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«Jeg synes det beste med å være ungdom i 
dag er at vi tar plass i samfunnet og står 
opp for det vi mener, og at vi kan være 
med å påvirke det som skjer rundt oss»  

Jente, ungdomsskolen, Kristiandsandregionen



16894 ungdommer 

25 kommuner 
1 fylke 



Svarprosenter: 

81 % ungdomsskole

68 % videregående





Hva synes du er det beste med å være 
ungdom i dag? 

Er det noen ting du gjerne kunne tenke 
deg var annerledes?





«Det beste med å være ungdom i dag er at du 

får mulighet til å føle frihet i motsetning til 

eldre folk/foreldre. Du må ikke jobbe, betale 

regninger, stresse, du kan bare slappe av» 

Gutt, videregående, Lindesnesregionen



«Jeg skulle så ønske at det ikke var sosiale 
medier fordi det er SÅ mye press, jeg tror 
det er der alt presset kommer fra. For om 
du ser ei som har den kroppen og kan kjøpe 
alle veskene hun vil ha, egentlig bare lever 
det perfekte livet, da vil jo du også det» 

Jente, ungdomsskole, Kristiandsandregionen



Helse og trivsel 



Andel som har vært plaget av ensomhet sist uke 



Andel som har hatt mange psykiske plager den siste uka 

• De som sist uke er ganske 

eller veldig mye plaget 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 

• Bekymret deg for mye om ting
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89 %  «Livet mitt er bra»

77 % har alt de ønsker seg i livet

70 %  tror de vil få et godt og 

lykkelig liv 

Positiv utvikling mobbe-tall: Færre 

blir mobbet på alle klassetrinn 

(unntatt Vg3) 

Foto: Unsplash



Samtidig…

• De yngste jentene svarer

mer negativt på spørsmål

knyttet til helse, trivsel, 

fremtid

• Økende kjønnsforskjeller på

noen områder: Færre jenter

fornøyd med egen helse



Andel med ulike psykiske helseplager – Angst, nervøsitet, indre uro  



Psykologisk institutt, UiO 



Andel som har vært plaget av ensomhet sist uke – ungdomsskole 



Sosial ulikhet i helse og livskvalitet



Andel som opplever mye eller svært mye press i hverdagen sin 



En dag i en ungdom livs….



Foreldre

85 % er fornøyd med foreldrene sine



Forhold til foreldrene 



Sitater!!! 
«Jeg føler at jeg trenger litt mer frihet til å bestemme 
over det jeg gjør selv, fordi noe som foreldre ikke 
forstår er at man lærer av sine feil og de kan ikke bare 
si at vi ikke skal gjøre ting, fordi det hjelper ikke.» 

Gutt, videregående, Kristiansandsregionen



God familieøkonomi



58 % spiser frokost før 

første time hver dag



Skole



Andel som helt eller litt enige i at de trives på skolen  - ungdomsskole



Andel som helt eller litt enige i at de trives på skolen  - videregående 



Hvordan har du det på skolen?



Andel som trives godt eller svært godt med ulike sider ved skolen



Sitater!!! 

«Skolen er kjedelig, og belønner bare folk som klarer å 
huske. Den belønner ikke kreativitet eller å tenke på en 
annen måten det normen tilsier. »

Gutt, videregående, Østre Agder 

«Vi lærer så utrolig mye unødvendig, og det vi lærer 
om har vi lært helt siden første klasse. Den eneste 
forskjellen er at vanskelighetsnivået øker med 2%.» 

Jente, videregående, Kristiansandsregionen



«Jeg kunne ønske at skolesystemet tok seg mer 
tid til elevene for å høre hva de vil lære og hvordan 
det er best for oss å lære.»

Gutt, ungdomsskole, Kristiansandregionen

«Det kunne vært mer tilrettelagt for ungdom med 
gaming og e-sport i skolen og på fritiden, vi har jo 
gym, musikk og kunst og håndverk.» 

