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MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber
for og med ungdom.
MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge
ungdomsmiljø.
MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn
kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består
av program i ungdomsskolen, videregående skole og på
ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling,
øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom
til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.
MOTs 22 årsverk organiserer 2700 medarbeidere som
driver MOT-arbeidet i lokalsamfunnene.
MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997.
Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann
Olav Koss.

Foto: Ludvig Killingberg

MOT har ca 40 ambassadører i toppidretten og kulturlivet
som frivillig bidrar til å forsterke budskapet, og påvirke
ungdom positivt.

Plant gode verdier!
MOT Sør-Afrika

MOT har siden våren
2006 kjørt sitt program
i videregående skole for
ungdommer i Western
Cape Province i Sør-Afrika.
Siden 2007 har MOTs
program vært definert
som en del av pensum
for undervisningen i ”Life
Skills” ved alle de 6 statlige
collegene i provinsen.
Tilbakemeldingene og
interessen for MOT
har vært overveldende
positive, og vi valgte
derfor våren 2009 å
etablere en selvstendig
og selvfinansierende
organisasjon i Sør-Afrika.
Daglig leder sammen med
en medarbeider drifter
organisasjonen og betjener
de vel 200
operative MOTinstruktørene
som kjører programmet
for ca 8 000 ungdommer i
Cape Town og omegn.

Det er viktig med lover og
regler, men det kan aldri
overgå det å bygge kultur
og plante gode verdier.
Da Johann O. Koss,
Rune Bratseth, Dag Otto
Lauritzen og jeg stiftet MOT
22. februar1997 var det for
å forsterke et samfunn med
trygge miljø og bevisste
ungdommer. Fokuset
skulle være på verdier og
kulturbygging mer enn
lover og regler, fordi:
Vi kan ikke lage en lov
som forbyr ensomhet og
usikkerhet, men vi kan
skape en kultur som byr
på mennesker som er
robuste, og som gjør andre
verdifulle.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr misunnelse, men vi
kan skape en kultur som
byr på mennesker som
unner og beundrer.

Vi kan ikke lage en lov som
forbyr likegyldighet,
men vi kan skape en kultur
som byr på mennesker som
er engasjert og brenner for
noe.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr at mennesker smiler
til folk de ikke kan fordra
og lyver så ofte som mulig,
men vi kan skape en kultur
som byr på mennesker
som er oppriktige.

Vi kan ikke lage en lov
som forbyr hat, men vi kan
skape en kultur som byr
på mennesker som viser
kjærlighet og varme.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr falsk glede, men vi
kan skape en kultur som
byr på mennesker som
lytter til sine drømmer og
sitt hjerte.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr bitterhet og hevn,
men vi kan skape en kultur
som byr på mennesker
som tilgir.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr grådighet, men vi
kan skape en kultur som
byr på mennesker som er
rause.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr egoisme, men vi kan
skape en kultur som byr
på mennesker som viser
hensyn og omtanke.
Vi kan ikke lage
en lov som forbyr
materialisme og
overforbruk, men
vi kan skape en
kultur som byr
på mennesker
som er
fornøyde
med de
enkle
tingene, og

at de ikke trenger mer enn
NOK…
Vi kan ikke lage en lov
som forbyr det å være
hovmodig og blasert, men
vi kan skape en kultur som
byr på mennesker som er
takknemlige og verdsetter
også de små tingene.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr det overfladiske og
kosmetiske operasjoner for
å få en litt bedre fasade,
men vi kan skape en kultur
som byr på mennesker
som er naturlige og som
aksepterer seg selv og sine
skavanker.
Vi kan ikke lage en lov
som forbyr det å være
tung og dyster, men vi kan
skape en kultur som byr på
mennesker som viser sin
lyse og lekne side nokså
ofte.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr å ta tankeløse valg,
men vi kan skape en kultur
som byr på mennesker
som tar egne og bevisste
valg.
Vi kan ikke lage en lov som
forbyr feighet, men vi kan
skape en kultur som byr på
mennesker som viser MOT.

Atle Vårvik
MOTs gründer
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Bygger verdier med MOT
Reitangruppen har samarbeidet med MOT i en
årrekke. MOTs verdier og filosofi passer svært godt
sammen med Reitangruppens verdigrunnlag, og
samarbeidet foregår på flere områder. I både Reitan
Servicehandel (Narvesen og 7-Eleven) og Uno-X
Gruppen mener man samarbeidet gir verdier for
selskapet, for MOT og for ungdommen…

Visjonen til Reitangruppen
er å bli kjent som
Skandinavias mest
verdidrevne selskap, noe
som selskapet mener
gjør det lettere å ta de
beslutninger som er
bærekraftige på lengre
sikt, og fordi arbeidets
kvalitet bestemmes
av medarbeidernes
holdninger.
- “Det er derfor MOT og
selskapene i Reitangruppen
passer så godt sammen,
fordi vi driver verdibasert
alle sammen. Vi lærer av
MOT, de lærer av oss, og
vi støtter oppunder noe
som kommer oss selv til
nytte på et tidspunkt også,
i form av blant annet gode
medarbeidere”, mener
Colonialmajor Odd Reitan.
Relevant og nyttig
Reitangruppen arbeider
med sterke indre verdier og
gode holdninger, og valget
hver enkelt medarbeider
har mellom å være en
”vanlig ansatt” eller være
et medmenneske. Dette
8

handler om å ta egne valg,
det krever opplæring, tid til
å lære og tid til å erfare.
- “Ungdommen i dag
blir stilt overfor flere valg
enn tidligere, noe som
gjør at MOTs arbeid blir
viktigere og viktigere. Vi
ønsker å drive verdibasert
i selskapene våre, fordi
regler og paragrafer
fratar medarbeiderne
selvstendigheten,
initiativet og motivasjonen.
Ungdom bør utvikle
sterke, indre verdier og
gode holdninger”, sier
administerende direktør
i Reitan Servicehandel,
Magnus Reitan.
Levende og direkte
Det jobber svært mange
ungdommer i Narvesen
og 7-Eleven. Midt i
målgruppen til MOT.
Samtidig jobber det
mange foreldre i de
ulike selskapene.
Kona til Magnus
Reitan, Siv Beate
Reitan, arbeider som
fast MOT-informatør.

