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Resymé:
Dette notatet inneholder en presentasjon av ulike indikatorer for helse- og atferdsutfordringer, risiko- og beskyttelsesfaktorer
blant ungdom i Setesdalsregionen. Indikatorene er utarbeidet på bakgrunn av Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i
Agder i 2019. Indikatorene presenteres både på kommune og skolenivå.

Geir Møller er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen (Institutt for sammenlignende politikk). Hans interessefelt og forskningsområde omfatter politikkutforming og forvaltning av
offentlige tjenester, herunder tjenesteutvikling, implementering og resultatmålinger. Møller har
gjennomført undersøkelser i flere ulike velferdstjenester. Dette omfatter bl.a. NAV, sosialtjenesten, barnevern, kommunal helsetjeneste, pleie- og omsorgstjenesten og flyktningetjenesten.
Dette har også innbefattet utviklingsarbeid i ulike kommunale tjenester, herunder tidlig innsats
overfor barn og unge og samordning av ulike kommunale tjenester
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Forord
Denne rapporten bygger på Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Agder i 2019. Undersøkelsen er gjennomført i alle fylkets kommuner og innbefatter totalt 18 tusen elever fordelt på
ungdomsskolen og videregående skole. Spørsmålene i undersøkelsen tar for seg ulike tema om
hvordan ungdom opplever å ha det og hvordan de opplever miljøet rundt seg. I denne rapporten
har vi presentert ulike indikatorer på ungdoms helse- og atferdsutfordringer, risikofaktorer og
beskyttelsesfaktorer i Setesdalsregionen.
I tillegg til denne regionrapporten og tre andre regionrapporter fra Østre Agder, Kristiansandsregionen og Listerregionen, er det i forbindelse med prosjektet også utarbeidet en egen analyserapport. Videre er det det utarbeidet en veileder som har til formål å bistå kommunene i arbeidet
med å bruke ungdataresultatene i sitt strategiske og praktiske forebyggende arbeid.
Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Agder fylkeskommune. I forbindelse med prosjektet har fylkeskommunen satt ned en referansegruppe og en arbeidsgruppe. Vi vil takke både
arbeidsgruppen og referansegruppen for nyttige kommentarer og innspill underveis. Takk også
til NOVA som velvillig har lånt ut data til prosjektet.

Bø, 1.7.2021

Geir Møller
Prosjektleder
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1. Innledning
Denne rapporten inneholder en oversikt over ulike resultater fra Ungdataundersøkelsen som ble
gjennomført i Agder i 2019. Rapporten er en del av et større prosjekt der det er utarbeidet følgende publikasjoner:
-

En samlet analyserapport av risiko- og beskyttelsesfaktorer
En veileder i bruk av resultater fra Ungdataundersøkelsen
Fire regionrapporter med lokale data fra kommuner og skoler i Agder

Analyserapporten inneholder en analyse av risiko- og beskyttelsesfaktorer som har betydning
for ungdoms psykiske plager, normbrudd (regelbrudd) og risikofylt bruk av rusmidler. Resultatene fra analysene viser blant annet:
-

-

-

-

Det er en sterk sammenheng mellom det å være utsatt for ulike typer risiko og forekomsten av helse- og atferdsutfordringer. Jo mer opphopning av risiko det er rundt ungdom, desto større er utfordringer med psykisk helse, normbrudd og bruk av rusmidler.
Både familieforhold, skole og nærmiljøet ser ut til å ha en beskyttende virkning på ungdoms helse- og atferdsutfordringer.
Ungdoms relasjon til skolen (skolebeskyttelse) har størst betydning for ungdoms psykiske plager. En skole som ivaretar gode relasjoner til elevene, utgjør med andre ord en
viktig beskyttelsesfaktor mot psykiske plager. Dette gjelder også for elever som er utsatt
for risikoopphopning.
Ungdoms relasjoner til familien ser ut til å beskytte mot både psykiske plager og normbrudd blant ungdom. Familien representerer også en beskyttelse mot normbrudd i de tilfeller ungdom ellers er utsatt for risikoopphopning.
Et godt nærmiljø kan ha en beskyttende virkning mot psykiske plager og regelbrudd.
Nærmiljøet har i tillegg en beskyttende virkning for ungdom som er utsatt for risikoopphopning.

I analyserapporten viser vi også at resultatene fra analysene i Agder langt på vei sammenfaller
med resultater fra andre undersøkelser som bygger på andre data og metoder.
Veilederen er ment som en hjelp til å systematisere og analysere lokale ungdataresultater. Veilederen bygger på den såkalte trekantmodellen (Integrated Children System) som igjen er inspirert
av Bronfenbrenners økologiske utviklingsperspektiv (Møller 2018). Trekantmodellen illustrerer
tre domener ved barn og unges grunnleggende behov. Det første domenet er barn og unges utviklingsbehov (helse, utdanning, emosjonell og atferdsmessig utvikling og sosial utvikling). Det
andre domenet består av foreldrenes kapasitet (evne eller ressurser til å gi omsorg, stimulere og
gi veiledning). Det tredje domenet er miljøet som blant annet består av nærmiljø, vennerelasjoner og skolemiljøet. I tillegg til å være et hjelpemiddel til å analysere lokale ungdataresultater,
kan trekantmodellen også være til hjelp i arbeidet med å utforme lokale strategier og planer for
det forebyggende arbeidet.
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Denne regionrapporten er en av fire regionrapporter som presenterer data på kommune- og skolenivå i Agder. Rapporten inneholder en oversikt over de indikatorene som benyttes i analyserapporten, men med data på kommune- og skolenivå i Setesdalsregionen. Sammen med veilederen, er dette data som kan benyttes til å utarbeide lokale analyser og strategier. Rapporten er delt
inn i fem deler. Foruten dette innledningskapitlet, inneholder rapporten følgende:
-

Indikatorer over ungdoms psykiske helse, regelbrudd og bruk av rusmidler (kapittel 2)
Ungdoms sosioøkonomiske status og risikoopphopning (kapittel 3)
Indikatorer for ulike beskyttelsesfaktorer (kapittel 4)

I det siste kapitlet av rapporten (kapittel 5) har vi også presentert samlede resultater for hver enkelt kommune.
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2. Psykisk helse, regelbrudd og bruk
av rusmidler
Dette kapitlet inneholder en beskrivelse av tre indikatorer på ungdoms helse- og risikoatferd. De
tre indikatorene er omfanget av psykiske plager, omfanget av regelbrudd eller normbrytende atferd og til slutt bruk av rusmidler. For hvert delkapittel presenteres først en kort innledende tekst
om hva slags betydning indikatorene kan ha, og dernest hvordan indikatorene er utformet med
bakgrunn i spørsmål fra Ungdataundersøkelsen. I hoveddelen sammenlignes indikatorene mellom regioner, kommuner og skoler. Resultater på skolenivået presenteres bare i de kommunene
som har flere skoler. Dersom det er få svar fra en skole eller kommune, er disse tatt ut av presentasjonene.

2.1 Psykiske helseplager
Ungdoms psykiske helse har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Bakgrunnen for dette er at psykiske helseproblemer antas å ha fått et økt omfang, og at slike helseproblemer kan ha langtrekkende virkninger senere i livet. Flere undersøkelser har blant annet
vist at dårlig psykisk helse kan ha betydning for både skoleprestasjoner og for gjennomføring av
skolen (Sagatun m.fl. 2016, Hetlevik m.fl. 2018, Duncan m.fl. 2021). Andre undersøkelser har
også vist at mentale helseproblemer i ungdomstiden gjerne vedvarer i overgangen til voksenlivet, og kan få konsekvenser for tilknytningen til arbeidslivet (Power m.fl. 2015, Rodwell mfl.
2018, Oslo Economics 2020).

