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Informasjon og foreldreveiledning: Hvordan støtte barnet 

ditt til å fullføre UNG Face IT (www.ungfaceit.no) 

(Bildene er hentet fra den engelske versjonen YP face IT) 

 

Når ungdommen har fått et brukernavn og et passord, kan 

de logge inn for å få tilgang til hele det terapeutiske 

innholdet til Ung Face IT (8 kapitler) og diskusjonsforumet. 

Hvert kapittel av Ung Face IT inneholder videoer, tekst, 

audio og interaktive aktiviteter.  

 

 

 

 

 
Når ungdommene klikker på et av 
kapitlene, vil de se en innholdsside for 
det kapitlet. Programmet oppmuntrer 
dem til å se på hvert underkapittel og å 
gjennomgå dette fra begynnelse til slutt.  
 
 
 
 
 
 
 

Kapittel 1: Vanlige utfordringer. 
Første kapittel tar opp vanlige utfordringer som 
ungdom som er synlig annerledes kan oppleve 
og utfordringer rundt det å ha et annerledes 
utseende blir diskutert. Rollemodeller og andre 
ungdommer med et synlig annerledes utseende 
deler sine erfaringer. Ungdommene har 
mulighet til å gjennomføre en quiz og får en 
automatisk tilbakemelding på denne. De kan 
velge seg en Avatar (en karakter som følger dem 
igjennom programmet og som tilbyr råd og 
indikerer hvor langt ungdommen har kommet i 
gjennomføringen av kapittelet).  
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Kapittel 2: Bli sosialt tryggere. 
Dette kapitlet introduserer positivt kroppsspråk og språkferdigheter. Det illustrerer fordelene med 
gode sosiale evner og gjør dette ved å bruke sosiale situasjoner som ungdommer typisk opplever. 
Ungdommene kan arbeide seg igjennom situasjonen, svare på spørsmål, velge ulike alternative 
strategier, gjøre oppgaver og få tilpassede automatiske råd.  

 

Kapittel 3: Ikke vær redd, involver deg 
Ungdommene blir presentert for en modell som kalles SCARED 
(første bokstav til flere engelske ord de skal huske for å kunne 
nyttiggjøre seg modellen). Denne modellen skal hjelpe dem å 
identifisere hvorfor sosial interaksjon noen ganger kan være 
vanskelig, og hvordan man bruker verktøykassen REACH OUT til å 
bekjempe disse utfordringene (også her første bokstav i ord på 
engelsk). Kapittelet inkluderer videoer som illustrerer eksempler 
på sosiale ferdigheter og viser hvordan ungdommer kan håndtere 
vanlige utfordringer i sosiale situasjoner.  
 

Kapittel 4: Tenk, føl, gjør det 

Dette kapittelet forklarer hvordan tanker, følelser og handlinger 
påvirker hverandre. Kapittelet beskriver også vanlige 
feiltolkninger ungdommer (med eller uten et synlig annerledes 
utseende) kan gjøre om andres tanker og handlinger og gir tips til 
hvordan man kan tenke mer positivt. Kapittelet illustrerer fordelen med positiv tenkning ved å bruke 
sosiale situasjoner som ungdommer typisk opplever.   
 

Kapittel 5: Smarte mål  
Dette kapittelet diskuterer hvor viktig realistiske og oppnåelige mål er for å overvinne sosial engstelse 
og hvordan kjempe mot selvpåførte begrensninger. Eksempler på målsetninger og utsagn fra positive 
rollemodeller illustrerer hva personer med et annerledes utseende har oppnådd. Kapittelet inkluderer 
også en mulighet til å utforske utfordringer knyttet til kjærlighetsforhold og bidrar til å skape konkrete 
målsetninger for å overvinne eventuelle bekymringer i forhold til dette.  
 

Kapittel 6: Vekk med engstelse 

Dette kapittelet gir informasjon om angst og illustrerer teknikker man kan bruke til å overvinne sosial 
angst. Kapittelet beskriver også hvordan ungdommen kan utfordre situasjoner som er skumle og forbli 
i en utfordrende eller skummel situasjon. Ungdommene blir introdusert for eksponeringsterapi ved 
bruk av angststigen.  
 

Kapittel 7: Din framgang 
Dette kapittelet tilbyr et sammendrag av alt ungdommen har lært gjennom de 6 første kapitlene. 
Ungdommene får på ny mulighet til å fullføre quizen fra kapittel 1 og vil dermed kunne evaluere sin 
framgang. Ungdommene vil automatisk få tilpassede råd som respons på resultatene fra quizen.     
 