- ”MOTsamarbeidet
treffer
menneskene
hos oss på en
levende og direkte
måte, derfor er hele
familien min involvert.
Næringslivet er en
veldig viktig del av
samfunnet og bør jo ta
et sosialt ansvar. Først
og fremst fordi
vi vil gi noe
tilbake
til

samfunnet, i tillegg til
å betale skatt. Bidrar
vi direkte, kan vi selv
bestemme hva vi vil
fokusere på og lettere se
verdien av den jobben vi
gjør”, smiler Magnus.
Toppledelse med MOT
Tett og godt samarbeid
og felles verdiforankrning
er viktig for å lykkes.
Avgjørende for et langsiktig
og konstruktivt samarbeid
er eierskap i toppledelsen.
Reitangruppen har troen
på å integrere samarbeidet
i både de kortsiktige og
langsiktige planene for
selskapene, og at dette er
med på å bygge verdier.
- “Hvis samarbeidet
skal bety noe, må vi alle
vise engasjement og
delaktighet. Dette
er med på å
bygge

stolthet og integritet. MOT
gir gode holdninger på
ungdommens eget språk,
og er i tillegg med på å
forsterke selskapenes
omdømme. For oss, som
Norges 6. største selskap,
er dette både morsomt og
lønnsomt”, smiler Odd.
Enda en
samarbeidspartner
Drivstoff- og
energiselskapet Uno-X
Gruppen har også
inngått et omfattende
samarbeid med MOT, og
er det nyeste medlemmet
i Reitangruppen som
samarbeider med MOT.
Avtalen er verdt seks
millioner kroner fordelt
over fem år. Gruppen
har nå status som
hovedsamarbeidspartner.
- “MOT bevisstgjør og
minner både ungdom og
voksne på hvor mye vi
faktisk kan påvirke både vår
egen og andres hverdag.
Det er akkurat slik vi
ønsker å jobbe internt
også. Alle typer miljøer,
inkludert bedrifter,
har også veldig
stor nytte av nye
impulser. Ungdom
er i så måte
den sikreste
kilden”, sier

administrerende direktør i
Uno-X, Vegar Kulset.
Samfunnsnyttig arbeid
Uno-X Gruppen går i
Reitan Servicehandels
fotspor, og jobber nå aktivt
med samarbeidet. Alt fra
ansattekvelder, involvering
av MOT på Riksmøtene
sine, interninformasjon
og kommunikasjon via
nettsidene sine er deler av
aktivtetene. Dette fremmer
godt MOT-arbeid i tillegg til
økonomisk støtte.
- “MOT gjør en
fantastisk viktig jobb
for enkeltmennesker,
skoleklasser, idrettslag og
lokalsamfunn. Svært mye
av dette samfunnsnyttige
arbeidet er i tillegg frivillig
arbeid, og da skulle det
bare mangle om ikke både
offentlige og private aktører
også bidrar bl.a. med
økonomisk støtte”, sier en
engasjert Vegar.
Reitangruppen viktig
for MOT
Atle Vårvik sier at
samarbeidet med
Reitangruppen betyr svært
mye for MOT, og at både
Uno-X Gruppen, Narvesen
og 7-Eleven er viktige
bidragsytere i forhold til
mer enn økonomisk støtte.
- “Reitan-kulturen er en
positiv og offensiv kultur
som vi speiler oss i. Det gir
oss positiv energi å være
sammen med menneskene
i selskapene. I tillegg
har Reitangruppen tilført

MOT mye kompetanse
og kunnskap, blant annet
i forhold til effektiv drift
og bevissthet rundt
merkevarebygging.
Det aller viktigste er
den finansielle støtten.
Reitangruppen har bidratt
med mer enn 16 millioner
kroner siden starten
på samarbeidet i 1999.
Dette har gjort det mulig
å kontinuerlig forsterke
kjernevirksomheten vår,
som er i ungdomsskolen,
videregående og på
fritidsarenaen, slik at
ungdom er blitt flinkere
til å bry seg om andre og
lettere tør å si nei. Det har
også bidratt til at vi har tatt
i bruk virkemidler som har
styrket vår evne til å nå inn
til ungdom.”
Facebook genererer
støtte til MOT
7-Eleven har vært på
Facebook siden 20.
mai. I løpet av de første
månedene fikk siden i
underkant av 2000 fans. 12.
juli startet kampanjen ”5kr
til MOT for hver nye fan
7-Eleven får på Facebook”.
- “Responsen på denne
kampanjen har vært enorm.
Vi har nå passert 18.000
fans, og engasjementet
på siden er kjempe bra.
7-Eleven har fått masse ros
for at vi støtter MOT”, sier
en glad Magnus Reitan.
“5 kroner til MOT”
kampanjen fortsetter
en liten stund til. Det
eneste man trenger å gjøre
er å trykke ”liker” på
9

7-Eleven sin fanpage på
Facebook, og MOT får 5
kroner.
- “Verv venner og kjente,
kolleger og kunder!
7-Eleven på Facebook
finner man ved å søke
på “7-Eleven Norge” i
søkefeltet på Facebook,”
oppfordrer Magnus.
Eget MOT bensinkort
Gjennom samarbeidet
vil Uno-X Gruppen være
en stor bidragsyter
til å finansiere MOTs
kjernevirksomhet slik
at Norge får enda flere
bevisstgjorte ungdommer
som tar bevisste valg slik
at de mestrer livet. I tillegg
vil selskapet styrke folks
kjennskap og kunnskap
om MOT gjennom en
profilering av samarbeidet.
- “Vi har laget et eget
YX- og Uno-X kort som
er et eget MOT-kort. Det
fungerer slik at når man
fyller drivstoff med kortet,
går rabatten uavkortet til
MOT,” forteller Vegar.
Youghurt-is ga 500.000
til MOT
Narvesen og 7-Eleven
gjennomførte for første
gang i 2007 en kampanje
til støtte for MOT på
”Mot til å glede-dagen”
23. november. På
denne dagen gikk
en sum uavkortet
til MOT per solgte
matmeny i kioskene,
og suksessen ble
gjentatt på “MOT
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til å glede-dagen” i 2008
og 2009. Dette har blitt
en god måte å synliggjøre
samarbeidet på for begge
parter, og både Kjøpmenn
og selgere sier at de er
stolte av samarbeidet med
MOT. I 2010 har det vært
flere kampanjer i samarbeid
med MOT hvor MOTlogoen har blitt profilert på
kampanjemateriell.

Om Reitangruppen
Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA
1000, Reitan Servicehandel, Reitan Eiendom og Uno-X
Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet
Spaceworld, en eierandel på 10,1 prosent i Axfood
og en eierandel på 50 prosent av Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskab AS.
Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i
Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle

senter. REMA 1000 og Reitan Servicehandel har sitt
operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i
Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/København.
Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias
mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i
2009 (inkl. franchiseomsetning) for 58 milliarder kroner,
sysselsetter 27.500 mennesker i Skandinavia og Latvia,
og er med dette Norges 6. største selskap.