2.1.1 Mål på psykiske helseplager
I denne undersøkelsen er psykiske plager målt
med bakgrunn i et spørrebatteri med fem spørsmål
fra Ungdataundersøkelsen (se tekstramme). Basert
på de fem spørsmålene har vi utarbeidet en samlet
indikator ved å summere opp på hvor mange av de
fem spørsmålene respondentene oppgir å ha vært
ganske mye eller veldig mye plaget. Det betyr at
indikatoren psykisk helse består av en skala som
går fra 0 til 5. Disse er igjen kodet om til fire kategorier, dvs. ingen psykiske plager, 1 psykisk
plage, 2-3 psykiske plager og 4-5 psykiske plager.
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Psykisk helse
Har du i løpet av den siste uka vært plaget
av noe av dette:






Følt at alt er et slit
Hatt søvnproblemer
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert
Følt håpløshet med tanke på framtida
Følt deg stiv eller anspent
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Ungd.skole

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette:
Følt at alt er et slit

22%

Hatt søvnproblemer

15%

Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert

14%

Følt håpløshet med tanke på framtida

13%

Vgs

Følt at alt er et slit

Hatt søvnproblemer

4%

25%

21%

Følt håpløshet med tanke på framtida
Følt deg stiv eller anspent

8%

19%

Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert

16%

7%

11%

13%

Følt deg stiv eller anspent

12%

19%

17%

19%

15%

16%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ganske mye plaget

Veldig mye plaget

Figur 2.1 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole i Setesdalsregionen som svarer de har
ganske eller veldig mye psykiske plager

Figur 2.1 viser hvordan ungdom i Setesdalsregionen svarer på de fem spørsmålene om psykiske
plager. Blant ungdomsskoleelever varierer andelen som er veldig mye plaget mellom 4 og 12
prosent, mens andelen som er ganske mye plaget varierer fra 13 til 22 prosent.
Blant elevene på videregående skole er forekomsten høyere. Her varierer andelen som er veldig
mye plaget mellom 11 prosent og 19 prosent, mens andelen som er ganske mye plaget varierer
mellom 16 og 25 prosent.

12

Ungdataindikatorer – Setesdalsregionen

2.1.2 Variasjon i psykiske plager mellom regioner i Agder

Ungd.skole

Østre Agder

Setesdalsreg

21%

Listerreg

15%

14%

19%

Total

14%

22%

Østre Agder

Vgs

11%

22%

Kristiansandsreg

25%

Setesdalsreg

26%

Listerreg

0%

10%

23%

19%

25%

26%

22%

24%

22%

Kristiansandsreg

Total

13%

23%

20%

2-3 psyk. plager

30%

22%

4-5 psyk. plager

40%

50%

60%

Figur 2.2 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med 2-3 og 4-5 psykiske plager fordelt på
regioner i Agder
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2.1.3 Variasjon i psykiske plager mellom kommuner og skoler
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Evje og Hornnes

20%

Bygland
Valle

16%

Bykle
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24%
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35%

40%
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Figur 2.3 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med 2-3 og 4-5 psykiske plager fordelt på
kommuner i Setesdalsregionen (Setesdal vgs, avd. Valle er utelatt pga få respondenter)
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Figur 2.4 Andel elever i videregående skole med 2-3 og 4-5 psykiske plager fordelt på skoler i Setesdalsregionen (Setesdal vgs, avd. Valle er utelatt pga få respondenter)
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2.2 Regelbrudd
Den andre levekårsindikatoren i undersøkelsen er regel- eller normbrudd. Undersøkelser har vist
at normbrudd i tidlig alder kan være en indikasjon på senere utfordringer knyttet til asosial atferd, kriminalitet eller ulike former for utenforskap (Givens og Reid 2018). Blant annet viser
Healey m.fl. (2004) at barn og unge med normbrytende atferd har lavere sannsynlighet for arbeidsdeltakelse enn andre grupper. Samtidig har undersøkelser også vist at normbrytende atferd
blant ungdom har bakgrunn i både individuelle faktorer, familiære faktorer, vennerelasjoner og
sosioøkonomisk status (Gaik m.fl. 2010, Piotrowska m.fl. 2015). Til tross for at det kan være
mange mellomliggende forhold mellom normbrytende atferd og det å lykkes på arbeidsmarkedet, viser Carter (2019) at selv når det kontrolleres for slike forhold, lykkes de med normbrytende atferd dårligere på arbeidsmarkedet enn andre ungdommer.
Normbrytende atferd er et typisk ungdomsfenomen som starter i alderen 8-14 år og øker forholdsvis mye frem til 15-19 årsalderen. Etter dette avtar forekomsten betydelig. Selv om forekomsten av normbrytende atferd er forholdsvis høy innenfor en bestemt aldersgruppe, er det kun
en mindre andel som fortsetter med atferden etter ungdomstiden. I en undersøkelse av hvem
som opplever negative konsekvenser av normbrytende atferd i ungdomstiden, finner Moffitt
(2018) at dette i størst grad gjelder de som har vært utsatt i barndommen (blant annet omsorgssvikt og overgrep).

2.2.1 Mål på regelbrudd
I denne undersøkelsen har vi målt normbrytende atferd som brudd på ulike typer
regler. Målet baserer seg på et spørrebatteri bestående sju spørsmål som omhandler ulike typer regelbrudd. Basert på de sju
spørsmålene har vi videre utarbeidet et
samlet mål ved å summere opp antall
ganger respondentene rapporterer at de har
vært med på ulike regelbrudd. For eksempel vil en elev som har skulket skolen to
ganger og vært i slåsskamp én gang, få
verdien 3 på variabelen regelbrudd. De sju
spørsmålene er ikke vektet når vi har summert opp antall regelbrudd. Det betyr for
eksempel at det å skulke skolen har like
stor betydning som det å ha vært i slåsskamp.
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Regelbrudd (normbrytende atferd)
Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort
noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?








Tatt med deg varer fra butikk uten å betale
Vært i slåsskamp
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, bussseter, postkasser eller lignende (gjort hærverk)
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss eller lignende
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner,
buss, tog eller lignende
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine
visste hvor du var
Skulka skolen
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Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det
siste året (de siste 12 månedene)?

Tatt med deg varer fra butikk uten å betale

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter,
postkasser eller lignende (gjort hærverk)
Ungd.skole

Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger,
tog, buss eller lignende

Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner, buss,
tog eller lignende

Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine
visste hvor du var
Vært i slåsskamp

5% 1%

3% 1%
3% 1%

Skulka skolen

Tatt med deg varer fra butikk uten å betale

4%

8%

12%

3%

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter,
postkasser eller lignende (gjort hærverk)

3% 2%

Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner, buss,
tog eller lignende

8%

Vgs

Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger,
tog, buss eller lignende
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine
visste hvor du var

6%

Vært i slåsskamp
Skulka skolen

2-5 ganger

7%

0%

5%

3%

2%

3%

4%

2%

14%

6 og flere ganger

10%

15%

9%

20%

25%

Figur 2.5 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole i Setesdalsregionen med ulike former for
regelbrudd (normbrytende atferd)

Figur 2.5 viser svarene på de opprinnelige spørsmålene som inngår i indikatoren regelbrudd.
Blant ungdomsskoleelever ser vi at den mest vanlige forekomsten av regelbrudd er å ha vært i
slåsskamp og det å skulke skolen. Blant elever på videregående skole er det høyest forekomst av
skoleskulk. Samtidig er det også relativt høy forekomst av det å unnlate å betale for seg, være
borte en hel natt og ha vært i slåsskamp. Det er imidlertid først når ungdommene krysser av på
flere av disse aktivitetene at de oppnår en høy verdi på indikatoren regelbrudd.
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2.2.2 Variasjon i regelbrudd mellom regioner i Agder

Ungd.skole
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20%
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18%

25%
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30%

35%

40%

45%

Figur 2.6 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med middels (4-10 regelbrudd) og høy (11
og flere regelbrudd) forekomst av regelbrudd fordelt på regioner i Agder
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2.2.3 Variasjon i regelbrudd mellom kommuner og skoler

Ungd.skole

Evje og Hornnes

10%

Bygland
Valle

10%

Bykle

Åseral
Total

Vgs
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10%
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17%
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Figur 2.7 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med middels (4-10 regelbrudd) og høy (11
og flere regelbrudd) forekomst av regelbrudd fordelt på kommuner i Setesdalsregionen (Setesdal vgs,
avd. Valle er utelatt pga få respondenter)

