
Hjelp, jeg har 

en tenåring i 

huset??! – 

Hurra!! 
Input (2) - temakvelder for 
konfirmanter og foreldre  

22.og 24. november 2016 

Heid Leganger-Krogstad 



Mye Liv – store kontraster 
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Stort ombyggingsprosjekt 

3 



Store kroppslig og 

verdimessig ombygging 

 Ombyggingen skjer mens «butikken» må være 

åpen – dvs. dere skal fungere og yte 

 En dag fornuftig og voksen 

 Den neste helt uberegnelig 

 En dag relativt meddelsom 

 Den neste taus og mutt 

 En dag aktiv og initiativrik 

 Den neste – slappfisk 

 Store forskjeller på gutter og jenter –  

 stort press til å være gutt på rett måte 

 Stort press til å være jente på rett måte  
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Omfattende prosjekt å finne ut 

av livet 

 Må finne ut av livet på egen hånd  

 Utallige valgmuligheter – stor risiko 

 Ambisiøse 

 Ofte store drømmer og visjoner  

 Nødvendig for bevegelsen framover 

 Lov å gjøre det godt på skolen 

 Trenger noen som ser og støtter 
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Ambisiøse optimister 

 

 

 ”Jeg vil bli filmskuespiller. Søker på musikk, 

dans og drama. Jeg har fått svar fra en 

skole og skal på audition. Jeg tror dette er 

starten på en stor karriere. Jeg skal til 

Hollywood. Jeg er god ass, det har jeg 

veldig tro på.” Gutt 10. kl. Oslo 
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Snillere – lite opprør 

 Det er kjent at norsk ungdom har blitt mer 

skikkelige i den senere tid, at de ruser seg 

mindre, og at færre involverer seg i kriminalitet 

og problematferd. Men gjelder dette alle?  

 Hva med de som i dag faller utenfor – er 

fallhøyden større for disse ungdommene enn 

tidligere? 

 Sosiale problemer i ungdomsskolen slår ut i arbeidsliv 
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Familie og venner er viktigst 

 Generasjonskonflikten er avblåst 

 Altfor risikabelt prosjekt å skulle ”løse livets” 

gåter alene 

 Trenger husrom, veikro, bakeri, bank, mynt-

automat, ryddehjelp, vaskeri, limousin-

service, leksehjelp, feriefølge, krisepersonell, 

tidsplanlegger, assistanse, gråtekone og 

vertskap for innrykk av venner 

 Halvdøve, men høyst tilstedeværende 

foreldre 
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Kamp om oppmerksomhet 

 Mange om plassen i klassen og venneflokken 

(ingen ser meg) 

 Konfirmantleir – stor ledertetthet – gi alle plass 

 Blir alltid vurdert (skole og venner) 

 Konfirmanttiden  – utfoldelse uten vurdering 

 Vanskelig å konsentrere seg om én ting 

 Noen er gode multitaskere  

 Ofte gode planleggere 
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Input Lommedalen Heid 

Leganger-Krogstad  
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Samtalekveld 
Lommedalen kirke 

24. og 26. november 2015 



Samtalene - gruppevis 

 Sekretær ved hvert bord som kan referere 

i plenum – dere velger ut 

 Ingen trenger vite hvem som sa hva 

 

 Ikke tid til å ta fram alt i plenum  

 Noen bord på hvert spørsmål (totalt 4 

spørsmål) 





Spørsmål 1 

U: Hva er typisk for tenåringsforeldre 

i dag? 

V: Hva er typisk for tenåringer i dag? 



Spørsmål 2 

a) Når er det gladest stemning 

hjemme hos deg? 

b) Når er det svært lite  

koselig hjemme hos deg? 



Spørsmål 3 

 U: Vet du hva foreldrene dine tenker om 

Gud/kirke/kristendom? 

 V: Vet du hva ungdommen din tenker om 

Gud/kirke/kristendom? 

 

 

 



Spørsmål 4 

U: Hva ville du gjerne snakke med 

de voksne om? 

V: Hva ville du gjerne snakke med 

tenåringen din om? 


