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Forord

 
 

Vi vet at ungdomstiden kan være en krevende tid for mange ungdom og foreldre. 
Heldigvis finnes det mye kunnskap som kan være til hjelp. Selv om det ikke følger 
med noe oppskrift på det å være foreldre har vi endel forskning om effektive 
foreldrepraksiser og de endringene som skjer i ungdomstiden.

Innholdet og tipsene man finner i dette heftet er hentet fra forskning om de ulike 
biologiske, psykologiske og sosiale endringene som skjer i overgangen fra barn 
til voksen. Vi tror denne informasjonen kan bidra til bedre forståelse av ungdommen 
og hvordan man som foreldre kan støtte ungdommen sin.

Vi er opptatt av at foreldre flest skal få kunnskap for å bli litt tryggere i denne 
spennende og krevende tiden som ungdomstiden er. Et godt forhold til foreldrene 
betyr mye for livskvaliteten til både ungdom og foreldre, og er viktig for ungdommers 
overgang til voksenlivet. I heftet vil du finne informasjon om følgende temaer: 

 • Hva skjer av biologisk-, psykologisk- og  
sosial utvikling hos ungdom? 

 • Hvorfor er sosial og emosjonell kompetanse 
viktig og hvordan utvikles den? 

 • Hvilken påvirkning kan foreldre ha på utvikling  
av sosial og emosjonell kompetanse? 

 • Hva kan ungdom trenge av foreldrene i denne tiden? 

 • Hvordan kan foreldrene snakke med  
ungdommen om vanskelige tema?
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Ungdomstiden – den store forandringen fra barn til voksen  

Ungdomstiden er en overgangstid fra barndom til voksenlivet. For ungdommen selv 
innebærer det store endringer i utvikling kropp, hjerne, tenkning og sosiale relasjoner. 
I denne delen skal vi se nærmere på noen av de endringene som skjer og hvordan 
endringene kommer til syne. 

Forstå ungdommens utvikling
 
Tidligere trodde man at den største utviklingen skjedde gjennom barneårene, opp 
til ungdomstiden. I dag vet vi at det skjer mye utvikling fra 12 års alderen, helt opp til  
25 års alder. Om du har en ungdom hjemme har du kanskje lagt merke til at det skjer  
noe med humøret, toleransen for stress, hukommelsen eller planleggingsevnen?  
Mange opplever at 10 åringen de hadde var mer moden enn den 14 år gamle  
ungdommen de har fått i hus. Og det stemmer nok. Fordi ungdomshjernen utvikler  
seg mye fra 12 år alderen. Nedenfor får du en liten oversikt på noen av det viktigste  
som er i endring: 

Hvorfor kan ungdomstiden  
være så krevende?  
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Ungdomstiden innebærer at det skjer: 
• kroppen vokser og endres 
• hormonelle endringer i kroppen
• seksuelle forandringer 
• løsrivelse fra foreldrene 
• søker nære og intime relasjoner  

hos jevnaldrende 
• endringer i selvbilde
• utvikling av egen identitet.
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Tenåringshjernen  

En av grunnene til at ungdommen endrer seg gjennom tenårene er på grunn av 
utviklingen som skjer i hjernen. For å bedre forstå de endringene som skjer må vi 
vite litt om hjernen. Litt forenklet kan man si at hjernen er delt i 3 deler med hver sin 
funksjon. Det er: 

1. Overlevelseshjernen (sikrer blant annet at vi puster og styrer refleksene)
2. Følelseshjernen (styrer følelsene våre og gjør det mulig å knytte oss andre)
3. Fornuftshjernen (styrer evnen til å roe seg ned, planlegge, vurdere risiko)

Hva skjer av biologisk-,  
psykologisk- og sosial utvikling  
hos ungdom?

Gassen utvikler seg før bremsen  

Gjennom tenårene utvikles fornuftshjernen, og den prosessen går ganske sakte. Mens 
følelseshjernen er tidlig utviklet og dermed har vi en hjerne med følelser og impulser med 
full styrke, med en litt sent utviklet fornuftshjerne som skal roe ned, regulere og dempe. 
Det er derfor ikke så rart at det kan oppstå endel temperatur og misforståelser. 

