
Utstillingsvindu med ungdomsvri

Sigdal kommune



Ungdomsrettet tiltak:

Undersøkelse om engasjement blant 
ungdom

 Innsats mot ungdomsrådet
 Innsats mot skolen



Undersøkelse om engasjement 
ungdom

 Gjennomført blant 9. klassinger i Sigdal i 
2009.

 Utvalget: 44 elever (22 jenter og 22 
gutter) som svarte på 21 spørsmål.

 Temaer:
– engasjement på fritid 
– kunnskap om foreldreaktivitet 
– interesse og yrkesvalg
– påstander 
– forslag til tiltak.



Engasjement fritid

Organisert fritidsaktivitet, hobby, 
interesser

Organisert fritidsaktivitet 
– 72,7 % jenter, 81,8 % gutter

Hobby / Interesser
– 100 % jenter, 81,8% gutter



Ulikheter kjønn

–Gutter mer konkurransepreget 
 73% gutter trener/konkurrerer i idrettslag, 59% jenter

–Gutter mer opptatt av TV-spill og 
dataspill 
 37% gutter TV / data-spill 5-7 dager i uka, 0% jenter

–Gutter ser mer sport på TV 
 32% gutter ser sport på TV 5-7 dager i uka, 9% jenter



Ulikheter kjønn

– Jenter er mer venneorientert 
 41 % jenter ”sammen med venner” 5-7 dager i uka, 27 % 

gutter

– Jenter leser mer  
 100 % jenter leser bøker / blader 1-7 dager i uka, 68 % 

gutter, 32 % gutter leser sjelden / aldri bøker / blader



Kunnskap om aktivitet til foreldre

 Lokalpolitikk
Frivillige organisasjoner
Samlet inntekt
Arbeid
Utdannelse 



Ulikheter kjønn
 Liten kunnskap om foreldrenes aktivitet  

– Politikk
 56,8% vet ikke (68,2% jenter og 45,5% gutter)  

– Frivillige organisasjoner
 56,8% vet ikke (63,6% jenter og 50% gutter)  

– Familiens inntekt
 86,4% vet ikke (91% jenter og 81,8 % gutter) 

– Foreldrenes utdannelse
 25 % vet ikke (22,7 % jenter, 27,3 % gutter)



– Frivillige organisasjoner: 
 77,2 % (72,7 % jenter, 81,7 % gutter)
Røde kors, Redd barna, 4H… (over 15 ulike …)

–Nettverk for kvinner og menn
 Ordet ”nettverk” bevisst brukt for å 

kartlegge om ungdommene kjente begrepet.
Bare 4,5 % kjente begrepet
Lions, Soroptimist, TUKK 

Kunnskap om frivillige 
organisasjoner    



Yrkesvalg

 29,5 % har ikke tanker om yrkesvalg (36,4 
% jenter, 22,7 % gutter)

 Bygg og anlegg
(36,3% gutter, 0 % jenter)

 Lærer
(18,2 % jenter, 4,5 % gutter)

 Helsefag
(13,6 % jenter, 4,5 % gutter)



Politisk interesse
 Både jenter og gutter: 

– Veier  
– Data til alle skoleelever
– Idrett og motorsport

 Gutter:
– Gratis heiskort til 9.og10.klasse  
– Scooterløype  

 Jenter:
– Bedre bredbånd

 Annet som ble nevnt:
– Gratis varm mat på ungdomsskolen  
– Styrke kampen mot mobbing 
– Skoleavis  
– Bedre anlegg i Slettebakken – hopp/slalombakke  
– Bedre vilkår for dyr (4 elever)



Hvorfor er det flere menn enn 
kvinner i politikken i Sigdal?

 Menn flinkere til å argumentere
– 22,7% gutter, 0% jenter

 Kvinner prioriterer familie i større grad 
– 13,6 % gutter, 18,2% jenter

 Menn har større selvtillit
– 27,3 % gutter, 9,1 % jenter



Oppsummering av undersøkelsen

Gutter mer konkurransepreget
 Jenter litt mer venneorientert
 Jenter litt mer usikre - foreldres 

aktivitet
 Jenter litt mer usikre - yrkesvalg
Gutter har mer selvtillit
Tendensene i denne undersøkelsen 

er sammenfallende med en større 
undersøkelse gjort for MOT i 2003.



Økt innsats mot ungdomsrådet

Større initiativ fra ungdommene –
mer spennende saker å jobbe med

Eksempler på saker:
- 4 ekstra busstilbud på kveldstid     
- Internett kafé.
- Hjem for en 50-lapp  
- Je elsker Sigdal – årlige møter for ungdom og unge voksne
- Livets tusen blomster 
- Stemmerett for 16-åringer
- Barne- og ungdommens kommunestyre



Økt innsats mot skolen
 Tur til Stortinget for 9. klassinger ”2050” – valget 

er ditt. 
 Lokale politikere på skolen i forkant av turen -

Fra idé til politisk vedtak.
 Årlige seminar ”Engasjer deg der du bor” 

målgruppe: Kvinner og ungdom
 Seminar ”Mot til å meina”,  

– To fra ungdomsrådet, en lærer fra skolen, en 
politiker fra arbeidsutvalget.

 Ungdommens kommunestyre.



Fram mot kommunevalget 2011

Seminar med tema nominasjon
Stemmerett 16 og 17 åringer – felles 

med ungdomsskole … og om mulig 
videregående

Sosiale medier
 ”Prøvevalg”
Media
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