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Alt om hva ung.no er på 58 sekunder

https://youtu.be/XArPaGVl-Zo

https://youtu.be/XArPaGVl-Zo


Tall om kjønn, alder og tema

• 104.000 besvarte spørsmål siste år (230822)

• 481000 spørsmål ligger besvart i basen. 

• Hvem stiller spørsmål på ung.no?
• 69 % jenter, 27,5 % gutter og 3,5 % annet
• 52 % av alle er fra aldersgruppen 13-15 år
• 33 % av alle er fra aldersgruppen 16-18 år
• 15 % av alle er fra aldergruppen 19-20 år
• Noen eldre og yngre lurer seg nok også inn…. 
• Mye helserelatert

• Mye tyder på at gutter i noe større grad leser andres spørsmål/svar enn å 
sende dem inn selv.  



Spørsmål siste året



Tema



Alder og kjønn



Hvor stor andel handler om sex i vid 
forstand?

• Vanskelig å vite nøyaktig hvor mange spørsmål som omhandler sex og seksuell helse i en eller annen form.  Kommer inn under 
tema som forelskelse, prevensjon, seksuelle overgrep, pubertet, forhold, kropp, helse og kanskje også andre. Kanskje så mye som 
20%? 

• Team Sex står for 7,56%, søk på ordet «sex» ga 8587 treff for siste års spørsmål.  

• Må beregne at en vesentlig andel av følgende kategorier handler om seksuell helses:

• Kropp: 15% 

• Helsa di: 10,5%

• Sex 7,2%

• Forelskelse: 4,4%

• Prevensjon: 3%

• Graviditet: 2,8%

• Forhold:2,4% 

• Lov og rett:2,18% 

• Nettvett:1,26%

• Aldersgrenser:0,99

• Seksuelle overgrep: 0,83



Litt mer tall knyttet til tema og 
kjønnsfordeling

• 27,5% gutter

• 69,1% jenter

• 3.34% annet

• Sex 7,2% (36% Gutter) (2,82% annet)

• Forelskelse: 4,4% (Gutter 23%)

• Prevensjon: 3% (96% jenter) (0,5% annet)

• Graviditet: 2,8% (90,5%jenter)

• Forhold:2,4% (23%gutter)

• Lov og rett:2,18% (Mye seksuell lavalder) ) (57% gutter)

• Nettvett:1,26% (gutt 31%)

• Seksuelle overgrep: 0,83% % (84,4%jenter, 13,3% gutter, 2,24%annet)



Hva lurer de på….?

Jeg er veldig nervøs for sex, jeg er nevøs for tissen min er for 
liten. Den er 3,5cm. Alle vennene mine sier de har over 20cm. 
Jeg har bedd læreren om en privat garderobe i gymmen. Jeg er 
super redd for at jeg aldri kommer til å ha sex. Gutt 13



Hva lurer de på….?

Er det vanlig å ha sex før du er 16? Noen av folka jeg har på 
snap har hatt det når de bare er 12,13 eller 14 år gamle. Jeg 
skjønner ikke helt hvordan folk vil ha det, men blir litt nysgjerrig 
når de snakker om det. Jeg vil ikke ha det enda. Det føles ut som 
om folk begynner å ha sex for første gang når de er 13 og 14 år. 
Er det vanlig og når er det egentlig vanlig at folk har sex for første 
gang? Jente 13



Hva lurer de på….?

• De lurer rett og slett på alt! 

• Ta en titt inn på ung.no og få et bilde av alt som rører seg. 
• En titt inn gir også brukerinnsikt og kan bidra til kompetanseheving for alle som 

jobber med ungdom, for foreldre og andre.

• Mange ungdom velger å lese hva andre lurer på: Normaliserer det de selv står i 
og de finner svar på det de selv lurer på.  

• Hvem svarer på spørsmål om sex på ung.no: 
• Primært sexologer, helsesykepleiere, jordmødre, leger. 





Porno (som søkeord)

• 676 spørsmål siste år. 52% gutter, 43% jenter, 4% annet.  

• Veldig stor fornøydhet med svar (90%).  

• Mange 13, åringer, men ellers jevn fordeling



Hva lurer de på….?