Spenningssøking 

For mange tenåringer er spenningssøking normalt. Fra evolusjonens side har det vært 
hensiktsmessig å utforske nye opplevelser da det kan hjelpe de unge å utforske verden 
og videre oppnå uavhengighet. Litt forenklet sagt, men for at verden skal gå videre må de 
unge gjennom en løsrivelsesprosess fra foreldrene og henvende seg til jevnaldrende for å 
lage nye familier i fremtiden. I tidlige ungdomsår kan søken etter uavhengighet uttrykkes i 
form av opprør og avvisning av foreldrene. 
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Ungdomstiden innebærer 
at det skjer: 

• kroppen vokser og endres 
• hormonelle endringer i kroppen 
• seksuelle forandringer 
• løsrivelse fra foreldrene 
• søker nære og intime relasjoner  
  hos jevnaldrende 
• endringer i selvbilde 
• utvikling av egen identitet
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Tips: 
Gi aksept for at ungdom kan 
være glemsom og distre - den 
delen av hjernen som styrer 
planlegging og organisering er 
fortsatt under utvikling. Legg til 
rette for gode rutiner som kan 
hjelpe ungdom. 



Hva er sosial- og 
emosjonell kompetanse? 

En fellesnevner på hva som skaper trivsel 
og positiv utvikling er sosial- og emosjonell 
kompetanse. Dette er ferdigheter som må 
læres av trygge voksene og gjennom prøv-
ing og feiling hos jevngamle. Sosial kom-
petanse handler om de ferdighetene vi tar i 
bruk når vi er sammen med andre. Det kan 
være situasjoner med andre jevngamle, i 
skolesituasjoner, fritidsaktiviteter, familie og 
venner. Sosial kompetanse handler både om
evnen til å tilpasse seg et miljø, men også å 
kunne fremme egne behov og ønsker. 

Det handler også om å kunne skape 
varige relasjoner til andre og delta 
tryggere i ulike sosiale situasjoner. 

Emosjonell kompetanse er evnen vår 
til å gjenkjenne og regulere følelsene. 
Gjennom tenårene vil mange ungdom 
kjenne at følelsene er sterkere og mer 
intense og dermed vanskeligere å styre. 
Men ved å hjelpe ungdommen til å 
beskrive hva de kjenner og gjenkjenne 
de følelsene som oppstår, vil det videre 
bidra til å regulere seg når det kjennes 
ut som følelsene koker over. 

Hva er sosial- og emosjonell 
kompetanse viktig og hvorfor 
er det viktig? 
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Sosial kompetanse er evnen til å mestre ulike sosiale situasjoner, og gjør det 
mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner og vennskap. 

Emosjonell kompetanse er evnen til å kunne forstå, utrykke og regulere 
egne følelser. 



Hvorfor er det viktig å utvikle sosial og emosjonell kompetanse?

Emosjonell og sosial kompetanse er viktig å utvikle fordi det hjelper oss å forstå oss selv og 
verden. Dette vil videre gjøre det enklere å lese andres følelser og se våre egne behov. Det 
å bli kjent med hva man trenger fremfor å ignorere eller skyve vekk vonde følelser, vil ha 
stor positiv innvirkning på den fysiske og psykiske helsa vår. De positive effektene av god 
emosjonell og sosial kompetanse er at dette kan: 

 - forebygge angst og depresjon 

 - mer tilgang til følelser og bedre evne til å roe ned overveldende følelser  

 - øke muligheten for å bygge gode relasjoner (venner, familie og kjæreste) 

 - redusere det generelle stressnivået 

 - klarer å søke hjelp når man trenger det 

 - løser situasjoner på en mer konstruktiv måte og reduserer konflikter
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Foreldrene er fremdeles et viktig anker 