Setesdal vgs, avd Hornnes

15%
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Setesdal vgs, Valle
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Figur 2.8 Andel elever i videregående skole med middels (4-10 regelbrudd) og høy (11 og flere regelbrudd) forekomst av regelbrudd fordelt på videregående skoler i Setesdalsregionen (Setesdal vgs, avd.
Valle er utelatt pga få respondenter))
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2.3 Alkoholbruk
Det er godt kjent at overdreven alkoholbruk i ungdomstiden representerer en risiko for skadelig
alkoholbruk senere i livet. Fra litteraturen finner vi også at tidlig bruk av rusmidler og type drikkemønster representere en risiko for senere negative konsekvenser (Olsson m.fl. 2015). Overdreven alkoholbruk eller bruk av andre rusmidler har blant annet negativ innvirkning på skoleresultater og øker sannsynligheten for å falle ut av skolen. For eksempel viser Järvinen og Ravn
(2018) i en kvalitativ studie hvordan unge som starter tidlig med hasjbruk, får problemer med å
fullføre utdanning. Dette dels som følge av vansker med å følge med i studiene, og dels fordi de
etter hvert følte seg utenfor det sosiale miljøet på skolen.
Ifølge Bye og Skretting (2017) har det vært en reduksjon i bruk alkohol blant norske 15- og 16åringer i perioden fra 1995 og frem til 2015. Sammenlignet med andre europeiske land, er dessuten alkoholbruken forholdsvis lav i Norge. Samtidig viser forfatterne at bruk av cannabis eller
andre narkotiske stoffer har holdt seg på et forholdvis lavt og stabilt nivå.

2.3.1 Mål på risikofylt alkoholbruk
Når vi skal måle risikofylt bruk av alkohol
eller andre rusmidler, må dette ses i lys av
ungdommens alder. Forbruk av alkohol hos
en 8. klassing vil for eksempel være langt
mer bekymringsfullt enn hos en som avslutter videregående skole. I denne undersøkelsen har vi derfor utformet indikatorer på risikofylt rusbruk som er tilpasset hvilket
klassetrinn elevene går i. Til dette har vi benyttet to sett av spørsmål.

Bruk av alkohol og hasj/marihuana
Spm 1-3) Hvor mange ganger har du gjort noe av
dette det siste året (de siste 12 månedene)?




Drukket alkohol (1)
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset (1)
Brukt hasj/marihuana/cannabis (3)

Risikofylt alkoholbruk
Spm 4)
5) Hvor mange ganger i løpet av siste 12 måneder har du gjort eller opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol?

Det ene settet av spørsmål handler om hvor
ofte ungdommene har drukket alkohol eller
brukt hasj/marihuana/cannabis (spørsmål 1 Vært så full at du har befunnet deg på et sted
3). Her klassifiseres ungdommene i risikouten å huske hvordan du kom dit
 Skulka skolen på grunn av alkohol
gruppen dersom de har et uvanlig høyt for Blitt skadet eller utsatt for en ulykke i fylla,
bruk av alkohol på det aktuelle klassetrinnet.
slik at du trengte legehjelp
Videre klassifiseres alle ungdomsskoleele Hatt en trist periode
ver i risikogruppen dersom de har brukt
 Blitt fortalt av en venn at du burde slutte eller
hasj/marihuana minst en gang, mens for elebegrense drikkingen
ver på videregående skole er terskelen satt
 Hatt uønskede seksuelle opplevelser
til to eller flere ganger. Denne indikatoren
for risikofylt bruk av rusmidler er aktuell
både for ungdomsskoleelever og elever i videregående skole. 1

1
I noen mindre kommuner inngår ikke klassetrinn i undersøkelsen. I disse kommunene har vi derfor også utarbeidet en aldersjustert
risikovariabel som legger til grunn lik risikofaktor for alle ungdomsskoleelever. Det betyr at vi også får med disse kommunene i
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Den andre indikatoren på risikofylt alkoholbruk baserer seg på et spørrebatteri med seks spørsmål om hvordan ungdom drikker og om konsekvenser av alkoholbruken (spørsmål 4). På
samme måte som over, har vi aldersjustert denne indikatoren. I praksis betyr det at elever på
ungdomsskolen antas å ha et risikofylt alkoholbruk dersom de har opplevd minst én av hendelse
i spørrebatteriet. Elever på videregående skole antas å ha risikofylt alkoholbruk dersom de på
vg1 har minst to hendelser, på vg2 har minst 3 hendelser og på vg3 har opplevd 5 eller flere
hendelser. Disse spørsmålene egner seg bedre enn de førstnevnte spørsmålene til å definere risikofylt alkoholbruk blant elever på videregående skole.
I analysene har vi slått sammen de to settene av spørsmål til én felles indikator for risikofylt
bruk av rusmidler.
Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste
12 månedene)?
Ungd.skole

Drukket alkohol

Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset
Brukt hasj/marihuana/cannabis
9%

Vgs

Drukket alkohol

Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 6%
Brukt hasj/marihuana/cannabis
1 gang

2-5 ganger

18%
19%

18%
15%

29%
19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

6-10 ganger

11 ganger eller mer

Figur 2.9 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole i Setesdalsregionen som har drukket alkohol, drukket seg beruset eller brukt hasj i løpet av det siste året

Figur 2.9 viser svarene på spørsmålene om hvor ofte ungdomsskoleelever og elever i videregående skole drikker alkohol, har vært beruset på alkohol og brukt hasj (spørsmål 1-3). Ikke overraskende er andelen som har drukket alkohol eller drukket seg beruset er langt høyere blant elever på videregående skole enn på ungdomsskolen. Blant elevene på ungdomsskolen er det noe
over 30 prosent som oppgir å ha drukket alkohol, mens 13 prosent oppgir å ha drukket seg beruset. Dette varierer imidlertid forholdsvis mye mellom de ulike klassetrinnene, og forekomsten er
høyere på 10. trinn enn på 8. trinn. Blant elevene på videregående skole er det over 74 prosent

analysene, men målet for risikofylt bruk av alkohol blir mindre presist. I praksis betyr det at vi legger til grunn for lav risikoterskel
for 8. klassinger og for høy risikoterskel for 10. klassinger. Dersom det er ulikt antall elever på de ulike klassetrinnene, kan derfor
risikonivået påvirkes av dette.
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som oppgir å ha drukket alkohol, mens 58 prosent svarer at de har drukket såpass mye at de har
følt seg tydelig beruset. Også her varierer dette forholdsvis mye mellom klassetrinnene.
Hvor mange ganger i løpet av de siste 12 månedene har du gjort eller
opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol?

Vært så full at du har befunnet deg på et sted
uten å huske hvordan du kom dit
Skulka skolen på grunn av alkohol

Ungd.skole

Blitt skadet eller utsatt for en ulykke i fylla, slik
at du trengte legehjelp
Hatt en trist periode

Blitt fortalt av en venn at du burde slutte eller
begrense drikkingen

Hatt uønskede seksuelle opplevelser

Vært så full at du har befunnet deg på et sted
uten å huske hvordan du kom dit

19%

Skulka skolen på grunn av alkohol

3%

Vgs

Blitt skadet eller utsatt for en ulykke i fylla, slik
at du trengte legehjelp

9%

Hatt en trist periode

11%

Blitt fortalt av en venn at du burde slutte eller
begrense drikkingen

Hatt uønskede seksuelle opplevelser
1 gang

10%

0%

2-5 ganger

5%

11%

17%

6% 2%

2%

4%2%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

6 ganger eller mer

Figur 2.10 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole i Setesdalsregionen med ulike typer risikofylt alkoholbruk

Figur 2.10 viser svarene på spørsmålene om risikofylt alkoholbruk (spm 4). Her ser vi at forekomstene er relativt lave blant elever på ungdomsskolen. Dette gjelder spesielt blant elever på 8.
trinn (vises ikke i figuren). Spørrebatteriet er derfor ikke like relevant for å skille ut de med risikofylt alkoholbruk blant ungdomsskoleelevene. Blant elevene på videregående skole er det derimot en større andel som har opplevd negative konsekvenser av alkoholbruk. For eksempel er
det 30 prosent som oppgir å ha vært så full at de ikke husker hvor de har vært, og nesten 25 prosent som har hatt en trist periode som følge av alkoholbruk.
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2.3.2 Variasjon i risikofylt alkoholbruk mellom regioner i Agder