Sommeren er is-tid, og
da ble også MOT med på
”laget”. 5 kroner per solgte
is skulle gå til MOT, og
etter to uker hadde man
solgt flere youghurt-is enn
noensinne. 500.000 kroner
til MOT fra issalget.
Gir honoraret til MOT
Kommunikasjonsdirektør
i Reitangruppen,
Solfrid Flateby er en
attraktiv foreleser
innen både ledelse,
arbeidslivsproblematikk
og kommunikasjon. Som
tidligere lærer og i annet
arbeid med ungdom, har
hun hjerte for MOT, og
velger å gi honorarene
for presentasjonene
sine til Reitangruppens
samarbeidspartnere.
- “MOT passer meg midt
i blinken. Ungdom og
verdier i fokus, vinnerkultur,
forbilder og sterke
engasjement. Jeg er stolt
og glad for å få være
med å bidra, og et lite
ekstrabidrag er å donere
honoraret mitt for egne
presentasjoner,” smiler
Solfrid.
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TIPS til ungdom i arbeid
Vegar: VÆR MEST MULIG POSITIV! Positive mennesker har
det morsomt, og har man det morsomt lykkes man med det
meste. Når man lykkes blir det videre enda morsommere...
Hos oss ser vi alltid etter POSITIVE ungdommer som både
vil by på seg selv og lære!
Magnus: Finn deg en jobb innenfor et område du er
lidenskapelig opptatt av. Lidenskap til arbeidet er den
viktigste forutsetningen for å gjøre en god jobb og en viktig
del av det å leve et lykkelig liv. Man tilbringer en veldig stor
del av livet på jobb. Om du kjeder deg på jobben og er kun
opptatt av å tjene penger for å finansiere fritiden, så kaster
du bort en stor del av livet.
Colonialmajoren: Tenk på at alt du gjør er en god og sterk
Verdigrunnlagene
erfaring videre i livet. Gjør derfor alltid det beste du kan,
- Vi rendyrker vår forretningsidé
vær så god som du kan være. Engasjement, eierskap og
- Vi holder en høy forretningsmoral
egeninteresse kjennetegner ofte de som lykkes!
- Vi skal være gjeldfri
- Vi skal motivere til en vinnerkultur
- Vi tenker positivt og offensivt
- Vi snakker MED hverandre – ikke OM hverandre
- Kunden er vår øverste sjef
- Vi skal ha det morsomt og lønnsomt
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Sponsorprisen for samarbeidet med MOT
Reitan Servicehandel (Narvesen og 7-Eleven) ble kåret
til vinneren av Sponsorprisen 2008 i kategorien ”Intern
Utnyttelse” i sterk konkurranse med bl.a. IKEA og SAS.
Prisen for intern utnyttelse skal gå til et selskap som har
gjort nyskapende arbeid med å integrere sponsing internt
i en bedrift. Utnyttelsen skal være til inspirasjon for andre
og bidra til å fremme sponsing som fagområde.
Juryleder i Sponsor- og Eventforeningen, Grete Ingeborg
Nykkelmo, hadde følgende å si om Reitan Servicehandel i
sin begrunnelse for utnevnelsen:
-”Reitangruppen har vært en langsiktig sponsor
av ungdomsorganisasjonen MOT, et engasjement
Reitan Servicehandel nå har valgt å satse sterkere på.
Sponsorobjektet står godt til Reitans sett med verdier og
objektet skårer høyt på interne målinger. Sponsoratet virker
uvanlig godt implementert i organisasjonen, og der man

kunne mistenkte Reitan for å kjøpe seg et samfunnsansvar
med et sminkesponsorat mener juryen man skal lete lenge
for å finne et ærligere sponsorat. Det er også et meget
godt sammenfall i målgruppen til både sponsor og objekt
gjennom Reitans mange unge butikkmedarbeidere. Med
sponsoratet i bunn har Reitan klart å bedre det interne
miljøet og Reitans ungdommenlige butikkmedarbeidere
er også skreddersydd for MOTs ungdommelige profil og
budskap.”
- “Jeg ble først og fremst utrolig stolt og glad. MOT sitt
verdisyn er veldig sammenfallende med vårt, og dette
arbeidet bidrar til å underbygge vårt verdiarbeid. For
samfunnet bidrar MOT til å gi ungdommer bevissthet
om livet og MOT til å ta egne valg, og derfor er dette
verdiarbeid både på kort og lang sikt. Sponsorprisen ga
oss enda mer motivasjon til å satse fremover sammen
med MOT,” smiler Magnus Reitan.

Storesøster Marion
elsker X Factor – og hverdager

Vi møter Marion på en cafè i Oslo, ikke langt fra leiligheten som hun bor i sammen med
snowboardkjæresten Andreas Ygre Wiig. Med svarte solbriller, skinnjakke, lilla bukser
og det lange mørke håret ser hun ut som en rockestjerne. Hun har turnert verden rundt
og bodd i Los Angeles sammen med verdenskjente artister. Hun har alltid har turt å si
meningene sine eller å si fra hvis hun er uenig i ting. Når hun nå er aktuell som dommer i
X Factor, blir nettopp det viktig.

På den annen side er det nok ikke tilfeldig at hun i sangen Flesh and Bone synger ”I wish
my heart was made of stone”. For det er ikke tilfeldig at Marion snakker om deltakerne
på X Factor som om de var småsøsknene hennes. Det er ikke tilfeldig at hun tar til tårene
når en deltaker synger vakkert, selv om hun egentlig synes det er kleint å grine på tv.
Og det er heller ikke tilfeldig at Marion sier at hun elsker X Factor eller hverdager – for
Marions hjerte er ikke lagd av stein.

storesøster
Marion. Det er
nok ikke bare
fordi hun stiller
store krav til dem – men
også fordi hun bryr seg.

Snakker med deltagerene på facebook
til klokka to om natten
Marion bestiller seg en
kopp svart te med melk, og
noe å spise. På spørsmålet
fra meg om hun vil snakke
om X Factor er det ingen
tvil; det er jo naturlig det!
Hun snakker om jobben
som dommer med stjerner
i øynene og et tydelig
engasjement.
-”Jeg elsker de showene!
Det er dødsgøy, men
samtidig er det også litt
skummelt. Jeg er meg selv
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100 prosent, og glemmer
at kameraene er der. Jeg
er nervøs foran hvert show,
både for min egen del –
men også på vegne av
deltakerne! “
For å understreke at Marion
elsker showene kaller
meddommer Klaus henne
X Factors ”Rainman”, og
mener med det at hun kan
alt om alt som har med
X Factor å gjøre. Mange
av deltakerne kaller henne

-”Jeg blir så engasjert,
vet du, jeg kan sitte på
facebook og chatte med
deltakerne til klokka to
om natten! Vi diskuterer
sangvalg og øvinger.
Samtidig er jeg opptatt av
at jeg ikke skal bestemme
over dem. Jeg har selv
opplevd hvordan det er at
noen prøver å forme deg
til noe du ikke er – og det

Marion elsker
X-Factor. Hun
snakker med
deltakerne på
facebook til klokka
to om natten, og
de kaller henne
storesøster Marion.
Og så elsker hun å
ha hverdager.

vil ikke jeg gjøre. Det er et
samarbeid mellom dem og
meg, dette.”
For Marion har selv kjent
på kroppen hvordan det
er å være ung artist med
store drømmer i en bransje
som stiller høye krav, og
som til tider kan være
nådeløs. Hun har levd livet
i Los Angeles sammen
med verdens største
popstjerner, og en skulle
tro at livet i lille Norge er
kjedelig for henne. Men
Marion elsker det også,
ikke minst hverdagene.