Gutt, videregående, Lindesnesregionen



«Det kunne vært litt mindre press, stress, prøver 
osv. på skolen. Blir engstelig, stresset og fortvilet. 
Tenker på skole når jeg egentlig har fri, for 
eksempel ”Å, nei! Det er prøve på onsdag! Gruer 
meg sykt!” og tenker på det i stedet for å kose 
meg og slappe av i helgen.» 

Jente, ungdomsskole, Østre Agder



«Vi er utsatt av for mye skolepress der vi må 

prestere bra når vi spesielt har mål om utdanning 

der det krever høy karakterskala. De sier at vi 

skal nyte ungdomstida, men det går ikke når vi 

får den store veggen foran oss som blir kalt 

"utdanning".»

Jente, ungdomsskole, Kristiansandregionen 



Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole? Vgs



Nr

Etter skolen….

Fritid 



Aktiviteter i fritidsorganisasjoner - SØS 



Organisert fritid  2016- 2022  



Organisert fritid – vgs



Fornøyd med lokaler for å treffe andre - ungdomsskole 



«Jeg henger med kamerater og det elsker jeg. Vi 

spiller brettspill, kortspill og liknende. Jeg elsker livet 

og å være ungdom og jeg ser fremover i livet mitt.» 

Gutt, ungdomsskole, Østre Agder



97 % har noen å være 

sammen med i friminuttene på 
skolen 

93 % har noen å være 

sammen med på fritiden

88 % har en nær venn 

som de kan stole på



45 % bruker fire timer eller 

mer foran en skjerm utenom 

skoletid

Mer enn to timer daglig på 

sosiale medier:  

67 % av jentene 

40 % av guttene 



«Det jeg synes er best med å være ungdom i dag er nok 

at vi har tilgang til nettet, og når vi har det får vi tilgang 

til andre venner. Jeg bor veldig langt unna alle vennene 

mine og vi pleier å snakke gjennom internett. Hadde vi 

ikke hatt dette hadde nok hele det online- og sosiale livet 

mitt blitt ødelagt.» 

Gutt, ungdomsskole, Lindesnesregionen



Andel som drikker alkohol månedlig eller oftere 2016- 2022



Andel som drikker alkohol månedlig eller oftere - vgs



Andel som har brukt cannabis minst én gang siste året 2016-2022



Søvn



Å sove nok er 
kjempeviktig! 

Psykisk helse Oppmerksomhet

Apetittregulering

Læring 

Hukommelse
Hormonregulering 

Fysiske ferdigheter 

Kreativitet

Foto: Unsplash

Lykkefølelse

Selvkontroll



Andel ungdommer som sov 6 timer eller mindre sist natt 



Plaget av søvnproblemer

Økning fra 2016:Fra 26 % til 31 %

42 % av jentene på 9. trinn er plaget

61 % av de som sov 6 timer eller 
mindre er plaget av søvnproblemer 



Andel som er på skjerm 4 timer eller mer utenom skolen 



Andel med høyt nivå av psykiske helseplager 



63 % av ungdommene som opplever 

familieøkonomien som dårlig sov 6 timer eller mindre 
sist natt

Dette gjelder 24 % av de som opplever 

familieøkonomien som god 



«Det beste er kanskje at vi har så mange 
muligheter. Vi er heldige, men noen ganger blir det 
kanskje for mange muligheter. Ungdommer føler på 
et enormt press fra alle kanter, høye forventninger 
fra seg selv, andre, media og ofte skole. Å legge 
mer opp for at ungdommer skal kunne slappe av 
noen ganger er viktig. Gjennomsnitt for antall timer 
søvn er sikkert 6 timer på skolen min.» 

Jente, videregående, Østre Agder



Til slutt har vi gleden av å presentere…



korus.no/ungdata





Ungdomsmedvirkning
Forarbeid og forankring
Tolkning og forståelse
Formidling
Tall og tiltak

Spørsmål og svar







Send en 
sms til

994 20 688 