Ungd.skole
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Figur 2.11 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med risikofylt rusbruk fordelt på regioner
i Agder
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2.3.3 Variasjon i risikofylt alkoholbruk mellom kommuner og skoler
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Figur 2.12 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med risikofylt rusbruk fordelt på kommuner i Setesdalsregionen (Setesdal vgs, avd. Valle er tatt ut pga få respondenter)
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Figur 2.13 Andel elever i videregående skole med risikofylt rusbruk fordelt på skoler i Setesdalsregionen
(Setesdal vgs, avd. Valle er tatt ut pga få respondenter)
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3. Sosioøkonomisk status og
risikoopphopning
Dette kapitlet inneholder en oversikt over sosioøkonomisk status (SØS) og risikoopphopning i
kommuner og ved skoler i Setesdalsregionen. De to indikatorene er presentert i hvert sitt delkapittel. Delkapitlene innledes med en kort beskrivelse av hvordan indikatorene er utformet med
bakgrunn i Ungdataundersøkelsen og aktuell forskning om betydningen av SØS og risikoopphopning. I hoveddelen vises forekomsten av de to indikatorene fordelt på regioner i Agder og
kommuner og skoler i Setesdalsregionen.

3.1 Sosioøkonomiske status (SØS)

Indikatoren for sosioøkonomisk status (SØS) er sammensatt av flere spørsmål. Dette innbefatter fire spørsmål om hvorvidt familien har bil, om respondenten har eget soverom, hvor
mange ganger de har vært på ferie og hvor mange datamaskiner det er i familien. Videre
inngår det spørsmål om foreldrenes utdanning og hvor mange bøker de har i familien. Den
samlede verdien på indikatoren SØS varierer mellom 0 og 3. Basert på denne verdien, er alle
elevene i undersøkelsen rangert og kategorisert i fire grupper fra lavest til høyest SØS. Den
første gruppen (med lavest SØS) utgjør 12,5 prosent av elevene, den andre 12,5 prosent, den
tredje 25 prosent og den siste 50 prosent (høyest SØS).
I dette kapitlet viser vi hvor stor andel av elevene på regionnivå, kommunenivå og skolenivå
som befinner seg i de to gruppene med lavest SØS. Resultatene for den enkelte region, kommune eller skole må dermed sammenlignes med andelen på fylkesnivå. Dersom en kommune
har en større andel i gruppen med lavest SØS enn 12,5 prosent, betyr det at det er forholdsmessig mange med lavest SØS i den aktuelle kommunen. Dersom andelen er lavere enn 12,5
prosent, betyr det at den aktuelle kommunen har forholdsmessig få elever med lavest SØS
sammenlignet med Agder som helhet.
Tidligere ungdataundersøkelser har vist at ungdoms psykiske helse varierer etter deres sosioøkonomiske status og etter omfang av risikofaktorer (Bentsen m.fl. 2016). Dette er også godt
dokumentert i andre undersøkelser (Quon og McGrath 2014, Reiss m.fl. 2019, Kinge 2021). De
samme undersøkelsene har også identifisert flere mellomliggende forhold som kan forklare
sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og psykiske helse. Slike forklaringer er i hovedsak psykisk stress i familien, materielle begrensinger som blant annet reduserer muligheten
for fysisk aktivitet, røffere oppdragerstil og helseatferd for øvrig (usunt kosthold, bruk av rusmidler). Samtidig viser enkelte undersøkelser også til forhold i omgivelsene ut over familien,
blant annet utrygge nabolag og at barn og unge i familier med lav sosioøkonomisk status er mer
utsatt for mobbing (Adler og Stewart 2010, Vukojević m.fl. 2017).
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Flere undersøkelser har også funnet en sammenheng mellom lav sosioøkonomisk status og høy
forekomst av regelbrudd blant ungdom (Piotrowska, m.fl. 2012, Kipping m.fl. 2015, Piotrowska
m.fl. 2015). Ifølge en studie av Pitrowska m.fl. (2019) kan denne sammenhengen forklares ved
forhold i familien eller egenskaper ved nabolaget. Familiefaktorer omfattet blant annet familiekonflikter og stress hos foreldre. Betydningen av nabolaget innebærer noe forenklet, at ungdom
som vokser opp i nabolag som preges av normbrudd, påvirkes av disse normene og er dermed
mer tilbøyelig til å bryte gjeldende normer og regler. Kling m.fl. (2005) har også vist at ungdom
i lavinntektsfamilier som flytter til områder med mindre fattigdom, får redusert omfanget av kriminalitet, spesielt blant jenter. Det er samtidig flere undersøkelser som kun finner moderate eller ingen sammenhenger mellom egenskaper ved nabolaget og forekomsten av normbrudd (Ribeaud og Eisner 2010, Pitrowska m.fl. (2019).
Sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn og alkoholbruk er blitt undersøkt i flere studier. Her er imidlertid resultatene mer sprikende. Mens enkelte har påvist at alkoholbruken reduseres jo høyere sosioøkonomisk status (Farmer og Hanratty 2012), har andre undersøkelser
vist til motsatte sammenhenger (Steketee m.fl. 2013). En litteraturoppsummering av Østhus
m.fl. (2016) viser til studier der de dels ikke finner sammenhenger, dels finner positive og dels
negative sammenhenger. Der de finner sammenheng, er de samtidig svake. I ølge Liu m.fl.
(2018) kan de sprikende resultatene skyldes kulturelle eller kontekstuelle forskjeller (for eksempel alkoholpolitikk og -priser) mellom land eller at betydningen av sosial ulikhet varierer over
tid (trender). Tidligere ungdataundersøkelser har imidlertid vist at det er en forholdsvis klar negativ sammenheng, det vil si at alkoholbruken reduseres etter hvor god ungdommene opplever
familieøkonomien (Møller og Bentsen 2014). Analysene viser også at denne sammenhengen
langt på vei kan forklares av ungdommenes relasjoner til foreldre, regler i familien og foreldrenes holdninger til alkohol.
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3.1.1 Variasjoner i SØS mellom regioner i Agder
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Figur 3.1 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med lav SØS (sosioøkonomisk status) fordelt på regioner i Agder
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3.1.2 Variasjoner i SØS mellom kommuner og skoler
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Figur 3.2 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med lav SØS (sosioøkonomisk status) fordelt på kommuner i Setesdalsregionen (Setesdal vgs, avd Valle er tatt ut pga få respondenter)
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Figur 3.3 Andel elever i videregående skole med lav SØS (sosioøkonomisk status) fordelt på skoler i Setesdalsregionen (Setesdal vgs, avd Valle er tatt ut pga få respondenter)
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3.2 Risikoopphopning blant elever i Setesdalsregionen