Det er ikke så mye som skal til
Elsker hverdager
Hun liker at kofferten hennes kan stå i boden eller at hun kan ha klærne i skapet og skoene
i gangen. Hun liker å si til venner og familie at de kan ringes for å avtale når de skal møtes,
i stedet for at hun må stresse rundt for å rekke over alle på en gang i løpet av de korte
periodene hun vanligvis er hjemme. Hun liker å være sammen med venner og familie.
Tekoppen får stå i fred mens Marion prater som en foss om hva hun liker å gjøre når
hun endelig har disse hverdagene, som vi andre kanskje har lett for å tenke at vi har for
mange av.
-“Trening er viktig for meg, det får meg til å føle meg vel. Det kan være å ta
timer på Elixia, eller en løpetur. Og så har jeg lært meg å trives i mitt eget
selskap. Svart te med melk i er lykke for meg, og det å pusle med ting i
leiligheten. Da lager jeg album eller utklippsbok, sitter ved pianoet, broderer
eller leser. Og så sover jeg ofte så lenge som jeg kan, uten alarm. Da kan
klokka fort bli tolv. Det er deilig å kunne gjøre det noen ganger også.”
Marion stopper plutselig opp og sukker nesten litt. Det er skummelt hvor fort tiden
går. Nå har hun snart vært hjemme i Norge ett år i strekk. Det er rekord. Kjæresten
Andreas er like mye på reisefot som henne. Marion tror det kan være en fordel.
-”Jeg føler at vi har funnet roen sammen. Det er godt å
være sammen med noen som forstår hvordan det er å
ha en sånn type jobb som jeg har. For selv om han kjører
snowboard og jeg driver med musikk så er det mye av det
samme. Jeg føler at vi har forståelse for hverandre, og er
opptatt av hverandres interesser. Det er alltid moro å være
med Andreas på konkurranser.”
Når Marion er med Andreas på konkurranser passer hun
på at han får i seg nok mat, og får slappet nok av mellom
konkurransene. Hun har også laget utklippsbok der hun
limer inn alt som står om han i aviser
og blader. Hun smiler litt for
seg selv når hun sier det,
og avkrefter lattermildt
spørsmålet mitt om hun
lager utklippsbok av
seg selv også. Det blir
visst for dumt.

Når de er hjemme er Marion
og Andreas som alle andre
kjærestepar. De ligger på
sofaen og ser på tv, lager
middag sammen, og går på
skiturer. Andreas må alltid
fortelle henne hvor langt det
er igjen til neste topp, eller
til de er framme. Da får hun
nemlig kvikklunsj.

med koslige
lapper inni som
jeg gjemmer i sekken hans. Da får
han en hyggelig overraskelse på
flyturen. Det samme gjelder overfor
venner og familie, det er små ting
som skal til. For meg handler det
om å ringe ei venninne som du vet
er stressa for å høre om det går bra
med henne. Eller å sende postkort
til bestemor uansett hvor jeg er i
verden.”

-”Det skal ikke så mye
til for å vise at du bryr
deg eller at du er glad
i noen. Når Andreas
skal ut å reise pleier
jeg for eksempel å
smøre matpakke
til han,

Nå blir det ingen postkort på
bestemor på en stund, for nå er det
fullt kjør med X Factor. Fokuset er
rettet mot å være mentor og å dele
erfaringer med deltakerne. Selv om
Marion snakker hjertelig om dem
og at hun bruker mye tid på dem,
legger hun ikke skjul på at hun stiller
store krav. Hun mener selv at hun
blir mer og mer streng i løpet av
showene. Hun vet hvor høye krav
musikkbransjen setter, og det nytter
ikke å ta ting for gitt. Man skal jobbe
hardt for å nå fram, og hun krever
at deltakerne øver mye mellom
showene.
-”Jeg kan nok bli litt vel
engasjert, og kanskje bry meg
litt for mye. Men det er så
spennende og morsomt å få
lov å dele sine erfaringer med
andre.”
Hva er planene dine
framover?

-”Nå er det fullt kjør med X
Factor fram til desember. Etter
det har jeg ikke lagt noen spesielle
planer. Annet enn at jeg skal gi ut
egen plate. Det blir spennende, jeg
gleder meg veldig. Dessuten kommer
Andreas snart hjem igjen.”
Men nå er det altså X Factor som
gjelder. Nå skal Marion være
”storesøster” for unge og håpefulle
artister som drømmer om å oppnå
det samme som hun har gjort. Et av
tipsene de får er kanskje å elske det
de holder på med? Det er i alle fall
liten tvil om at det er akkurat det
Marion gjør.
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HERLIG, VANSKELIG

OG HELT FANTASTISK.
Hva skjer når man både vil være verdens beste
kjæreste, verdens snilleste venn og samtidig være
med på alt som skjer? Skjer det så mye i ungdomstida at man må velge bort noen?
MOT tok en prat med ei jente som nettopp er ferdig med ungdomsskolen og som har hatt sin første
uke på videregående når dette intervjuet foregår; Tonje Brobak Gresseth (16) fra Trondheim.

- Om du får to sekunder til å tenke deg om, hva mener du kjennetegner din alder?

Det er så mye artig som skjer hele tida, jeg har aldri hatt så mye gøy før i hele mitt liv.
Samtidig går det mye opp og ned for alle på min alder, virker det som. Man kan liksom gå fra totalt lykkelig
til nedfor på kort tid. Jeg tror man lærer mye på å kjenne på begge følelsene, det er jo sant at man kjenner
oppturene godt om man vet hvordan det er å ha vært litt nede.

-Er det sånn som mytene sier, at mange sliter med å beholde alle vennene sine
om man blir dødsforelska i ungomstia?

Jeg tror noen går i den fella, ja. Da jeg hadde kjæreste var jeg veldig opptatt av å sette av tid
til vennene mine. Det er lett å tenke at forelskelsen er det viktigste i verden, og da må man
ha bestemt på forhånd at man vil sette vennene sine høyt. Jeg tror man aldri kan velge
mellom kjærligheten til ei bestevenninne og kjærligheten til en kjæreste. Det kan være
to forskjellige følelser, som føles akkurat like viktig.
Da er det viktig å la seg selv beholde begge følelsene uten at det må rangeres.

