
Ung i Buskerud 2017

Asle Bentsen KoRus – Sør 





Helse er noe man selv skaper, 

man får det ikke hos legen.

Fedon Lindberg

Jeg kjenner en mann som sluttet 

å røyke, drikke, ha sex og spise 

fet mat. Han var frisk helt fram til 

den dagen han tok livet av seg 

selv.

Johnny Carson

Den eneste måten å beholde 

helsen på, er å spise det du 

ikke har lyst på, drikke det du 

ikke liker og gjøre det du helst 

vil slippe.
Mark Twain

Helse er å mestre de 

fysiske eller psykiske 

belastningene som 

kropp og sjel utsettes 

for.

Bernt Høie

God helse er kapasiteten til å 

opprettholde den fysiske 

aktiviteten.

C.E. Willgoose

En tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og 

sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom 

eller lyter.

WHO











Elevene er høflige, de er arbeidsomme, de 

gjør som de skal og som de blir bedt om. 

Eneste innvending fra min side som gammel 

rabulist er at de opponerer litt lite mot 

autoritetene som vi representerer.

Hallgeir Langeland

De siste tallene viser at det fortsatt er en 

nedgang i både røyking, snusing, alkoholbruk, 

vold og kriminalitet blant ungdomsskoleelever.

Anders Bakken

Ungdommen nå for tiden foretrekker 

luksus. De har dårlige manerer, 

fornekter autoritet, har ingen respekt 

for eldre mennesker og prater når de 

egentlig burde arbeide.

De unge reiser seg ikke lenger opp 

når eldre folk kommer inn i rommet.

Sokrates

Vi må helst ha en jobb ved siden 

av skolen for å få litt inntekter, 

bilsertifikatet må helst være i boks 

så fort som mulig og vi bør være i 

god fysisk form og trene 

regelmessig. Vi må også være den 

perfekte venn for våre jevnaldere, 

gode forbilder for de yngre, og 

ansvarlige, lovende og flotte 

ungdommer i de voksnes øyne.

(Jente 18)
Barn og unge bør utøve 60 minutter 

fysisk aktivitet, og spise fem 

porsjoner grønnsaker, frukt og bær 

hver dag.  

Helsedirektoratet





Organisert trening synker med klassetrinn, uorganisert trening 

øker 







Andelen ungdom som drikker er størst i de 

kommunene som også har de største andelene 

foreldre som tillater ungdommen å drikke 

alkohol





Livets mest urettferdige øyeblikk 

kan være når du åpner opp 

øynene for første gang og ser 

hvem du har fått utdelt som 

foreldre.

Arne Klyve

Dagens foreldre er forvirrede, 

paranoide og engstelige!

Kjetil Steinsholt

Det viktigste når det kommer 

til tenåringer er å lytte.

Guro Øiestad

Det er greit å sette grenser, men ikke 

vær så streng at det frister mer å lyve 

enn å fortelle sannheten.

Aurora Trønnes-Christensen

Nå vil far på Onkl P-konsert med 

sønnen, mens mor og datter tar botox

sammen.

Tore Renberg





Foreldrerelasjoner





- Ole Brumm, du har en flue på nesen din, 

sa Nasse Nøff. 

- Si i fra når det kommer en til, så kan de 

bli venner, sa Ole Brumm.

A.A.Milne

Jeg føler meg ensom, 

og klarer ikke å komme 

innpå andre mennesker, 

åpne meg. Jeg har 

venner, og jeg lever et 

ganske aktivt liv 

(studier, skriving, politisk 

aktivitet, osv), men 

likevel så føler jeg meg 

ensom.

(Jente 20)

Nære forhold til jevnaldrende har langsiktige 

konsekvenser for fysisk helse som voksen. Jo 

nærere vennskap deltakerne i vår studie hadde 

i ungdomsårene, desto bedre helse hadde de 

som voksne.

Joseph P. Allen

Mange vil nok inkludere vennskap som en viktig del av det  

gode liv. Men vennskap finnes i ulike kvaliteter. Vennskap 

er over tiår dokumentert som en sterk

påvirkningsfaktor for barn og unges utvikling. Vennskap er 

derfor både en beskyttelsesfaktor mot uheldig utvikling, 

men kan også være en risikofaktor for skjevutvikling.

Øyvind Kvello

Det vesentlige ved 

lykken er ikke 

rikdom og nytelse, 

men aktivitet, den 

frie utfoldelsen av 

evner, samt 

vennskap med 

gode mennesker.

Aristoteles



9 av 10 har, eller tror de har, en fortrolig venn







Selv om 9 av 10 hadde fortrolige venner, er nesten 1 av 4 plaget av 

ensomhet







- The only thing that interferes with 

my learning is my education. 

Albert Einstein

Når elevene opplever pedagogisk omsorg 

kombinert med selv- og medbestemmelse i 

klasserommet, betyr det mye for elevenes 

motivasjon for skolearbeid og positive 

utvikling.

Anne Grete Danielsen

– Sammenhengen 

mellom skoletrivsel 

og depressive 

symptomer har blitt 

sterkere over tid.

Linda Granlund

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og 

gi den enkelte og samfunnet nødvendige 

forutsetninger for fremtidig velferd, 

verdiskaping og en bærekraftig utvikling. 

Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og 

tilpasset opplæring for alle i en inkluderende 

skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå 

grunnleggende ferdigheter og oppleve 

mestring og utfordring i skolen.

www.regjeringen.no 

Jeg har ingen venner på skolen. Jeg føler meg 

ensom på skolen. Jeg er ikke så glad i fotball, så 

er ikke med i noe sport. Alle på skolen har en 

venn. Det er ikke noe å finne på å gjøre om 

dagene. Hva kan jeg gjøre for å få en god 

venn/flere gode venner? 

(Gutt på 13 år)







Skoletilknytning







91 prosent av ungdommene mellom 13 

og 17 år sier at de deltar i diskusjoner 

på sosiale medier.

Ipsos MMI

Det er mange som snakker angstfylt om dataspill 

og teknologiavhengighet, spesielt blant ungdom. 

Men jeg mener isteden at dataspill og 

datamaskiner har veldig mange positive sider. Den 

"utskjelte" teknologien kan både bidra til 

personlighetsutvikling og gi deltakerne en økt 

følelse av å bety noe for andre mennesker.

Torill Mortensen

Medlemmer av politiske 

ungdomspartier ruser seg mer 

enn unge som er med i andre 

typer organisasjoner.

Willy Pedersen

Ungdom som opplever seg selv som 

fattige, skiller seg særlig ut når det 

gjelder deltagelse i organiserte og 

hjemmebaserte aktiviteter. De deltar 

også noe mindre i samvær ute.

Mira Aaboen Sletten

















Vi blir alle påvirket av omgivelsene rundt 

oss. Skjer det noe i nabolaget, med venner 

eller noen som står oss nær, så påvirker 

det oss.

www.mot.no

Vi må styrke de arenaene hvor man kan opptre 

på likefot uten å bli stigmatisert. Dessverre ser 

vi at de beste tiltakene, nemlig ungdomshus og 

fritidsklubber, stadig får dårligere rammevilkår 

og nedlegges.

Pål Isdahl Solberg

Det fine med at Oslo legger ned 

fritidsklubbene for å bruke pengene på 

OL, er at vi trenger flere kriminelle 

ungdommer om noen skal få rana alle 

turistene som kommer. Neida joda.

Don Martin

Fritidstilbud er en

viktig arena for sosialisering og læring, 

utvikling av vennskap og interesser, og har 

stor betydning

for barn og unges opplevelse av livskvalitet.
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