Indikatoren for risikoopphopning baserer seg på en analyse (faktoranalyse) av i alt 16 spørsmål fra Ungdataundersøkelsen. Med bakgrunn i analysen finner vi fem typer av risikofaktorer. Dette er risiko knyttet til det skolefaglige tilbudet, egenskaper ved skole/nærmiljø, vennerelasjoner, deltakelse og fritid samt relasjoner til foreldre. Indikatoren for risikoopphopning er
beregnet ved å summere antall risikofaktorer med høy verdi. Elever med høy verdi på minst
to av risikofaktorene, defineres som å være utsatt for risikoopphopning. Se for øvrig analyserapporten for en nærmere beskrivelse av hvordan indikatoren er utformet.
Risikoopphopning og kumulativ risiko er begreper som benyttes om hverandre. Begrepene refererer for det første til den risiko som oppstår som følge av flere uheldige eller skadelige omstendigheter og hendelser i barn og unges liv. For det andre inneholder begrepene en antakelse om
at kumulativ risiko er en prosess i den forstand at én type risiko medvirker til at det oppstår
andre risikofaktorer. I tillegg legger denne litteraturen til grunn at de fleste barn og unge er i
stand til å håndtere én type risiko, og at det er først når de utsettes for flere typer risiko at det får
negative konsekvenser (Evans m.fl. 2013).
Studier av risikoopphopning bygger ofte på undersøkelser som følger personer fra barndommen
og opp gjennom ungdomstiden. En av de tidlige undersøkelsene på dette feltet ble gjennomført
av Felitti m.fl. (1998). Undersøkelsen viste at barn ofte var utsatt for flere former for omsorgssvikt. Blant barn som var registrert med én type overgrep, var det samtidig fra 60 % til 95 %
sannsynlig at det samme barnet var utsatt for en annen type overgrep. Senere undersøkelser har
vist at denne formen for risikoopphopning har negative konsekvenser på barnas psykiske helse
(Edwards m.fl. 2003) og på utviklingen av tyngre depressive lidelser (Chapman m.fl. 2004).
Andre undesøkelser har vist at risikoopphopning har innvirkning både på ungdoms atferdsproblemer, bruk av rusmidler, tilbøyeligheten til å utøve vold og på deres psykiske helse (Gerard og
Byehler 2004, Stoddard m.fl. 2013, Bøe m.fl. 2018, Hoffmann og Jones 2020).
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3.2.1 Variasjoner i risikoopphopning mellom regioner i Agder
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Figur 3.4 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med risikoopphopning fordelt på regioner i
Agder
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3.2.2 Variasjoner i risikoopphopning mellom kommuner og skoler
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Figur 3.5 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med risikoopphopning fordelt på kommuner i Setesdalsregionen (Setesdal vgs avd. Valler er utelatt pga få respondenter)
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Figur 3.6 Andel elever i videregående skole med risikoopphopning fordelt på skoler i Setesdalsregionen
(Setesdal vgs avd. Valler er utelatt pga få respondenter)
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4. Beskyttelsesfaktorer
Dette kapitlet inneholder en oversikt over forekomsten av fem typer beskyttelsesfaktorer i kommuner og ved skoler i Setesdalsregionen. De fem beskyttelsesfaktorene er familie, skole, nærmiljø, sosiale relasjoner og deltakelse. Hver av beskyttelsesfaktorene er presentert i hvert sitt
delkapittel. Delkapitlene innledes først med en kort beskrivelse av hvordan de fem beskyttelsesfaktorene er konstruert med bakgrunn i spørsmål fra Ungdataundersøkelsen. Som grunnlag for å
forstå betydningen av de ulike beskyttelsesfaktorene, inneholder innledningsteksten også en kort
omtale av aktuell forskning om de ulike beskyttelsesfaktorene. I hoveddelen vises søylediagram
med forekomsten av de ulike beskyttelsesfaktorene fordelt på regioner i Agder og kommuner og
skoler i Setesdalsregionen.

4.1 Familiebeskyttelse

I denne undersøkelsen består indikatoren for familiebeskyttelse av i alt fire typer spørsmål.
Dette er:
-

-

Ungdommenes relasjoner til foreldre: antall positive relasjoner basert på et spørrebatteri med fem påstander om ungdommene relasjoner til foreldre, f.eks. «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida».
Støtte fra familiemedlemmer: Spørsmål om ungdommene har familiemedlemmer å
snakke med ved personlige problemer i vanskelige situasjoner
Alkoholregler: Spørsmål om ungdommene får lov å drikke alkohol
Foreldres alkoholbruk: Spørsmål om foreldrenes drikkemønster

Hver av de fire variablene er kodet om i ulik grad av beskyttelse. Deretter er de slått sammen
til én beskyttelsesfaktor. Skalaen varierer fra 0 til 8, dvs. at de med verdien 0 har lavest beskyttelse og de med verdien 8 har høyest beskyttelse. Videre har vi klassifisert alle ungdommene i tre grupper avhengig av om de har lite/lav, middels eller mye/høy familiebeskyttelse.
Familien som beskyttelsesfaktor består av bestemte kjennetegn ved relasjonen mellom foreldre/foresatte og barn og unge, herunder foreldre som rollemodeller. Kjennetegnene innbefatter
forhold som det å gi varme og støtte, ha oversikt over hva ungdom gjør, gi tilstrekkelig frihet (i
henhold til alder) og en autoritativ oppdragerstil (i motsetning til ettergivende og autoritær). I en
litteraturgjennomgang av Yap m.fl. (2014) finner forfatterne støtte for at denne typen egenskaper fremmer god psykiske helse hos ungdom. I tillegg viser Ruiz-Hernandez m.fl. (2019) at en
såkalt overbærende foreldrestil har tilsvarende positiv innvirkning på barn og unges utvikling.
En forklaring på hvorfor de nevnte egenskapene har en positiv eller beskyttende virkning, er at
de bidrar til barn og unges evne til selvregulering (Quinn & Fromme 2010).
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En rekke undersøkelser har også vist at egenskaper ved foreldrerollen har betydning for ungdoms bruk av rusmidler. Blant annet viser Ryan m.fl. (2010) til at foreldres drikkemønster (lite
alkoholbruk), det å begrense tilgangen til alkohol, foreldrekontroll (oversikt over hva ungdom
gjør), gode relasjoner mellom foreldre og ungdom og foreldreinvolvering bidrar til senere alkoholdebut. En litteraturgjennomgang av Yap m.fl. (2017) viser til tilsvarende beskyttelsesfaktorer
som foreldrekontroll, gode relasjoner mellom ungdom og foreldre, foreldrestøtte og foreldreinvolvering. Ifølge forfatterne påvirker disse faktorene både debutalder og mengden av alkoholbruk på et senere tidspunkt.
Det finnes videre flere undersøkelser som har sett på betydning av familien eller foreldre som en
beskyttende effekt under risikofylte situasjoner. Et eksempel finner vi hos Criss m.fl. (2017)
som tar utgangspunkt i sammenhengen mellom det å bo i et risikofylt nabolag og ungdoms tilbøyelighet til normbrytende atferd. I undersøkelsen viser forfatterne at ungdoms relasjoner til
foreldrene modererte denne sammenhengen, det vil si at foreldre har en beskyttende virkning
mot at ungdommen utviklet normbrytende atferd. Undersøkelsen finner også tegn på at familien
som beskyttelse har størst betydning i tidlige ungdomsår, mens prososiale venner har større beskyttende virkning jo eldre ungdommene er. Dette støtter dermed opp om andre undersøkelser
som har pekt på at beskyttelsesfaktorene endrer karakter i løpet av ungdomsårene, og at betydningen av foreldrebeskyttelse svekkes med økende alder (Elizabeth Kim m.fl. 2015).
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4.1.1 Variasjon i familiebeskyttelse mellom regioner i Agder
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Figur 4.1 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med høy familiebeskyttelse fordelt på regioner i Agder
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4.1.2 Variasjon i familiebeskyttelse mellom kommuner og skoler
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Figur 4.2 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med høy familiebeskyttelse fordelt på kommuner i Setesdalsregionen (Setesdal vgs avd. Valle er utelatt pga få respondenter)
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Figur 4.3 Andel elever i videregående skole med høy familiebeskyttelse fordelt på skoler (Setesdal vgs
avd. Valle er utelatt pga få respondenter)
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4.2 Skolebeskyttelse

I dette kapitlet har vi benyttet tre sett av spørsmål fra Ungdataundersøkelsen for å måle skolebeskyttelse. Dette er:
-

-

Ungdommenes relasjon til skolen: antall positive relasjoner basert på et spørrebatteri
med fem påstander om ungdommene relasjoner til skolen, f.eks. «Jeg trives på skolen»
Støtte fra lærer eller andre på skolen: Spørsmål om ungdommene har lærer eller
andre på skolen å snakke med ved personlige problemer i vanskelige situasjoner
Skolestress: Spørsmål om ungdommene har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre

Hver av de tre variablene er først kodet om til ulik grad av beskyttelse. Deretter er de slått
sammen til én beskyttelsesindikator. Skalaen varierer fra 0 til 6, dvs. at de med verdien 0 har
lavest beskyttelse og de med verdien 6 har høyest beskyttelse. Videre er ungdommene klassifisert i tre grupper fra lavest til høyest skolebeskyttelse.