18

-Strekker man til?

Det er vanskelig å føle at man gjør det. Det er alltid noen man vil stille opp for,
noen man vil henge med, noe man vil gjøre en god jobb i.
Det blir litt heftig i blant, man er redd for å ikke være nok.
Jeg tror det er viktig å være ærlig til de man er glad i på hvordan man
har det. Kanskje føler man at venner blir veldig skuffa om man ikke blir
med på alt, men så viser det seg at de har full forståelse. Det er en
vanskelig balansegang det der med å ville stille opp på alt, fordi
du er glad i folk, samtidig som man må tørre å si stopp om man
kjenner at det er mest riktig, liksom

- Hva kan være nøkkelen til å finne den balansegangen?

Å se at det å nyte livet kan være så mye forskjellig. Det trenger ikke være det
å være på alle festene man blir invitert på som er viktigst. Kanskje er det
å få være med vennene sine eller med familien? Eller kanskje jeg rett og
slett mener at det er viktig å være ærlig overfor seg selv: at det faktisk
er godt med alenetid foran TVen noen ganger. Jeg tror det er viktig å
jobbe for at man ikke får dårlig samvittighet om man er litt kjedelig
og slapper av innimellom. Da har man mer energi til å nyte alt det
fantastiske!

-Er det lett å være ærlig, da?

Nei, det er noe man må jobbe veldig for. Jeg kjenner at
jeg må jobbe for å ha mot nok til å si; vet du, i kveld har
jeg behov for å slappe av helt alene, kan vi ta den avtalen
neste uke istedenfor? Jeg har lyst til å bli god på det, for det
er slitsomt å føle at man skuffer de man er glad i hver gang man
sier nei til noe. Da ender man raskt opp med å si JA til absolutt alle.
Målet mitt er å være ærlig mot vennene mine på hva jeg trenger og hva
som gjør meg glad. Om vi har mot nok til å være det mot hverandre, da
tror jeg vi kan være venner for alltid..

-Gi meg tre ord som du mener oppsummerer ungdomstida?

Herlig, vanskelig og helt fantastisk.
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Siste nytt fra

Seier´n er vår!
NORWAY CUP: Årets
samling av fotballspillende kjendiser endte
med tidenes lengste
straffekonk!
MOTs lag kom bakpå mot
årets motstander Norsk
Nødhjelp i årets kjendiskamp på Norway Cup.
Ishockey-, curling-, sang-,
og tv-stjerner på Norsk
Nødhjelp klarte å score tre
ganger før MOTs spillere
våknet.
Daniel Franck scoret
så to ganger, før Tone
Damli Aaberge utlignet
til 3-3. Dermed var det
duket for tidenes lengste
straffespark-konkurranse.
Samtlige spillere skulle få
lov å ta en straffe hver. Men
etter at over 30 straffer
var tatt sto det til alles

forskrekkelse fremdeles
uavgjort.
Tippeliga-dommer SveinErik Edvardsen tok grep
og bestemte at utvalgte
spillere skulle ta en og
en straffe inntil en vinner
kunne kåres. Både spillere,
arrangører, presse og
publikum mistet nok
fullstendig oversikten her,
men Edvardsen kåret til
slutt MOT som vinner
av årets kjendiskamp.
Og ingen klagde på
dommeren!
Kjendiser som overrasket
stort i årets kamp var
Daniel Franck på MOTs lag
og Charter-Svein på Norsk
Nødhjelps lag. CharterSvein har tydeligvis ligget i
hardtrening siden fjorårets
tilsvarende begivenhet - i
år var han virkelig stor med

noe Kim Kolstad valgte
å kalle “Messi-takter”.
De som husker fjorårets
kjendiskamp forstår at
mannen har trent siden sist!
Allerede tidlig i juni blogget
Tone Damli Aaberge
om at hun gledet seg til
fotballkamp med MOT i
august. Jenta spiller fotball
til vanlig, og det kunne man
se! Hun scoret et viktig mål
og dagen etter blogget hun
igjen:
”I går var det duka for
MOT-kamp på Norway Cup,
og eg var så heldig å få
vere med! Elska jo å spele
fotball, så dette var toppen.
Jammen vann vi ikkje, og
eg scora!! Det føltes veldig,
veldig godt;) Spelte på
lag meg mange fine folk
som alle e med på å støtte
MOT”, skrev hun.

SOGNDAL: Håvard Flo og Tone
Damli Aaberge tar avspark for
MOT. FOTO: Therese Schjølberg
Ekseth

STOLT SAMARBEIDSPARTNER AV

GRATIS VALGFRI KAFFE, DU KAN OGSÅ VELGE TE ELLER VARM SJOKOLADE

JUBEL: Hele gjengen jubler
etter at dommeren utropte MOT
som vinner! FOTO: Therese
Schjølberg Ekseth
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Mer samarbeid med Kronprisen

JUBEL: Giskes ordfører jubler
idet hans kommune blir kåret til
Årets Lokalsamfunn med MOT.
FOTO: Ludvig Killingberg/MOT

FOTO: Sven Gj. Gjeruldsen/Det Kongelige Hoff

-Aldri sett ordføreren vår slik
En jublende Giske-ordfører mottok prisen for beste
Lokalsamfunn med MOT!
Giske ble Årets Lokalsamfunn med MOT for skoleåret 2009/10. Kåringen
fant sted på MOTs årlige landslagssamling, og foran 500 andre gjester. Da Giske
ble utropt som vinner viste ordfører Knut Støbakk med pur glede hva det betød for
ham og kommunen. -”Vi har aldri sett ordføreren vår slik”, sa de andre Giske-representantene
som var tilstede under samlinga. Giske kommune var en verdig vinner av prisen fordi eierskapet var
bredt, arbeidet var organisert, innsatsen var stor og resultatene var gode i året som gikk!

Chat med MOT om hva du vil!

Forbilder i fotballen!
MOT-logoen er å se overalt i Tippeligaen. Både
Rosenborg, Molde, Ålesund, Brann, Hønefoss,
Lillestrøm, Odd Grenland og Kongsvinger spiller
med logoen på drakten. Og i Adeccoligaen gjør
Bodø/Glimt, Moss og Sogndal det samme.
De bruker logoen som en påminnelse på
MOTs budskap både for seg selv og andre.
Fotballbanen er et sted man trenger
masse MOT.

