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Agenda

• Sosiale ulikheter i helse

• Lokalkunnskap

• Hvordan bruke ungdata til å se på lokale 
forskjeller



Sosiale ulikheter i helse



Lokalkunnskap er gull!



Bruk av Ungdata – Kvantitativ evaluering 
program for folkehelsearbeid TFK 
• Sammenstillingen baserer seg på tall fra Ungdatagjennomføringer Trøndelag i 

årene 2012-2018

• Det er kun tatt med besvarelser gjort av elever på ungdomstrinnet

• Hver kommune sammenliknes med tall for hele Trøndelag* (eksklusive 
Trondheim). 

• Mål av forskjeller knyttet til sosioøkonomisk status vil kun foreligge på 
besvarelser gjort fra og med 2014. 

*Hvilke kommuner som inngår i Trøndelagsgjennomsnittet varierer fra år til år. 



Definisjoner



• Forhold på skolen: Trives på skolen - Lærerne bryr seg - Passer inn blant elevene - Fornøyd med 
skolen

• Foreldre, venner og nære relasjoner: Foreldre kjenner til ungdommens venner - Har minst én 
fortrolig venn - Mobbing - Snakker med foreldre om personlige problemer - Snakker med venner 
om personlige problemer - Snakker med ingen om personlige problemer - Fornøyd med foreldrene -
Fornøyd med vennene

• Fritid og nærmiljø: Organiserte fritid- Hjemme hele kvelden – Skjermtid - Fornøyd med 
lokalsamfunnet - Vil bo i kommune når de blir voksen

• Tobakk og rusmidler: Røyking – Alkoholvaner - For lov å drikke alkohol av foreldrene sine –
Alkoholberuselse - Brukt Hasj eller Marihuana siste år

• Psykiske og fysiske helseplager: Plaget av ensomhet - Plutselig rett uten grunn - Stadig redd eller 
engstelig - Nervøsitet, indre uro - Samlemål - Depressive helseplager - Samlemål - Fysiske 
helseplager - Fornøyd med egen helse

• Tanker om seg selv og fremtiden: Tror de kommer til å ta høyere utdanning- Svært fornøyd med 
hvordan jeg er - Ofte skuffet over meg selv - Liker meg selv slik jeg er- Tror man får et lykkelig liv 



Samlemål - Sosioøkonomisk status

• Indikatoren består av tre dimensjoner: 
– Foreldres utdanningsnivå 

– Familiens kulturelle kapital 

– Families velstandsnivå 

• I disse dimensjonene inngår spørsmålene: 
– «Har faren og moren din utdanning på høyskole eller universitet» 

– «Antall bøker i hjemmet»

– «Har familien din bil» 

– «Har du eget soverom» 

– «Hvor mange ganger har du reist på ferie med familien din i løpet av det siste året» 

– «Hvor mange datamaskiner eller nettbrett har familien din»

• Basert på et gjennomsnitt av besvarelsene, kategoriser ungdommene i to 
sosioøkonomiske grupper; «lav søs» og «høy søs».



Forbehold knyttet til bruk av 
sosioøkonomisk status
• I fremstillingen som følger presenteres tall og figurer for noen kommuner som har 

veldig få respondenter/elever. Leseren må ikke legge særlig vekt på forskjeller eller avvik 
i kommuner som har få elever, de kan like gjerne skyldes tilfeldigheter. Det vil si at 
dersom vi gjorde en ny datainnsamling en uke etter den foregående datainnsamlingen 
kan forskjeller eller avvik være helt annerledes i disse småkommunene

• Kommuner som har <30 respondenter i hver sosioøkonomiske gruppe vil ikke få 
trendanalyser med sosioøkonomiske ulikheter



Bakgrunnstall - Stjørdal

Kjønn Klassetrinn

Hvilket klassetrinn går du i?

Total8. trinn 9. trinn 10. trinn Ikke angitt

År 2013 283 242 258 6 789

2015 293 244 279 4 820

2017 287 252 288 4 831

Total 863 738 825 14 2440

Er du gutt eller jente?

TotalGutter Jenter Ikke angitt

År 2013 386 388 15 789

2015 410 373 37 783

2017 392 387 52 779

Total 1188 1148 104 2440



Bakgrunnstall - Trøndelag

Kjønn Klassetrinn



Fritid og nærmiljø



Organiserte fritid

Trend Sosioøkonomiske ulikheter 
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Organisert fritid - Sosioøkonomiske ulikheter 
i Trøndelag

Første måling (2014-2016) Andre måling (2017-2018)



Fysisk og psykisk helse



Samlemål – depressive helseplager

Trend Sosioøkonomiske ulikheter 
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Depressive helseplager - Sosioøkonomiske ulikheter 
i Trøndelag

Første måling (2014-2016) Andre måling (2017-2018)



Tobakk og rusmidler



Får lov å drikke alkohol av foreldrene

Trend Sosioøkonomiske ulikheter 
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For lov å drikke av foreldrene - Sosioøkonomiske 
ulikheter i Trøndelag

Første måling 2014-2016) Andre måling (2017-2018)



Tanker om seg selv og fremtiden



Tror de kommer til å ta høyere utdanning

Trend Sosioøkonomiske ulikheter 
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Tror de kommer til å  ta høyere utdanning -
Sosioøkonomiske ulikheter i Trøndelag

Første måling (2014-2016) Andre måling (2017 -2018)