Skolen som beskyttende faktor kan knyttes til ulike aspekter ved det som kalles skoleklima. I
følge Thapa m.fl. (2014) kjennetegnes et godt skoleklima av: 1) Sikkerhet (herunder skoleregler
og normer); 2) gode relasjoner; 3) gode forutsetninger for undervisning og læring; 4) fysiske fasiliteter og 5) forbedringsprosesser. Samtidig viser forfatterne til en rekke undersøkelser som
har vist at et godt skoleklima kan bidra til bedre psykisk helse, mindre normbrudd, redusert bruk
av rusmidler og bedre skoleresultater hos elevene. Ifølge forfatterne finnes det imidlertid ingen
entydig definisjon av hva et godt skoleklima er. I en tilsvarende litteraturgjennomgang av Kutsyuruba m.fl. (2015) skiller de mellom en fysisk, sosial og en akademisk dimensjon ved skoleklimaet. Her vises det til undersøkelser som underbygger at alle de tre dimensjonene har flere
positive virkninger på elevene. Tilsvarende viser andre litteraturgjennomganger at et godt skolemiljø bidrar til mindre rusbruk blant ungdom, og at det har en beskyttende virkning i kritiske
overganger mellom skolenivå (Bonell m.fl. 2013, Lester og Cross 2015).
I de nevnte studiene legges det vekt på betydningen av relasjonen mellom lærer og den enkelte
elev. Ifølge Johnson (2008) kjennetegnes slike relasjoner av at lærerne er tilgjengelige, de lytter
aktivt til elevenes utfordringer, de tar ansvaret for elevenes opplæring i grunnleggende ferdigheter, de viser empati og forståelse, de bidrar til å mobilisere eksterne hjelpere og ressurser ved behov, og de bruker sin autoritet som voksenperson til å identifisere og håndtere mobbing. Coyle
m.fl. 2021 viser også at denne typen relasjoner har en beskyttende buffereffekt overfor sårbar
ungdom.
Et annet aspekt ved skolen som beskyttelsesfaktor er skole-foreldrerelasjonen, det vil si båndet
mellom ungdoms primære og sekundære omsorgsomgivelse. Drugli og Nordahl (2016) oppsummerer denne forskningen og viser at skole-hjem-samarbeid er én av flere faktorer som har betydning for elevenes læring og utvikling. Forfatterne peker samtidig på at det varierer hvor godt
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man lykkes med å etablere slike relasjoner, det vil si at det er vanskeligst å få til et slikt samarbeid for elevene som trenger det mest. Det kan i så fall bety at det å etablere systemer for slikt
samarbeid, ikke nødvendigvis har beskyttende buffereffekt for de mest utsatte ungdommene.

4.2.1 Variasjon i skolebeskyttelse mellom regioner i Agder
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Figur 4.4 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med høy skolebeskyttelse fordelt på regioner i Agder
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4.2.2 Variasjon i skolebeskyttelse mellom kommuner og skoler
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Figur 4.5 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med høy skolebeskyttelse fordelt på kommune (elever på videregående skole i Valle er tatt ut pga få respondenter)
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Figur 4.6 Andel elever i videregående skole med høy skolebeskyttelse fordelt på skoler (Setesdal vgs avd
Valle er tatt ut pga få respondenter)
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4.3 Nærmiljøbeskyttelse

Nedenfor har vi utformet en indikator for nærmiljøbeskyttelse som består av i alt tre sett av
spørsmål fra ungdataundersøkelsen. Dette er:
-

Nærtilbudet: Positive vurderinger av nærtilbudet basert på spørrebatteri om tre typer
nærtilbud (idrett, kultur, møteplasser)
Fornøyd med lokalmiljø: Spørsmål om hvor fornøyd de er med lokalmiljøet der de
bor
Digital mobbing: Spørsmål om ungdommene har vært utsatt for digital mobbing
(fravær av digital mobbing indikerer positive trekk ved nærmiljøet)

Hver av de tre variablene kodes om i ulik grad av beskyttelse og slås deretter sammen til én
beskyttelsesindikator. Skalaen varierer fra 0 til 5, dvs. at de med verdien 0 har lavest beskyttelse og de med verdien 5 har høyest beskyttelse. Videre har vi klassifisert ungdommene
i tre omtrent like grupper etter verdien på nærmiljøbeskyttelse.

En stor del av forskningen på lokalsamfunnet har tatt utgangspunkt i at barn og unges utvikling
varierer i lokalsamfunn med ulik levestandard. Et sentralt spørsmål i denne forskningen er om
nabolaget betyr noe for barn og unges utvikling, ut over det som kan forklares ved egenskaper i
familien eller foreldrekapasiteten. I kjølvannet av det første spørsmålet har forskningen også
vært opptatt av hva slags mekanismer i lokalsamfunnet som eventuelt kan forklare variasjoner i
barn og unges utvikling (helse, utdanning, normbrytende atferd og annet).
Det første spørsmålet ble belyst gjennom et eksperiment i Chicago (i perioden 1976 til 1998)
der de studerte over 7000 familier i kommunale boliger som flyttet til andre områder med ulik
levestandard (Gautreaux-eksperimentet). Senere analyser av langtidseffekten viser at barn av familier som flyttet til boligområder med høyere levestandard, har hatt en mer positiv utvikling
enn de som flyttet til mindre velstående områder (Duncan & Zuberi 2006). I følge Aliprantis
(2017) har resultatene av eksperimentet blitt brukt som dokumentasjon på at det finnes en positiv nabolagseffekt.
I perioden 1994-1998 ble det gjennomført et tilsvarende eksperiment i USA (MOTprogrammet). Programmet ble gjennomført ved at en gruppe lavinntektsfamilier fikk tildelt boligkuponger som kun kunne brukes til å leie bolig i nabolag med høyere levestandard, mens en
annen gruppe fikk tilsvarende kuponger uten tilsvarende krav til bosted. Formålet med eksperimentet var å finne svar på om de som flyttet til nabolag med lite fattigdom, endret atferd og helsetilstand. Undersøkelser av forsøket har imidlertid vist noe mer blandede resultater enn analysene av det første eksperimentet. De som flyttet til nabolag med lav grad av fattigdom opplevde
å få bedre psykisk og fysisk helse, men resultatene for barn og unges utvikling har vist seg å
være noe mer variabel (Umblijs m.fl. 2019).
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Til tross for de blandede resultatene fra MOT-programmet, tyder mye av forskningen likevel på
at det er relevant å snakke om en nabolagseffekt (Umblijs m.fl. 2019). Det finnes imidlertid
ulike forklaringer på hva slike mekanismer består av. En forklaring er at strukturer i form av
samhold og sosial kontroll i nabolaget, bidrar til å redusere normbrytende atferd, kriminalitet og
psykiske plager. En annen forklaring er at rollemodeller i nabolaget (venner) påvirker atferden,
dvs. at der det finnes gode rollemodeller, vil nabolaget kunne ha en beskyttende effekt. En tredje
forklaring er kvaliteten på institusjoner som barnehage, skole, fritidstilbud og helsetjenester
(Galster 2012, Vyncke mf.fl. 2015, Minh m.fl. 2017). Det finnes også en rekke undersøkelser
som viser at variasjon i sosial kapital kan forklare nabolagseffekten (tillit og bestemte normer i
nettverk mellom mennesker i lokalsamfunnet). Antakelsen er at sosial kapital i seg selv bidrar til
bedre sosial utvikling, eller at sosial kapital kompenserer for andre negative effekter av for eksempel lav sosioøkonomisk status. Ifølge en litteraturgjennomgang av Vyncke m.fl. (2015) er
det en viss støtte for at sosial kapital kan motvirke en potensiell negativ utvikling hos barn og
unge i nabolag med lav sosioøkonomisk status. De ulike undersøkelsene det refereres til viser
likevel noe sprikende resultater.
En litteraturgjennomgang av Minh m.fl. (2017) om nabolagseffekten konkluderer med at forskningsresultatene er sprikende, og flere undersøkelser viser at familiefaktoren i stor grad kan forklare sammenhengen mellom egenskaper ved nabolaget og positive eller negative utviklingstrekk hos barn og unge. Det betyr at variasjoner i barn og unges utvikling mellom ulike nabolag
skyldes sammensetningen av de som bor der, ikke av konteksten i seg selv. Samtidig viser forfatterne til at det kan være vanskelig å trekke generelle konklusjoner fordi ulike nabolagsmekanismer kan virke ulikt i ulike samfunn. I en nyere litteraturgjennomgang konkluderer også Visser m.fl. (2021) med at det er god dokumentasjon på sammenhengen mellom nabolaget og ungdoms livskvalitet, internalisert og eksternalisert atferd, men at det fremdeles er usikkert hva
slags mekanismer som ligger bak disse sammenhengene.
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4.3.1 Variasjon i nærmiljøbeskyttelse mellom regioner i Agder