LOGO:
Odd Grenland
spiller med logo
både på drakt og
kapteinsbind.
FOTO: Scanpix

I tre år har MOT vært på MSN og vi har hatt over 15 000
samtaler med ungdom! Her deles sorger og gleder,
tomprat og alvorlig prat! MOT-buddyen er tilgjengelig
mandag - torsdag mellom kl 18 og 22. Legg oss til
med denne adressen: motlive@mot.no
Noen tilbakemeldinger:
Jente_97:
Vettu jeg grudde meg skikkelig til å begynne på
ungdomsskolen, men etter å ha snakket med
deg litt så gruer jeg meg ikke lenger. Tusen takk;)

MOT er ofte en del av ambassadørlagenes
arbeid med barn og unge, og deltar på
cuper og fotballskoler. Spillerne er ofte en
del av MOTs arbeid, og blir gjerne med
ut i skolen for å forsterke MOTs
budskap der! Samarbeidet
med toppfotballen er blitt en
tradisjon, og enkelte lag har
spilt med logoen helt siden
MOT startet i 1997.
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20. oktober
handlet
om verdighet.
Kronprisens store
prosjekt Global Dignity Day
ble arrangert på landsbasis
for første gang, og to tredjedeler
av alle landets videregående skoler var
med. MOT samarbeidet med Røde Kors og
Frivillighet Norge om gjennomføringen, og det ble
en flott dag med mange sterke historier om verdighet
over hele landet!

FORBILDER:
Per Ciljan Skjelbred sammen med tre elever
fra Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim.
FOTO: Nina Stiles/MOT

Jente_nord:
Jeg sliter...Men etter å ha snakket med deg
så føler jeg meg bedre, jeg er tøffere nå.
Takket være deg. TAKK MOT! “
Gutt_95:
Jeg føler meg litt bedre nå som jeg
har delt dette med noen

AMBASSADØRER: På de
fleste lagene har enkelte
spillere valgt å engasjere
seg ekstra i MOT. I
Brann gjelder det Erik
Huseklepp (bildet) og
Jan Gunnar Solli.

Gutt_97:
Men må legge meg jeg nå, må
stå opp tidlig i morgen:( Takk for
all hjelpen, det var til stor hjelp :)
Snakkes sikkert senere;) Hade;)
FOTO: Vidar Riseth/MOT.
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MOT funker!
MOT har satt et uavhengig forskningsfirma på
saken for å få bekreftet en gang for alle at det
hjelper med MOT!
Undersøkelsen viser at
det er mindre mobbing
på MOT-skolene.
Ungdommene har også
mer tro på egne krefter,
høyere selvtillit og er
mer positive. Akkurat
som håpet og forventet.
MOT-magasinet har tatt
en prat med en ekspert
på området. Han har
noen gode forklaringer på
hvorfor MOT har en effekt
på ungdommene som går
gjennom programmet.
Roald Nygård er
professor emeritus
i spesialpedagogikk
ved Universitetet i
Oslo. Han har hatt
motivasjonspsykologi som
sitt hovedforskningsområde
og skrevet boka ”Aktør eller
brikke” som er mye brukt i
undervisning i pedagogikk.
-”Ungdommene lærer å
ha tro på egne krefter, og
dermed setter de en effektiv
stopper for mobbing på
egenhånd”, sier professor
Nygård.
Han mener MOT lærer
ungdommene noe som
er essensielt for å bli kvitt
mobbing. Aktørorientert
26

veldig tett sammen når
undersøkelsen viser at
MOT-ungdommene både
har mer tro på egne krefter,
og mobber mindre,” sier
han.

selvforståelse kalles det
på fagspråket, og er en
oppfattelse av at man selv
er aktive, medansvarlige,
handlende vesener som
styrer eget liv. At man
alltid har frihet til å treffe
valg, som kan gi livet nytt
innhold.
-”MOT lærer ungdom at
de er velgende vesener og
dermed ser de seg selv
som ansvarlige for valgene
de gjør. Jeg er ikke det
minste forbauset over at
MOT motvirker mobbing”,
sier han.
Bevisste valg
MOT gir ungdom en
bevissthet om at man må
ta et valg når man møter
andre: - Skal jeg gi en
positiv energi og bygge
det andre mennesket
opp, eller skal jeg være en
energitapper. Professoren
mener at en ungdom med
denne bevisstheten, ikke vil
velge å mobbe.
-”Man kan nok i teorien
tenke seg at en som tar
bevisste valg også kan
velge å mobbe, men jeg
mener ungdom med en

-”Kjernen i MOTs filosofi er
aktørfilosofi på sitt beste.
Dersom dette går hjem
hos elevene er det å være
et offer ikke et alternativ.
Selv der elever utsettes
for mobbing, urettferdig
behandling eller tvang kan
de selv velge hva dette skal
få lov å bety i livet deres,”
sier han.
TAR GREP: Ungdom
lærer å ta et godt
grep rundt eget
og hverandres
liv gjennom
MOT.

viktig bidragsyter i
velferdsstaten ved å
styrke unge menneskers
selvtillit, pågangsmot og
motstandsdyktighet,” sier
han.
Det gir en enorm
motivasjon for alle som
jobber med MOT å få slike
tall, og ikke minst å få slike
bekreftelser fra ekspertene!

Tabellen viser hvor mange
prosent som blir mobbet mer
enn en gang i uka. Det er
gjennomført tre målinger på 40
MOT-skoler og 40 kontrollskoler.
Den første ved oppstart på
ungdomsskolen, den andre til jul
i 8. klasse og den tredje til påske
i 9. klasse. Ved siste måling er
gjennomsnittet på skoler som
bruker MOT 3 % mens det er
nærmere 6 % på kontrollskolene.

aktørorientert
selvforståelse
bedre vil forstå
hvilken innvirkning man
har på andre, og når man
forstår det, kan man lettere
treffe valg som er positive
for andre.”
I sin bok ”Aktør eller
brikke” siterer Nygård
filosofen Knud Eilert
Løgstrup, og han mener
hans formuleringer er
tankevekkende i denne
sammenhengen
Løgstrup sa at ”den
enkelte har aldri med et
annet menneske å gjøre
uten å holde noe av dette
menneskets liv i sine
hender”. Ser man på seg
selv som en aktør vil man
lettere kunne forstå dette,
sier han.

Forstår bedre
Han mener at MOT lærer
ungdom om denne friheten
til å velge, og at de dermed
blir bevisst på hva egne
handlinger har å si for
andre. De klarer å se seg
selv i et større perspektiv,
og blir sjefer i eget liv og
egen skolehverdag.
-”Elevene bevisstgjøres
på at de med egne krefter
kan skape et godt miljø
rundt seg, og at det nytter
å ta grep i eget liv. På den
måten henger det nok

Blir ikke offer
En ting er at færre blir
mobbet, men noen av
de tydeligste tallene fra
undersøkelsen viser en
positiv effekt på de som
faktisk blir mobbet.
Ungdommer på MOTskolene vet i stor grad
hvem de skal si ifra til hvis
de blir mobbet.
Nygård mener de er blitt
mer handlende vesener,
som vet at de selv kan
gjøre noe med egen
situasjon, og ikke godtar å
være et offer.

