress» og «sosiale 
medier» overskriftene for dialogkonfe-
ransen. 

Elevrådsrepresentantene gjennom-
førte deretter en økt i hver klasse hvor 
elevene fikk komme med innspill til 
gode spørsmål. Siden ble forslagene 
bearbeidet av elevene i prosjektgruppa. 
I forkant av selve konferansen trengte 
vi flere elever og det ble rekruttert enda 
flere engasjerte ungdommer. 

Kvelden ble innledet av en utstilling 
av elevarbeider i aulaen, deretter for-
delte ungdommer og foreldre seg på 
klasserom. Det ble livlig diskusjon og vi 
fikk inn mange gode innspill. En gruppe 
elever har bearbeidet og sammen- 
fattet innspillene og dette vil vi dele 
med dere.

1. Innledning
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2. Sosiale
medier
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Erfaring Viktige funn 

Positivt • Bli kjent med andre
• Delte interesser
• Lettere å holde kontakten, for eksempel med familie
• Være oppdatert på ting som skjer
• Skap nye relasjoner
• Følge med på hva venner gjør
• Inkluderende
• Underholdende
• Organisering
• Skaper arbeidsplasser
• Sosialt
• Utvider horisonten
• Nettverksbygging
• Langdistansevenner
• Inspirasjon
• Nye språkkunnskaper
• Kommunikasjon uten kostnader

Negativt • Mobbing/sjikanering
• Bilder blir værende på nettet
• Uønsket deling av bilder og informasjon
• Likes- og oppmerksomhetspress
• Tidkrevende og avhengighetsskapende
• Rask og ukontrollert spredning av informasjon
• Blir passive
• Anonym mobbing
• Ulovlig virksomhet
• Nettroll
• Skaper et bilde av perfeksjon som kan være vanskelig å rive 

seg løs fra
• Reklame
• Utestenging
• Skaper press
• Mindre fysisk kontakt
• En plattform for pedofili, svindel etc
• Negativ markedsføring
• Utrygt
• Blir mer ufokusert
• Påvirker selvbilde
• Falske profiler
• Skaper et kunstig verdensbilde
• Overvåkning

2.1. Hva er positivt og hva er negativ med sosiale medier?
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Viktige funn 

• Verden har forandret seg siden foreldrene var unge
• Det sosiale fellesskapet har forandret seg
• Foreldre må stole på barna
• Foreldre må skaffe seg mer kunnskap om hva barna bruker tid på. SoMe,  

nettsider, youtube-kanaler etc.
• Følge med på barnas aktivitet på nettet, men samtidig gi dem frihet
• Snakke sammen om konsekvensene av uforsiktig bruk av SoMe
• Regler for bruk av nett og sosiale medier
• Åpen kommunikasjon mellom foreldre og barn
• Foreldrene må være gode eksempler og forbilder
• Dele erfaringer
• Ikke ha fordommer
• Prøve å forstå
• Vise interesse og investere tid i barnas interesser
• Foreldre må sette tydelige grenser

2.2. Hvordan kan foreldre og barn bedre forstå hverandre når det  
         gjelder sosiale medier?
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Erfaring Viktige funn 

Positivt • Nye venner, sosialt
• Lære språk
• Koordinasjon, bedre reaksjoner
• Lagspill
• Erfare sammen
• Taktikk/strategi
• Terapeutisk
• Mestring
• Selvtillit
• Gøy
• Datakunnskap
• Sunt for gamle
• Synapser utvikles
• Konsentrasjon
• Oppmerksomhet
• Multitasking
• Matematikk
• Holder seg unna dårlig miljø
• Nettverk

Negativt • Tidstyv
• Avhengighet
• Lavt aktivitetsnivå
• Søvnmangel
• Dårlig for øynene
• Kan være ensomt
• Blir viktigere enn skole, gjør ikke lekser
• Vold
• Lever i «spill-verdenen»
• Dårlig helse
• Hets
• Usosialt
• Pengefokus
• Isolasjon
• Mister sosial kompetanse 

2.3. Ca 26 % av guttene bruker mer enn tre timer daglig på gaming.  
         Hva er positivt og hva er negativt med gaming? 
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Viktige funn 

• Game sammen
• Styrke bånd
• Vise respekt
• Vise interesse 
• Sette av tid til å spille sammen
• Enighet
• Voksne må engasjere seg
• Foreslå andre aktiviteter
• Sette grenser sammen
• Snakke sammen
• God planlegging av dagen
• Foreldre må senke skuldrene

2.4. Hvordan kan foreldre og barn forstå hverandre bedre når det  
         gjelder gaming?
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2.5. På hvilken måte påvirker sosiale medier vårt selvbilde?