Ungd.skole

Østre Agder

Setesdalsreg

17%

Kristiansandsreg

31%

32%

20%

Total

30%

20%

Østre Agder

Vgs

35%

20%

Listerreg

20%

Setesdalsreg

18%

Kristiansandsreg

21%

20%

Listerreg
Total

26%

21%

0%

10%

26%

26%

21%

20%

25%

20%

Middels-høy beskyttelse

26%

30%

40%

Høy beskytelse

50%

60%

Figur 4.7 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med middels-høy og høy nærmiljøbeskyttelse fordelt på regioner i Agder

40

Ungdataindikatorer – Setesdalsregionen

4.3.2 Variasjon i nærmiljøbeskyttelse mellom kommuner og skoler

Ungd.skole

Evje og Hornnes

Bygland

19%

Valle

Åseral

10%

Total

24%

17%

0%

10%

24%

24%

18%

Valle

26%

54%

17%

Evje og Hornnes

Vgs

24%

16%

Bykle

Bykle

37%

17%

13%

20%

35%

30%

Middels-høy beskyttelse

40%

Høy beskytelse

50%

60%

70%

Figur 4.8 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med middels-høy og høy nærmiljøbeskyttelse fordelt på kommuner i Setesdalsregionen (elever på videregående skole i Valle er tatt ut pga få
respondenter)

Setesdal vgs, avd Hornnes

18%

24%

Setesdal vgs, Valle
Setesdal vgs, avd. Hovden

17%
0%

5%

10%

13%
15%

Middels-høy beskyttelse

20%

25%

30%

Høy beskytelse

35%

40%

45%

Figur 4.9 Andel elever i videregående skole med middels-høy og høy nærmiljøbeskyttelse fordelt på skoler i Setesdalsregionen (Setesdal vgs avd. Valle er utelatt pga få respondenter)
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4.4 Deltakelse

I denne undersøkelsen består indikatoren for deltakelse av tre sett av spørsmål fra ungdataundersøkelsen. Dette er:
-

Organisasjonsmedlemskap: Om de er eller har vært med i organisasjoner, klubber,
lag eller foreninger etter at de fylte 10 år.
Organisasjonsmøte: Spørrebatteri om deltakelse i organiserte aktiviteter i dag.
Media: Spørsmål om bruk av sosiale medier

Hver av de tre variablene kodes om i ulik grad av beskyttelse og slås deretter sammen til én
beskyttelsesindikator. Skalaen varierer fra 0 til 4, dvs. at de med verdien 0 har lavest beskyttelse og de med verdien 4 har høyest beskyttelse. Også her har vi klassifisert ungdommene i tre grupper etter grad av deltakelse.
Et kvalitetsaspekt ved nærmiljøet som ofte trekkes frem, er tilgangen til og kvaliteten på ulike
typer aktivitetstilbud. Den grunnleggende antakelsen er at ungdoms deltakelse i organiserte aktiviteter har betydning for deres atferd og helse. Generelt viser imidlertid forskningen at organisasjonsdeltakelse ikke entydig kan betraktes som en beskyttende faktor. Blant annet er det gjennomført en rekke undersøkelser som har vist at det er en sammenheng mellom deltakelse i idrettsorganisasjoner og et høyt forbruk av alkohol (Sønderlund 2013, Kwan m.fl. 2014, Zhou og
Heim 2014). Ifølge Zhou og Heim (2014) finnes det flere ulike forklaringer på denne sammenhengen, men alle peker i retning av at sosiale mekanismer fremstår som spesielt sterkere innenfor idretten, og at disse mekanismene øker forventinger til eller presset på å drikke alkohol. En
stor del av disse undersøkelsene er imidlertid gjennomført i USA, og det er kjent at alkoholkulturen varierer mye mellom land. Dessuten finner vi også eksempler på undersøkelser som ikke
finner en slik sammenheng (Scholes-Balog 2016). Samtidig finnes det også flere studier av
andre typer organisasjoner som viser til mindre alkoholbruk blant deltakende ungdom. Dette
gjelders spesielt i religiøse miljøer eller organisasjoner (Rew og Wong 2006, Dohn m.fl. 2014,
Russel m.fl. 2020). Dette viser at deltakelse ikke i seg selv representerer en beskyttende faktor,
men at det avhenger av normer og regler innenfor de ulike organisasjonene. Det er grunn til å
tro at slike normer også kan variere mellom ulike land. 2
Undersøkelser som har tatt for seg sammenhengen mellom idrett og psykiske helse finner gjennomgående positive resultater, dvs. at idrett og fysisk aktivitet fremmer god psykisk helse.
Jewett m.fl. (2014) viser at deltakelse i idrett bidrar til redusert omfang av psykiske plager, og
ifølge forfatterne, kan derfor deltakelse i idrettsaktiviteter ha en beskyttende virkning mot psykiske plager blant ungdom. Med bakgrunn i en litteraturgjennomgang konkluderer også Lubans
m.fl. (2016) med at fysisk aktivitet bidrar til å fremme kognitiv og mental helse, men at de underliggende mekanismene bak er uklare.

2
I ungdataundersøkelsen fra Agder finner vi at de som deltar i organiserte idrettsaktiviteter drikker mindre alkohol enn de som ikke
driver slik aktivitet. Ett unntak er imidlertid den gruppen ungdom som driver med fysisk aktivitet i treningsstudio eller helsestudio.
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4.4.1 Variasjon i deltakelse mellom regioner i Agder

Ungd.skole

Østre Agder

40%

Setesdalsreg

38%

Kristiansandsreg

Listerreg

40%

Total

Vgs
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26%

Setesdalsreg

44%

30%

Kristiansandsreg

Listerreg
Total

48%

21%
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27%

15%
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Høy beskyttelse

30%

35%

40%

45%

50%

Figur 4.10 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med høy grad av deltakelse fordelt på regioner i Agder
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4.4.2 Variasjon i deltakelse mellom kommuner og skoler

Ungd.skole

Evje og Hornnes

Bygland

33%

Valle

25%

Åseral

26%

Bykle

30%

Total

Vgs

Evje og Hornnes

23%

Valle

Bykle

47%

0%

38%

10%

20%

60%

30%

Høy beskyttelse

40%

50%

60%

70%

Figur 4.11 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med høy grad av deltakelse fordelt på
kommuner i Setesdalsregionen (elever på videregående skole i Valle er tatt ut pga få respondenter)

Setesdal vgs, avd Hornnes

23%

Setesdal vgs, Valle
Setesdal vgs, avd. Hovden
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Figur 4.12 Andel elever i videregående skole med høy grad av deltakelse fordelt på skoler i Setesdalsregionen (Setesdal vgs avd. Valle er utelatt pga få respondenter)
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4.5 Sosiale relasjoner

Nedenfor har vi benyttet tre spørsmål fra ungdataundersøkelsen for å måle vennerelasjoner.
Dette er:
-

Vennerelasjoner: Spørsmål om antall venner de vanligvis er sammen med
Støtte fra venner: Spørsmål om ungdommene har venner å snakke med ved personlige problemer i vanskelige situasjoner
Støtte fra andre voksne: Spørsmål om ungdommene har andre voksne (enn foreldre
og lærer) å snakke med ved personlige problemer i vanskelige situasjoner