Selv om ungdommen gradvis søker mer mot jevngamle vet vi at foreldrene 
fremdeles er viktige. Foreldrerollen og tilgangen man har på barnet sitt endrer  
seg gjennom ungdomstiden, men behovet ungdommen har for tilknytning er  
like viktig. Ungdommen utfordrer seg selv, søker nye ting og forsøker å finne  
sin plass og passe inn i en flokk med jevngamle. I en verden der ungdommen  
skal utforske sosiale koder, finne ut av hvem de er og hva de liker, er det viktig  
at foreldrene er der og representerer en trygg havn å komme hjem til. Da er det  
enklere for ungdommen å tørre å prøve og feile, og tåle verden der ute i en  
overgangsfase til voksenlivet. 

Behovet for tilhørighet og være tilknyttet vokser man aldri fra. Med andre ord  
vil ungdommen fremdeles være i behov av omsorgsgivere og en trygg havn  
og søke til, tross et økende behov for selvstendighet. Så selv om ungdommen  
kan avvise og vende seg bort fra foreldrene så er de ikke store nok til å klare  
seg helt selv enda. Vi vet fra forskning at foreldre ofte overvurderer barnet/ 
ungdommens modenhet. For selv om de har utviklet et vokabular og snakker  
godt for seg, trenger de fremdeles støttende, tilgjengelige og trygge voksene  
for å bedre kunne forstå seg selv i verden. 

Hvilken rolle spiller foreldrene  
for ungdommen sin? 

«På spørsmålet om hva tenåringene trenger fra sine 
foreldre, er det ingen som svarer at de trenger kulere 
foreldre. I stedet svarer de at de vil bli sett, selv om 
de skjuler seg, eller bli hørt, selv om de ikke snakker. 
Ofte svarer de bare at de trenger å bli forstått, selv 
om de på ingen måte heller forstår seg selv. Men det 
viktigste er at foreldrene skal være glad i dem uansett. 
Så enkelt er det. Og så fordømt vanskelig.» 

L. H. Kneppe, sitat fra: «I hodet på en tenåring». 
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Når ungdommen trenger deg

Når ting går greit og livet er noenlunde på plass, så er det kanskje ikke så synlig at 
foreldre er viktige. Foreldrene kan være en hoggestabbe når livet er vondt, der man 
kan føler at man nærmest stiller opp på nåde. Det kan oppleves som en utakknemlig 
jobb og man kan som forelder føle seg uviktig. Men så vet vi at det er når livet blir 
vanskeligere enn «normalt», eller relasjonene mellom ungdommen og foreldrene 
ikke er så gode som vi skulle ønske, at det blir synlig hvor viktig foreldrene er. 

Ta for eksempel ungdommen som tok et dårlig valg og ble tatt av politiet for 
å røyke cannabis. Foreldrene ble sjokket, følte seg mislykket og det endte med 
mye kjefting og taushet. Selv om foreldre hadde gode intensjoner med å ta 
avstand fra det ungdommen gjorde, med ønske om å være tydelig på rett og  
galt, bidro dette til å skape større avstand til ungdommen. Målet er ikke bare å  
sette grenser for ungdommen, men å sørge for at ungdommen tørr å si ifra at  
noe er vanskelig eller at man har havnet i trøbbel. Det betyr ikke at man som  
foreldre skal akseptere som i dette tilfellet et lovbrudd, men å vise at du står der,  
at du elsker ungdommen din, selv om ungdommen har tatt et dårlig valg og du  
som forelder er skuffa, redd og sint. 

Ungdom trenger å vite at selv om de har gjort noe veldig dumt, så har de 
noen som tar de imot hjemme.

Hvordan oppnå god kontakt 
med ungdommen? 

For å få kontakt med ungdom er det 
viktig at du innstiller deg på å gripe 
de mulighetene som oppstår for 
kontakt.  Mange foreldre opplever at 
ungdommene er mindre tilgjengelige 
for kontakt enn de var før. Barn har 
man tilgang til på en helt annen måte, 
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Tips: Forsøk å se etter 
muligheter for kontakt og grip 
den. Det er oss voksne som 
må tilpasse oss dem og gripe 
mulighetene som dukker opp 
– selv om det kanskje ikke er 
ideell timing.



