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Kunsten å være ungdomsforelder i «koronaens tid» 

Å være mamma eller pappa til en ungdom som står mellom barne- og voksenfasen i livet, er 

en spennende og lærerik fase. Mange opplever det som utfordrende og litt vemodig at den lille 

gutten eller jenta kanskje foretrekker å dra ut i verden for å treffe jevnaldrende, istedenfor å 

tilbringe tid med deg som er forelder. Dette er naturlig. Ungdoms største prosjekt er frihet og 

selvstendighet. Utforskertrangen dreier seg om livsfasens grunnleggende behov:  

Å finne ut hvem jeg skal være. 

 

På mange måter kolliderer korona-restriksjonene med dette identitetsbehovet. Vi er avhengig 

av andre mennesker for å bli oss selv, få tilhørighetsfølelse og kjenne bekreftelse. I tillegg til 

familien, utgjør ofte jevnaldrende en viktig flokk for ungdommer. Dette gjelder særlig i 

prosjektet med å finne ut hvem jeg er. De kontaktreduserende smitteverntiltakene gjør at 

ungdommen nå utfordres på å opprettholde kontakt med «ungdomsflokken» sin.  

Det er en viktig oppgave du har som forelder å støtte ungdommen din i sitt 

utforskingsprosjekt. Reisene ut i verden bidrar til læring der han eller hun får kjenne på når 

egne bein er sterke nok, og når det trengs bistand fra deg eller en annen voksen.  

Å mestre denne balansegangen er en forutsetning for opplevelsen av trygghet og det å kunne 

etablere gode relasjoner senere i livet. Utforskingen inngår som en gradvis og nødvendig 

løsrivelse for å bli i stand til å etablere sitt eget liv og kanskje danne egen familie en dag. 

 

Å løse motsetningen mellom ungdommens utforskertrang og helsemyndighetenes korona-

restriksjoner, kan være krevende. Aller viktigst er det at du som er voksen tar ungdommens 

følelser på alvor, også når frustrasjoner og skuffelser uttrykkes. Fortvilelse over avlyste 

arrangement, annerledes russetid, eller manglende vitnemålsutdeling, er naturlig og normalt. 

Dette er ikke tida for å være for kontrollerende. Senk krav og forventinger, samtidig som du 

fortsetter å lage struktur og rammer for dagen, fortsatt forventer at avtaler holdes og gjøremål 

gjennomføres.  

 

Velg dine kamper, gi ungdommen egentid og ikke vær for kontrollerende. Nå trenger jenta 

eller gutten din all den frihet du kan gi innenfor korona-restriksjonene.  
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Ungdom er viktige støttespillere i kampen mot koronaviruset. Alle har vi noen vi bryr oss om 

som er i risikogruppa. Som voksen kan du støtte ungdommen din i utforsking som foregår 

innenfor rammen korona-tiltakene setter.  

 

Aller viktigst er det å være den trygge havna ungdommen din kan komme til når han eller hun 

i denne uforutsigbare tida kan føle at framtidsutsiktene er usikre. Da er det avgjørende å 

kunne være den som gir ungdommen håp og sørger for opplevelse av mening. 

Smitteverntiltakene og dugnaden vi alle bidrar i, er nettopp det som gjør at vi alle en dag vil 

komme tilbake til en koronafri hverdag. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Karianne F. Holden (kommunepsykolog) 

 

 