Hver av de tre variablene kodes om i ulik grad av beskyttelse og slås deretter sammen til én
beskyttelsesindikator. Skalaen varierer fra 0 til 4, dvs. at de med verdien 0 har lavest beskyttelse og de med verdien 4 har høyest beskyttelse. Videre har vi klassifisert alle elevene i
tre omtrent like grupper etter verdien på indikatoren for sosiale relasjoner.
Mye av litteraturen har vært opptatt av å belyse betydningen av vennerelasjoner eller jevnaldrende som en risikofaktor, det vil si hvordan negativ atferd eller rusbruk påvirkes av slike relasjoner (Leung 2014). Et sentralt spørsmål her er om sammenhengen mellom egenskapene ved
vennemiljøet og den enkelte ungdoms normbrytende atferd skyldes seleksjon eller påvirkning.
Seleksjonsforklaringen innebærer at ungdom velger likesinnede venner (seleksjon), og at atferden derfor gjenspeiler hvilke venner de velger. Påvirkningsforklaringen innebærer at ungdom
aktivt påvirkes av det vennemiljøet de er en del av.
Selv om mye av forskning på vennemiljøer har vært opptatt av den negative påvirkningen, finnes det også en del forskning som har undersøkt hvorvidt vennerelasjoner kan ha en beskyttende
faktor. Denne viser at gode vennerelasjoner gjennomgående har en positiv betydning for ungdoms psykiske helse (Rageliené 2016, Loades m.fl. 2020). I følge Rageliené (2016) kan de positive sammenhengene forklares med at gode vennerelasjoner bidrar til å utvikle ungdoms identitet, selvtillit og empati. Vennerelasjoner kan således både ha en positiv effekt på den mentale
helsen som følge av at sosiale relasjoner bidrar til å skape identitet og tilhørighet, og en negativ
innvirkning på ulike typer normbrytende atferd. Hvorvidt vennerelasjoner har en beskyttende
effekt, synes å være avhengig av normer og atferd i vennemiljøet.
Et eksempel på at ungdomsmiljøet kan ha en beskyttende virkning, finner vi hos Jain og Cohen
(2013) som har undersøkt hvorvidt negative effekter av det å være utsatt for vold, motvirkes av
ulike beskyttelsesfaktorer. Resultatene viser at både familien og vennemiljøet kan ha en beskyttende virkning. Det fremgår også at for de eldste ungdommene kan vennemiljøet ha en vel så
stor beskyttende virkning som familien. Et annet eksempel er Walters (2020) som gjennom en
longitudinell undersøkelse har studert betydningen prososiale venner har på kriminelle aktiviteter og bruk av illegale rusmidler. Ifølge forfatteren viser resultatene at prososiale venner fungerer som en beskyttende buffer mot fremtidig kriminalitet og bruk av illegale rusmidler. Andre
undersøkelser har vist at positive vennerelasjoner kan kompensere for risiko knyttet til konflikter i familien og for risiko i lokalmiljøet (McCauley m.fl. 2019, Criss m.fl. 2017). Flere har
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samtidig pekt på at betydningen av vennerelasjonene øker jo eldre ungdommen blir (Elizabeth
Kim m.fl. 2015).

4.5.1 Variasjon i sosiale relasjoner mellom regioner i Agder

Ungd.skole

Østre Agder

32%

Setesdalsreg

28%

Listerreg

28%

Kristiansandsreg

32%

Total

Vgs

16%

32%

Østre Agder

15%

35%

Kristiansandsreg

10%

35%

Listerreg

14%

34%

0%

10%

18%

17%

32%

Setesdalsreg

Total

14%

15%

34%

20%

Middels-høy beskyttelse

14%

30%

14%

40%

Høy beskytelse

50%

60%

Figur 4.13 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med middels-høy og høy grad av sosiale
relasjoner fordelt på regioner i Agder
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4.5.2 Variasjon i sosiale relasjoner mellom kommuner og skoler

Ungd.skole

Evje og Hornnes

31%

Bygland

26%

Valle

24%

Åseral

28%

Evje og Hornnes

Vgs

3%

26%

Total

14%

15%

14%

33%

Valle

Bykle

7%

22%

Bykle

18%

0%

10%

10%

38%

20%

Middels-høy beskyttelse

30%

40%

13%

Høy beskytelse

50%

60%

Figur 4.14 Andel elever i ungdomsskole og videregående skole med middels-høy og høy grad av sosiale
relasjoner fordelt på kommuner i Setesdalsregionen (elever på videregående skole i Valle er tatt ut pga få
respondenter)
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Figur 4.15 Andel elever i videregående skole med middels-høy og høy grad av sosiale relasjoner fordelt
på skoler i Setesdalsregionen (Setesdal vgs avd. Valle er utelatt pga få respondenter)
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5. Sammenstilling på kommune- og
skolenivå
Denne delen inneholder en oversikt over indikatorene for helse- og atferdsutfordringer, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for hver enkelt kommune i Setesdalsregionen. Resultatene er
presentert samlet for hver kommune i form av søylediagrammer og tabeller. I kommuner med
flere ungdomsskoler er resultatene for hver enkelt skole presentert i tabellform. Resultatene for
de videregående skolene er presentert kun på skolenivå. Tabellen under viser definisjonen av de
ulike indikatorene som presenteres i kapitlet.
Tabell 5.1 Definisjon av indikatorer som inngår i figurer og tabeller
Helse- og atferdsutfordringer

Risiko

Beskyttelse

2-3 psykiske plager

Andel elever med 2-3 av i alt 5 psykiske plager

4-5 psykiske plager

Andel elever med 4-5 av i alt 5 psykiske plager

4 og flere regelbrudd

Andel elever med 4 og flere regelbrudd

Rusrisiko

Andel elever med risikofylt bruk av rusmidler

SØS

Andel med lav sosioøkonomisk status

Risikoopphopning

Andel elever med 2 eller flere risikofaktorer (familie, skole,
nærmiljø, sosiale relasjoner, deltakelse)

Familie

Andel elever med høy familiebeskyttelse (spesielt gode relasjoner til foreldre)

Skole

Andel elever med høy skolebeskyttelse (spesielt gode relasjoner til skolen)

Nærmiljø

Andel elever med opplevd godt nærmiljø

Sosiale relasjoner

Andel elever med spesielt gode sosiale relasjoner

Deltakelse

Andel elever med høy grad av deltakelse

Enkelte av tallene i figurene og tabellene i dette avsnittet kan avvike med ett prosentpoeng fra
tilsvarende tall oppgitt tidligere i rapporten. Forklaringen er at vi i dette avsnittet har summert
sammen kategorier for regelbrudd (4-10 og 11 og flere regelbrudd), SØS (< 12,5 % og 12,5-25
%), risikoopphopning (2 risikofaktorer og 3-5 risikofaktorer), nærmiljøbeskyttelse og sosiale relasjoner. Desimalberegningene i summeringene innebærer dermed at tallene kan avvike med +/ett prosentpoeng.
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Helse- og atferdsutfordringer

Risiko

Evje og Hornnes

Sos.relasj.

Nærmiljø

Deltakelse

47%
44%

49%
48%

54%
50%

32%
33%
Skole

Familie

Risikoopph.

23%
28%

30%
25%
SØS

18%
20%
Rusrisiko

0%

20%
24%

10%

4 og flere regelbrudd

20%

11%
14%

30%

4-5 psykiske plager

40%

20%
22%

50%

2-3 psykiske plager

60%

50%
41%

5.1 Evje og Hornnes

Beskyttelse

Agder totalt

Figur 5.1 Helse- og atferdsutfordringer, risiko og beskyttelse i Evje og Hornnes kommune og Agder totalt, ungdomsskoleelever.
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20%
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26%
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10%
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20%

12%
14%

30%
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40%

32%
22%

50%

2-3 psykiske plager

60%

36%

5.2 Bygland

Beskyttelse

Figur 5.2 Helse- og atferdsutfordringer, risiko og beskyttelse i Bygland kommune og Agder totalt, ungdomsskoleelever
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Helse- og atferdsutfordringer

Risiko

Valle

44%

Deltakelse

25%
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40%
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5.3 Valle

Beskyttelse

Agder totalt

Figur 5.3 Helse- og atferdsutfordringer, risiko og beskyttelse i Valle kommune og Agder totalt, ungdomsskoleelever
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5.4 Bykle

Beskyttelse

Figur 5.4 Helse- og atferdsutfordringer, risiko og beskyttelse i Bykle kommune og Agder totalt, ungdomsskoleelever
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5.5 Åseral

Beskyttelse

Figur 5.5 Helse- og atferdsutfordringer, risiko og beskyttelse i Åseral kommune og Agder totalt, ungdomsskoleelever
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5.6 Videregående skoler
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