En følelsesmessig samtale 

I hverdagen er det mange samtaler om 
temaer som ikke nødvendigvis innebærer 
nær følelsesmessig kontakt og fortrolighet.  
Mange samtaler med ungdommen handler 
om utveksling av informasjon, som for 
eksempel: “hvor skal du” og “har du husket 
gymbagen”. 

For å styrke tilknytning og den nære 
relasjonen til ungdommen din er det 
essensielt at man får til en følelsesmessig 
samtale. Med det mener vi en samtale med 
utveksling av tanker, ord og følelser. 

og for mange foreldre kan det være 
utfordrende at ungdommen nå bestemmer 
mer når hen vil åpne seg, prate, sitte 
sammen med og bruke tid på å være med 
deg eller familien. Det er viktig å huske at 
også ungdom trenger nær kontakt med 
foreldrene sine. Kontakt er viktig for å 
forhindre ensomhetsfølelse og utrygghet 
hos ungdommen. Det er oss voksne som må 
tilpasse oss dem og gripe mulighetene som 
dukker opp – selv om det kanskje ikke er 
ideell timing for deg. 

Refleksjonsspørsmål: 
• I hvilke situasjoner opplever du å få best kontakt med ungdommen din?  

• Hvordan føles det å ikke få kontakt når du vil?  

• Hva gjør det med oss når ungdommen synes vi er klengete?  

• Hva gjør det med oss når ungdommen synes vi er kontrollerende?  

• Hvordan reagerer vi når vi ikke får tilgang til ungdommen? Blir vi bekymret, 
blir vi sint? - hvilke erfaringer har vi fra egen ungdomstid som preger hva vi  
føler rundt avstand og løsrivelse?
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Hvordan snakke 
med ungdommen om 
vanskelige tema? 

Gjennom ungdomstiden vil det dukke opp 
temaer som kan være vanskelig for forel-
dre å snakke om. Som forelder har man et 
sterkt ønske om at ungdommen sin skal ha 
det godt og klare seg bra inn i voksenlivet. 
Redselen foreldre har for at noe kan gå galt, 
samt behovet for å beskytte ungdommen 
vil påvirke måten man snakker sammen på. 
Under har vi samlet noen tips til deg som 
ønsker innspill på hvordan du kan snakke 
med ungdommen din om temaer som op-
pleves vanskelig. 

1. Still åpne spørsmål 
Når ungdommen kommer med vanskelige 
problemstillinger, kan vi ofte bli usikre 
eller redde og ty til svar og løsninger. Selv 
om vi voksne har tanker som kan være 
fornuftige så vil det være mer utviklende for 
ungdommen å finne ut av det som er 
vanskelig sammen med deg. Dersom ung-

dommen kommer og sier at hun/han føler
seg stygg, delt noe «dumt» på sosiale me-
dier eller drukket alkohol vil det alltid være 
best å starte med å utforske hva ungdom-
men selv tenker om det som er. Det betyr 
ikke at alt er greit å gjøre, men første steg 
mot en god løsning vil oftest være å få 
ungdommen selv til å si hvordan noe op-
pleves, uten våre velmenende løsninger. 

2. Grip muligheten til kontakt 
For å få kontakt med ungdom er det viktig 
at du innstiller deg på å gripe de 
mulighetene som oppstår for kontakt.  
Mange foreldre opplever at ungdommene 
er mindre tilgjengelige for kontakt enn de 
var før. Barn har man tilgang til på en helt 
annen måte, og for mange foreldre kan 
det være utfordrende at ungdommen nå 
bestemmer mer når hun/han vil åpne seg, 
prate, sitte sammen med og bruke tid på å 
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Tips:  
Ungdommens budskap eller opplevelser kan være kamuflert i setninger som 
«Jeg lærer ikke noe på den drittskolen uansett» eller andre negative utsagn. Se 
om du gjennom undring og åpne spørsmål kan oppnå en mulighet til kontakt. 
Om ungdommen synes det er vanskelig å svare, prøv å gjett «du hadde mat-
teprøve i dag sant? Det er jo ikke ditt favorittfag også føler du deg kanskje dum 
når det er vanskelig å svare?» 