Får støtte
En annen som ikke er
overrasket over resultatene
i undersøkelsen er
professor Edvard Befring.
Han er en av landets
fremste eksperter på læring
og problematferd, og
har en sterk tro på MOTs
tilnærminger og metoder i
skolen.
-”MOT er i dag ett av de
mest løfterike forebyggende
tiltakene i norsk skoleog oppvekstsektor.
Programmet er en
27

Siste nytt fra

H K Reklamebyrå Foto: GT

Årets MOT-informatør

*

Vivian Mathisen fra Tinn ble Årets MOTinformatør for skoleåret 2009/2010.
Prisen fikk hun blant annet fordi hun
er glad i ungdom og ungdom er
glad i henne. Hun har vært MOTinformatør i 10 år!

Det koster å bli god

FOTO: Ludvig Killingberg/MOT

HUSK å ha MOT!
MOT-besøk på skolen får
man tre ganger i året, men
MOT trenger man hver
eneste dag. Dermed er
små påminnelser veldig
viktig i MOTs arbeid.
For å nå inn med disse
små påminnelsene får
MOT utrolig god hjelp fra
samarbeidspartnerne sine.
I tillegg til å bidra med
midler inn til jobben MOT
gjør bidrar de også direkte
inn med små påminnelser
på f. eks kaffekopper, i
butikkvinduer, på poser
og kredittkort. 7-Elevens
ansatte har MOT som
en del av sin opplæring i
bedriften, og er det noen
som er bortskjemte på
påminnelser er det de som
jobber i butikkene. De
er omgitt av små MOTpåminnelser hele dagen!

Gled noen den
23. november!
Gled noen med enkle midler den
23. november! Dette er sjuende året
MOT til å glede-dagen blir arrangert,
og over hele landet kommer unge og
gamle til å glede andre. Gjør andre glad
– enklere blir det ikke!

MOT

-stæsj!
Alt som finnes av MOTeffekter får du tak i
gjennom MOTs shop på
mot.no. Husk at du fort
kan bli en rollemodell for
andre ved å bruke noen av
effektene.

En av våre MOTambassadører fikk en gang
en klar melding som han
siden har prøvd å leve opp
til. Han var på tur og hadde
på seg MOT-genseren sin,
da ei jente plutselig pekte
på ham og sa:
- Du må være bra snill du!
- Å, sa han, hvorfor det?

GLAD: Noen har tilsynelatende
gledet MOT-ambassadør Morten
Gamst Pedersen.

- Jo, alle som går med den
genseren er snille.
MOTs verdier er sterke,
og det forplikter å ha
på seg et av MOTs
identitetsprodukter. Når du
bruker effektene er du en
rollemodell på MOT til å
leve, MOT til å bry seg og
MOT til å si nei.
FOTO: Ludvig Killingberg/MOT

er,
å utvikle dine evner og talent
Du skal ha tro på deg selv for
.
ere
støtte for å komme vid
men noen ganger trenger du
nter og samarbeider med
TrønderEnergi støtter unge tale
rgi og tro på egne krefter.
MOT for å gi ungdom positiv ene
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Kjærlighet og vilje

innen sport
Hva må til for å komme til OL?

Hva må til for å komme til OL?
For å komme til OL må du ha
en sterk indre motivasjon
som gjør at du er villig til
å gjennomføre all den
treningen som skal til
for å nå målene du
setter deg.
I tillegg må du ha en
sterk vilje og råskap!
Du må tåle å ha vondt,
og å bli sliten.
Å være målbevisst, og å
ta sine valg ut i fra de mål
en har satt seg er også en
viktig faktor for å bli best!

Hva må til for å bli en god
idrettsutøver som hevder
seg i for eksempel NM?
For å bli en god idrettsutøver på nasjonalt nivå
må man være villig til å gjøre en bedre jobb i
form av trening enn andre.

Hva må til for å holde
seg i god form?
For å holde seg i god form gjennom trening er
det viktig å sette seg konkrete mål som en
ønsker å oppnå.
Slik blir det lettere å motivere seg til trening. Et slikt mål kan
for eksempel være en konkret tid som du ønsker å oppnå innen løping,
svømming eller sykling.

Hvor viktig er vilje og kjærlighet i idretten man driver med?
Både vilje og kjærlighet i forhold til idretten er veldig viktig.
Vilje er med på å bidra til at man oppnår de målene en har satt seg, og at en er villig til å legge ned det som kreves i
form av tid og trening.
Kjærlighet innen idretten er med på å skape trivsel og til å bedre
samhold i idretten.

Alexander Dale Oen

Det å komme til OL er ikke lett, det finnes ingen snarveier. Jeg
sier som Lance Armstrong sa til meg på Champs Elysses etter
sin 7. sammenlagtseier i Tour de France. -”De to mest avgjørende
momentene er: Et fantastisk team i alle ledd som er villige til å gjøre
alt. Og hardt arbeid.” For å nå toppen må du ha talent for idretten
du driver, men det viktigste talentet er vilje. Vilje til å trene hardere
og riktigere enn dine konkurrenter, vilje til å ofre, vilje til å fornye seg.
Fornye og forbedre treningsmetoder, vilje til å forbedre seg selv om du
er best. Ha MOT til å tøye dine grenser, bli kjent med deg selv og
dine muligheter og begrensninger. MOT til å lytte til kroppen,
MOT til å hvile, trene variert både i intensitet og treningstyper
er også viktig. Men husk, ha det GØY på trening, selv om
det skal gjøre vondt av og til. Nyt veien frem mot det ”store
målet” OL, og gled deg over å nå dine delmål.

Hva må til for å bli en god idrettsutøver som
hevder seg i for eksempel NM?
Samme oppskrift som veien mot OL.

Hva må til for å holde seg i god form?
Les min siste bok: Kom i Form med Mesternes Mester, den
inneholder mange gode og enkle treningstips og motivasjon
for å komme seg i form.
Ha det gøy på trening. Varier trening og
intensitet. Mer rolig enn hard trening pr
uke. Finn en treningspartner.

