
Modul 5 – Ungdomsliv og familie 



  Barnekonvensjonens artikkel 14 

  Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet Barnet har rett 
 til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal 
 respektere foreldrenes retter og plikter til å opplyse 
 barnet om sine rettigheter i slike spørsmål. 

 

Modul 5 Ungdomstid og familie 



Ungdomslivet 

• ØKT FRIHET, OVERGANG, FORVENTNINGER, 
FORANDRING, UTFORSKNING, FORVIRRING 



VOKSENSTYRT SELVSTYRT 

NORGE 

SITUASJONSAVHENGIG 

MEDSTYRT 

Barneoppdragelse 
Voksenstyrt, medstyrt, selvstyrt 



BARNEHAGEN 

SKOLEN 

+ 

ANDRE  

FRITIDSAKTIVITETER 

Hjem kjære hjem 

Skole og fritid 



• 1. 

• 2. 

• 3. 

• 4. 

• 5. 

• 6. 

• 7. 

• 8. 

• 9. 

• 10. 

Aktiviteter i nærmiljøet 



Kulturelt lappeteppe 



Balansekunstnere 



 

• Hvordan er barneoppdragelsen i ditt hjemland? 
 

• Hvilke fordeler synes du det er å ha en fot i to kulturer? 
 

• Hva er de største utfordringene med å være det vi her kaller 
for balansekunstnere? 
 

• Sett opp 5 gode ting med din kultur og 5 gode ting med den 
norske kulturen 

Diskusjonsoppgave 



Hvordan komme i kontakt  
med norske ungdommer? 



Forelsket? 



• Kjærlighetsekteskap 

 

 

• Arrangert ekteskap 

 

 

• Tvangsekteskap 

Ekteskap 



• Abdullah har en søster Someyah. Hun er 17,5 år. Familien har lenge snakket 
om at hun er i gifteklar alder. En dag kommer en afghansk mann og dame på 
besøk til Someyahs foreldre. Someyah forstår at besøket handler om 
ekteskap, hennes eget.  

 

• Someyah har en drøm om å fullføre utdannelsen sin før hun skal gifte seg. 
Hun ønsker også å velge sin ektemann selv. Men hun vet hvor viktig dette 
ekteskapet er for hennes familie, hun vil ikke skuffe dem. Og etter mye 
tenking sier hun ja selv om hun egentlig ikke vil. 

 

• To uker etter besøket er det bryllupsfest og Someyah blir giftet bort. 

  

• Blir Someyah tvangsgiftet? Er dette et lovlig ekteskap etter norsk lov? 

 

• Hvor kan man få hjelp? 

 

Diskusjonsoppgave 



Ansatte på mottaket, helsesøster, rådgiver eller sosiallærer på skolen barnevernet i 

kommunen 
 

Barnevernvakten , tlf: 116 111 

 

Skeiv Verden  

E-post: info@ skeivverden.no, nettside: www.skeivverden.no 

  

Røde Kors informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

E-post: info.tvangsekteskap@redcross.no Tlf: 815 55 201 

  

Selvhjelp for innvandere og flyktninger (SEIF) 

E-pos: seif@seif.no Tlf: 22 03 48 30 

 

Hvem kan hjelpe? 

mailto:info.tvangsekteskap@redcross.no
mailto:seif@seif.no


Vold i hjemmet 



GINA KROG 
 (1847 – 1916) 

IDA CECILIE THORESEN 
           (1858 – 1911) 

Kvinnerettsforkjemperne i Norge 



•    Like rettigheter for gutter og jenter 

•    Lik lønn for likt arbeid 

•    Samme mulighet for jobb 

•    Lik rett til foreldreansvar 

•    Like muligheter for representasjon i maktinnflytelses yrker 

 
 
 
 

Likestilling 



Hus og hjem Skole og utdanning 

Seksualitet Jobb 

Likestilling 



• Abdullah har en eldre søster Someyah. På fritiden er 
Abdullah mye sammen med vennene sine, både gutter og 
jenter. Han driver med fotball og går på disco. Someyah er 
som oftest hjemme og hjelper til med matlaging og 
husvask. Hun får nesten aldri lov til å gå på kafé med 
venninnene sine. Someyah synes dette er urettferdig.  

• Hva tenker dere om dette? 

• Hvordan tror dere det er i norsk familie? 

• Hvorfor tror dere Abdullah har det friere enn Someyah? 

Diskusjonsoppgave 



Retten til å ha egne meninger 

Retten til å gi og motta informasjon 

Ytringsfrihet 



Religionsfrihet 



 

• Hva synes dere om at vi i Norge har likestilling, ytrings- og 
religionsfrihet? 

- Skal gutter og jenter være like? 

- Er det bra å kunne si det man vil? 

- Skal man få lov til å tro på det man vil? 

 

• Finnes det slikt i ditt hjemland? 

- Er synet på hva gutter og jenter kan eller ikke kan gjøre likt? 

- Har folk lov til si det de vil? 

- Kan alle velge å tro på den guden de vil? 

Diskusjonsoppgave 



• DET PRIVATE ROM 

 - Hjemme 

 - Sammenkomster utenfor  

    hjemmets fire vegger 

  

 

• DET OFFENTLIGE ROM  

 - I bykjernen 

 - Fritidsaktiviteter 
 

Sosiale arenaer 



• Alkohol 

 

• Tobakk 

 

• Narkotika 

 

 

 

Rusmidler 



Rusmidler 
Fem ting det er viktig å vite om rus 
 
1. 18 års aldersgrense for å kjøpe tobakk og alkohol. 
 
2. All bruk og salg av narkotika er forbud og kan straffes med fengsel. 
 
3. All bruk av rusmidler er skadelig for kroppen i lengden. Mange dør 
 som følge av bruk av tobakk, alkohol og narkotika. 
 
4. Å bruke rusmidler som alkohol og narkotiske stoffer gjør at du kan 
 miste kontroll over deg selv, og på den måten er det er lettere å gjøre 
 dumme ting som en angrer på i ettertid. 
 
5. Alle har lov til å si NEI. Ta kontakt med mottaksansatte eller læreren 
 din om du eller en venn trenger hjelp. 

 



 
• Hvordan er det i ditt hjemland 

- Hvor gammel må man være for å kjøpe røyk og alkohol,  
  og er det akseptert? 
 
- Snakker dere med foreldrene deres om rusmidler? 

 
• Har dere noen forslag til hva en kan si og gjøre dersom du eller 

noen dere kjenner blir presset til å røyke, drikke alkohol eller ta 
narkotika? 

 
• Rollespill 

- Hvordan si nei når noen maser? 

Diskusjonsoppgave 



• www.klaraklok.no 

• www.ung.no 

• www.skeivverden.no 

• www.800trygg.no 

• www.rustelefonen.no   

• www.avogtil.no 

 

Internettsider til hjelp og svar på spørsmål 

http://www.klaraklok.no/
http://www.ung.no
http://www.800trygg.no/
http://www.rustelefonen.no/
http://www.avogtil.no/