være med deg eller familien. Det er viktig å 
huske at også ungdom trenger nær kontakt 
med foreldrene sine. Kontakt er viktig for å 
forhindre ensomhetsfølelse og utrygghet 
hos ungdommen. Det er oss voksne som må 
tilpasse oss dem og gripe mulighetene som 
dukker opp – selv om det kanskje ikke er 
ideell timing for deg. 

3. Finn løsninger og/eller sett 
passende grenser ved behov 
Veldig ofte vil løsningene komme av seg 
selv og det blir mindre behov for grenser 
når dialogen med ungdommen er åpen og 
ærlig og dere sammen finner løsninger. 
Likevel vil det være tilfeller der man som 
voksen må ta grep. Dersom ungdommen 
ikke klarer å møte på skolen, ikke spiser, 
har det mye vanskelig, ikke sover, blir 
mobbet eller tatt rusmidler kan det være 
behov for at du som voksen tar ledelsen. 
Løsningen på de ulike problemstillingen vil 
avhenge av omfanget og helhetssituasjonen 
til ungdommen. Se egen artikkel om 
grensesetting.
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Tips: 
1. Bli oppmerksom på den 
unges følelser, også de mindre 
intense som tristhet, skam og 
skuffelse.

2. Se på følelsesuttrykket som 
en mulighet til å få kontakt og 
læring.

3. Lytt til og aksepter følelsene 
deres - unngå å dømme.
 
4. Hjelp tenåringen din beskrive 
hvordan de føler seg – sett ord 
på følelsen.

5. Hvis passende, hjelp dem å 
løse problemet – sett grenser 
ved behov.

Refleksjonsspørsmål: 
• I hvilke situasjoner opplever du å få best kontakt med ungdommen din? 

• Hvordan opplevde du å bli snakket med da du selv var ungdom? Var det måter 
du husker som ekstra gode eller dårlige?  

• Når du blir bekymret for ungdommen din, hvordan er det typisk at du 
reagerer? (sint, stille, trist, streng og kald) Hvordan virker reaksjonen inn på 
samtalen/kontakten med ungdommen?
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Hvor ungdomsforeldre 
kan søke støtte og veiledning 

• Nettsidene ung.no og  
foreldrehverdag.no finner man 
informasjon om ungdomstiden. Her kan 
man lese trygge råd fra fagpersoner til 
ungdom og foreldre om ungdomstiden. 

• Familievernet tilbyr gratis veiledning. 
Her kan man ta direkte kontakt med det 
kontoret man tilhører.  

• Mange kommuner tilbyr kurs og 
veiledning til ungdomsforeldre. 
Se hjemmesiden til din kommune, 
snakk med lokal helsestasjon eller 
skolehelsetjenesten.  

• Kommunepsykolog eller  
familieterapeut i kommunen  

• Familiens hus – flere kommuner har 
organisert flere tjenester og tilbud  til 
foreldre under samme tak.  
 

• Barne- og ungdomspsykiatrien. Om 
du er bekymret for ungdommens 
psykiske helse kan man snakke med 
fastlegen for henvising til Barne- og 
ungdomspsykiatrien. Her vil man også 
som foreldre få veiledning og støtte. 

Søk gjerne støtte og veiledning 

Selv om det er helt normalt at ungdomstid-
en byr på nye utfordringer både for foreldre 
og tenåringen, kan det være forebyggende 
og redusere konflikter å søke støtte ved 
behov. Det er ikke nødvendig å vente til det 
blir krise. Her en noen steder man kan finne 
informasjon og søke støtte:

19



Postadresse

Postboks 2233

3103 Tønsberg

 

Besøksadresse

Fredrik Selmers vei 3

0663 Oslo

 

bufdir.no