Hvor viktig er vilje og
kjærlighet i idretten man
driver med?
Som jeg sa i starten. Vilje
er for meg det viktigste
talentet du kan ha.Vilje til å
trene, vilje til å ofre, vilje til å
utnytte ditt potensiale osv, for
å klare det må du ha kjærlighet
til den idretten du driver med. Stå
på og husk, mitt motto har alltid
vært: “ingen ting er umulig, men det
umulige tar lenger tid.”
Bare noen få når toppen, men veldig
mange kan finne
gleden ved å
trene.
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Naturlig samarbeidspartner med

Hva skal til for å lykkes som artist?
Det er ikke noe fasitsvar på dette, og det kommer helt an på hvordan
man definerer det å lykkes.
Det er veldig greit å ta en avgjørelse på om du vil synge fordi det er
gøy, eller om det er noe du kunne tenke deg å leve av.
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Et par ting som har hjulpet meg er å ha et mål med flere delmål
underveis. Da har du noe konkret å jobbe mot. Det er veldig
viktig at man tenker ut hva man ønsker å oppnå. For min del
har jeg jobbet hardt mot å kunne leve av musikken og det har
jeg nå gjort siden 2009. Det er viktig å utvikle talentet sitt og
å søke til miljøer der det er andre man kan strekke seg etter.
Jeg har reist til både New York, London og Stockholm for å
videreutvikle “soundet” mitt.
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Hva kreves hvis man bare ønsker å bli en
ok sanger på karaokemaskinen?
At man kjenner noen som har en
karaokemaskin så er det vel
bare å kjøre på!
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Hvor viktig er vilje
og kjærlighet i
musikkbransjen?
Jeg har drevet med
musikk aktivt i litt over
10 år, og det som driver
meg er at jeg har lyst til å
skrive låter som berører
og skaper følelser hos
de som hører den. Jeg
prøver alltid å toppe meg
selv, om det gjelder min
siste konsert eller låt på
radio så prøver jeg å gjøre
den neste enda bedre!
Jeg har opp gjennom
årene lagt merke til at jeg
konkurrerer kun med meg
selv, og jeg elsker det jeg
driver med. Det største
kicket jeg får er når jeg
står på scenen og synger.
Jeg tror derfor at hvis du
har stor kjærlighet for
sang så vil viljen din føre
deg videre. I NY ble det
sagt at det handler om
20 % talent og 80 %
hardt arbeid!
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Ungdom og trender

på internett
av Erling Løken Andersen

Internett har gjennomgått en radikal forandring
fra sine spede barndomsår på 90-tallet. Fra å
være statiske informasjonssider er internett ungdom
7
nå et av de fremste og hyppigst brukte timerbrukte
i snitt
kommunikasjonsmidlene blant på Facebook
i måneden.
ungdom. Sammenligne gjerne
Ungdommen ringer ikke
hverandre lenger: de
mailer, twitrer, blogger,
shouter, chatter og «facer»
(- å sende en Facebookmelding, red. anm.). Og de
gjør det mye: En rapport
fra undersøkelsesbyrået
Nielsen i 2009
viste at
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dette opp i mot hvor mye
de ringer hver måned, som
statseide Telepriser.no
oppgir til å kun være 109
minutter i måneden. Og i
denne sammenligningen
snakker vi kun om én
nettside alene!

Erling Løken Andersen
Daglig leder i Biip.no og Spill.no

Raske forandringer
Begrepet «sosiale medier»
er imidlertid ganske
bredt og det kan være på
sin plass med en enkel
begrepsdefinisjon. Med
sosiale medier mener man
gjerne medier hvor det er
en flytende kommunikasjon
mellom avsender og
mottaker. Dette står i
motsetning til en monolog,
som eksempelvis de fleste
hjemmesider bærer preg av
å være. Et godt eksempel
på et sosialt medie er den
amerikanske nettsiden
Twitter, hvor hvem som
helst kan registrere en
konto og deretter fungere
som redaktør for sin egen,
dedikerte leserskare.
Disse kan så i tur
kommunisere tilbake
mot redaktøren og hans
lesere, noe som skaper en

spennende og interaktiv
kommunikasjonsarena.
Andre gode eksempler på
sosiale medier er LinkedIn,
Digg.com og Reddit.com.
Her hjemme sogner over
2 millioner nordmenn til
amerikanske Facebook,
mens norske nettsamfunn
som VG Nettby og TV2eide Biip.no fortsatt gjør det
godt blant ungdommen.
Sosiale medier er også
tilgjengelig på flere
plattformer. Mens man
før var avhengig av
en internett-tilkoblet
datamaskin, så får de fleste
sosiale medier nå plass i
lommen - på mobilen eller
på et surfebrett som for
eksempel Apples iPad. Det
er også disse plattformene
som vokser mest: Mens
NRK sine nettsider kun
hadde 35.000 unike

mobilbrukere per uke i
2009, så var det tilsvarende
tallet for 2010 hele
260.000! Dette tilsvarer en
syvdobling i antall brukere
på bare et år, og det er liten
tvil blant ekspertene om at
dette tallet bare vil fortsette
å øke i tiden fremover.
Ulik bruk blant jenter
og gutter
Det er også forskjell i
hvordan gutter og jenter
bruker sosiale medier.
Erfaringer viser at guttene
ofte bruker sosiale
medier for å skryte og
fremheve seg selv. Dette
kan gi utspring i form av
konkurranser om å vinne
trofeér i spill, som deretter
spres på Facebook.
Jentene har ofte en mer
pragmatisk tilnærming til

sosiale medier og bruker
de som verktøy for å
kommunisere og se hva
vennegjengen foretar seg.
Uavhengig av hvilken
tilnæring man har til sosiale
medier, så kommer vi alle
til å måtte forholde oss til
fenomenet før eller senere.
I så måte er det viktig å
være bevisst på de fordeler
og ulemper dette bringer
med seg. Derfor anbefaler
jeg å ta en titt på linkene
nedenfor. Der kan du lære
mer om sosiale medier og
hva de vil bety for vår felles
fremtid.
www.nrkbeta.no
blogg.biip.no
www.mashable.com
www.reddit.com
www.twitter.com

Tro heller ikke at sosiale
medier kun brukes til
å overbringe triviell
informasjon lenger. I
fjor brakte TV2 nyheten
om brudeparet som
oppdaterte sin nye
sivilstand foran presten
ved alteret (de endret
den til «gift»), mens
den deprimerte
kroppsbyggeren
Raoul Moat advarte
Facebook-vennene
sine før han la
ut på drapsferd i
Newcastle i sommer.
I dagens samfunn
har sosiale medier
tatt telefonens plass
og ikke noe sted er
dette så tydelig som i
ungdomskulturen.
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MOT handler mye om å utfordre seg selv og ta egne valg.
Uno-X Gruppen er stolte av å være en av de største bidragsyterne
til MOT. Betal drivstoffet hos YX og Uno-X med det nye YX Visa
MOT-kortet, og bidra til at enda ﬂere ungdommer kan vise MOT.
Drivstoffrabatten går uavkortet til MOT. Les mer på www.yxvisa.no

Uno-X Gruppen