Jeg og kjæresten min har vært sammen i over ett og et halvt år 
nå og vi har det veldig bra sammen. Vi er litt uenige når det 
gjelder porno. Jeg mener at porno ikke er noe galt i et forhold 
mens hun mener det motsatte. Derfor ba hun meg slutte å se på 
porno. Det var veldig vanskelig, og jeg har sett mye på porno etter 
hun har sagt det. I det siste har jeg kjent at jeg vil slutte med 
porno for godt, for forholdets helse og min egen helse. Jeg har 
begynt å onanere med kun fantasier. Det går helt fint, men jeg 
synes det er vanskelig å bare tenke på kjæresten min. Det er litt 
spennende med andre jenter. Jeg tenker vanligvis på mine 
venninner og hennes venninner. Er det feil?  Gutt17





Kjønnsidentitet (tema)

• 0,58% av alle spørsmål siste år, 593 spørsmål. 28% besvart 
med standardsvar om at vi ikke kan svare på spørsmål om 
behandling. Resten besvares stort sett av helsesykepleiere og 
sexologer. Ca. 13% definerer vi som tullespørsmål. (6%ellers)



Hva lurer de på….?

Hei, jeg har kommet ut som ikke-binær til moren min og hun er litt 
forvirret på hva hun skal kalle meg, jeg liker ikke å høre at hun 
sier «jenta mi» eller «gutten min» og hun syntes det er rart å si 
«barnet mitt» (Jeg er 17 så det å bli kalt barn føles litt rart ut nå) 
og jeg lurte på om det er et annet ord for det? 





Litt om utvikling og trender

• Porno (Mer om hentai-porno i det siste)

• Avansert sex

• Sex via nett (bildedeling, press, tilbud/salg osv)

• Kjønnidentitet

• Hvordan får jeg pult..

• Seksuelle overgrep og grenser

• Vanskelig å forstå seksuell lavalder

• Fortsatt, og heldigvis: Gutt 13 som tester ut… 

• Ca.16% av spørsmålene under tema sex tolkes som tullespørsmål.  (70% fra gutter)  -Men de 
definerer jo i tullespørsmål litt ulik alder og kjønn, men mange er nok også ærlige på alder (mest 
tull om sex fra gutt 13 og 14). Ofte i skoletiden. Lite i sommer☺

• Har også andre gjengangere og antagelig mer voksne som får utløp for fantasier.  Ofte om natten.

• Kategorien Annet har endret seg.



Mye å lære om nytt ungdommene har fanget opp 
av trender, begrep, forkortelser o.s.v.  Hva betyr 
egentlig

Spør også på ung.no for å ikke vise andre sin 
«uvitenhet».  Hva betyr egentlig…..?



Hva er viktig når 
vi svarer ungdom 
på nett
• Møte hver ungdom unikt.

• Respekt, anerkjennelse, råd (de vil ha 
klare svar/noe som er til hjelp), være 
voksen, men bruke et enkelt 
språk. Balansere voksenrolle uten 
pekefinger.

• Som ellers i praksisen vår: vi må være 
oppdaterte og gi kunnskapsbaserte svar 
på en måte som er tilpasset 
situasjonen/mediet.

• Vanskelig og viktig: Fatte oss i korthet og 
komme tidlig til poenget.



Hvordan bruke ung.no som en ressurs

• Som brukerinnsikt, innsikt i ulike ungdomsrelaterte tema

• I undervisning

• I veiledning med ungdom.  «Jeg vet at andre lurer på…»

• På foreldremøter, i møte med lokal presse, i utforming av tjenesten

• I samarbeidet med skolene/undervisning tipse skolen/lærere 

• Info og lenke på lokale nettsider. F.eks. i ferier.

• Inspirasjon og lenke til artikler eller annet på SOME. Dele poster.

• -ET HAV AV INFORMASJON Å ØSE AV om det ungdom lurer på, men også 
målgruppetilpasset informasjon i artikler, filmer, på SOME o.s.v. –Bare 
forsyn dere☺



Dere hjalp meg da 
jeg mistet troen på 
alt, da jeg nesten ikke 
hadde noe grunn til å 
leve.
Ville egentlig bare 
takke alle dere i 
ung.no!!

Gutt, 15 år



Takk for oppmerksomheten

Kontaktinfo: ungredaksjonen@bufdir.no

Bestill brosjyre: https://bestill.bufdir.no/pub/ungno-1

Følg ung.no (og del gjerne) på: Youtube, Instagram, Snapchat og 
Facebook.  

Og snart på Tiktok☺

mailto:ungredaksjonen@bufdir.no
https://bestill.bufdir.no/pub/ungno-1