Kapittel 8: Ung Face It Quiz 

Dette kapittelet skal bidra til å minne ungdommen om det de har lært og gjenoppfriske hovedmålene 
til programmet. Kapittelet bidrar til å identifisere områder som ungdommen muligens fortsatt strever 
med og gir dem dermed mulighet til å gå tilbake til disse områdene i selve programmet.  
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Dagboken 

Ungdommene får muligheten til å skrive ned sine tanker, 
erfaringer og responser på aktiviteter og oppgaver i en 
dagbok som ligger inne i programmet. De har tilgang til sin 
egen dagbok når som helst og blir også oppfordret til å 
notere sine tanker og erfaringer i dagboken for hvert 
kapittel underveis i programmet. 
 
 

Aktiviteter (Hjemmeoppgaver) 
På slutten av hvert kapittel får ungdommene en aktivitet 
eller en oppgave som de skal gjennomføre i løpet av den 
kommende uken. Ungdommene skriver ned hvordan de opplevde aktiviteten i dagboken og notatene 
deres vil være tilgjengelig så lenge de jobber med UNG Face IT. Ungdommene får tilsendt en 
påminnelse på e-mail/sms i løpet av uken hvis de ikke har gjennomført sin aktivitet.  
 
På begynnelsen av neste kapittel, blir aktiviteten fra forrige kapittel tatt opp og svarene 
ungdommene har gitt blir diskutert. Etter at de har gjort ferdig aktiviteten, vil de bli spurt om å fylle 
inn en kort vurdering av hvordan de opplevde aktiviteten.  
 
 

Påminnere 
På slutten av hvert kapittel blir ungdommen bedt om å sette opp 
en påminner for gjennomgangen av neste kapittel. Ungdommen 
skriver ned et klokkeslett og en dato, og en e-mail/sms-påminner 
blir sendt ut i løpet av den påfølgende uken (de kan velge om 
påminneren også skal sendes til foreldrene). Ungdommen får også 
tilsendt en e-mail med en link til en quiz, 6 uker etter at Ung Face 
IT-programmet er avsluttet, hvor de blir bedt om å fullføre 
påminnelseskapitlet (kapittel 8).  

 

Evaluering 

På slutten av hvert kapittel, og når alle 7 kapitlene er gjennomført, vil ungdommene bli bedt om å gi 

en tilbakemelding om innholdet og nytten av kapittelet. Dette blir lagret automatisk.  

Datainnsamling og overvåkning 

Forskningsteamet har tilgang til data og informasjon som ligger inne i Ung Face It. Alle data lagres på 
en trygg måte.  
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Vi vil at barnet ditt skal få mest mulig ut av Ung Face IT! 

Retningslinjer for foreldre om hvordan de kan støtte ungdommene 

mens de arbeider med Ung Face IT 

Foreldre og ungdommer som var med og utviklet den engelske versjonen av Ung Face IT har 

bidratt med å utvikle følgende retningslinjer.  

 

Her er noen måter du kan hjelpe: 

 
 Oppmuntre ungdommen til å gjøre ferdig hele programmet 
 Minn ungdommen på når gjennomføring av neste kapittel nærmer seg 
 Hjelp ungdommen med å unngå andre forstyrrelser og oppmuntre dem til å 

slå av andre enheter (som mobiltelefon, nettbrett osv) når de jobber med Ung 
Face IT 

 Hvis ungdommen strever med å gå gjennom et helt kapittel av gangen, spør 
om han/hun trenger en pause og bidra til å oppmuntre ham/henne til 
deretter å komme tilbake til kapittelet for å gjøre det ferdig 

 

Etter hvert kapittel, spør ungdommen om noe av det som det har lært. 

Eksempler på spørsmål kan være:  

Kapittel 1: Hvorfor er utseendet et så stort problem for noen ungdommer? 

Kapittel 2: Hvilke tips har du fått som du kan bruke når du skal starte en samtale? 

Kapittel 3: Hva betyr REACH OUT modellen? 

Kapittel 4: Fortell meg om sammenhengen mellom tanker, følelser og handling 

Kapittel 5: Hva er SMART-mål? 

Kapittel 6: Hvilken angstunngåelsesteknikk foretrekker du av de du har lært? 

Kapittel 7: Fortell meg hvordan «Fang den, sjekk den, endre den»-metoden kan hjelpe 

 

 Spør om han eller hun ønsker å øve på ferdigheter og strategier med 
deg 

 Spør om de ukentlige aktivitetene og oppmuntre til å gjennomføre dem 
 Ta kontakt med forskningsteamet hvis du har spørsmål eller 
bekymringer 

 

 

 