Viktige funn 

• Mye press
• Føler seg ikke bra nok
• Negativ utvikling av ungdommers psykiske helse
• For mye fokus på utseende
• Kroppsfokus
• Presterer bedre
• Merkepress
• Matpress
• Skaper et urealistisk bilde av hvordan man skal og ikke skal se ut
• Glansbilde
• Ser mange «perfekte» mennesker
• Manipulasjon 
• Sammenligner seg mer med andre
• Ubehagelige bilder
• Negative tanker smitter
• Oppmerksomhet
• Press om følgere og likes
• Lett å føle seg utenfor
• Kun det «feilfrie» som vises
• Streak-stress
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2.6. Hvordan påvirker foreldrenes bruk av sosiale medier familien?

Viktige funn 

• Skaper kleine situasjoner
• Går slipp av mye viktig informasjon
• Barna tar etter foreldrene
• Foreldre er ikke bevisste på eget bruk – og er da ikke nok tilstede
• Bør ha samme regler for seg selv
• Tenk
• Snakke om det
• Isolasjon og ekskludering
• Foreldre blir fjerne og det tar mye tid
• Må spørre før de legger ut bilder av barna
• Dårlige forbilder
• Bruker mer tid på SoMe enn familien
• Flaut og usosialt
• «Slipper» å engasjere seg som foreldre
• Barna blir ikke sett
• Ikke mentalt tilstede
• Hjelper ikke å være dømmende når man gjør det samme selv
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3. Stress, press 
og dress
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Problemstilling Viktige funn 

Hvorfor er det sånn? • Påvirkning av miljø, sosiale medier og foreldre
• Vil være likt og populær
• Bli godtatt
• Vil delta
• Få oppmerksomhet
• Status
• Lett å se hvor fint andre har det
• Gruppepress
• Sammenligning av karakterer elevene imellom
• Reklame 
• Konkurranse

Hva kan foreldrene  
gjøre?

• Ha realistiske mål for karakterer og idrett
• Snakke med barna
• Hjelpe dem
• Støtte
• Senke kravene
• Ikke bygge opp stress
• Bygge opp selvtiliten
• Ikke press
• Være gode forbilder
• «Det er godt nok»

Hva kan skolen  
gjøre?

• Ha et eget fag som heter «sosiale medier og press»
• Ikke ha så stort fokus på karakterer
• Mindre lekser
• Skoleuniform
• Alle kan få tilbud om å snakke med rådgiver

Hva kan ungdommen 
selv gjøre?

• Bruke SoMe mindre
• Ikke sammenligne seg med andre
• Være seg selv
• Være bevisst på hva man vil
• Ikke bry seg så mye om hva andre mener om deg
• Være åpen for hjelp

3.1 Ungdommer opplever press om å gjøre det bra på skolen, om å se   
        bra ut eller ha en fin kropp, om å gjøre det bra i idrett og om å ha  
        mange følgere og likes på sosiale medier.
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Problemstilling Viktige funn 

Hvorfor er det sånn? • Jenter er mer dømmende
• Forventes mer av jenter
• Dårligere selvbilde – tenker mer på utseende
• Jenter er styggere med hverandre – sjalusi

Hva kan foreldrene  
bidra med?

• Hjelpe og støtte dem
• Ikke ha så høye forventninger til dem
• Spørre om de trenger hjelp
• Oppmuntre
• Sette ting i perspektiv
• Sette av tid til barna
• Bygge opp og styrke selvbildet deres
• Være forståelsesfulle
• Følge opp barna

Hva kan skolen  
gjøre?

• Snakke sammen
• Følge med
• Gi mer informasjon om psykiske helseplager
• Helsesøster mer tilstede

Hva kan ungdommen 
selv gjøre?

• Lære seg stressmestring
• Ha god dialog med foreldre og lærere
• Være åpen
• Gi litt mer f…
• Finne noen å snakke med

3.2. Mange ungdommer opplever psykiske helseplager.  
         Mange flere jenter enn gutter har slike plager. 
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Problemstilling Viktige funn 

Hvorfor er det sånn? • Usikkerhet
• Lett å få tak i 
• Gjengpress
• Ønske om å være mer populær

Hvordan kan foreldre 
og ungdommer  
snakke om rusmidler 
på en konstruktiv 
måte?

• Snakke uten å dømme
• Se begge sidene av saken
• Være ærlige
• Ungdommen bør ta i mot gode råd fra foreldrene
• Prøve å forstå hverandre
• Gi hverandre tillit

3.3. Ungdom i Færder kommune scorer høyere på bruk av rusmidler  
         enn ungdom i mange andre kommuner i Vestfold.
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