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Oppvekstprofiler

⚈Oppdrag fra 0–24-samarbeidet 

(https://0-24-samarbeidet.no/)

⚈Samarbeid mellom

Bufdir, IMDi, Hdir, AVdir, Udir, KS og FHI

⚈Årlige, unike rapporter med nøkkeltall for 

⚈Kommuner

⚈Bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

https://0-24-samarbeidet.no/


Oppvekstprofiler

⚈Statistikk fra ulike sektorer samlet på ett sted

⚈Kvalitetssikret og bearbeidet statistikk

⚈Sammenligne egen kommune 

mot landsnivået

⚈Utfordringer og ressurser



TemasiderForside - nøkkeltall Oppvekstbarometer

Hent oppvekstprofil for din kommune på fhi.no/fp/oppvekstprofiler/



Klikk på indikator 

for å komme til 

statistikkbanken

Verdien for 

landet som 

helhet





Flere verktøy som kommunene kan benytte

Folkehelseprofiler og 
Oppvekstprofiler

Statistikkbankene 
Kommunehelsa og Norgeshelsa

Eksempler på hvor man kan finne utfyllende 
informasjon: FHIs oppvekstside, 
folkehelserapporen, Bufdir, Hdirs lokale -
veiviser for kommunene mf.



Barn og unges vei 

gjennom pandemien:

Hva har vi lært?

Tema 2023:

Foto: Colourbox



Nasjonale og 
regionale tiltak

Periodevis førte til

Stengte skoler

Stopp i organiserte fritidsaktiviteter

Avstand og begrenset sosial omgang

Hva vi vet om hvordan barn og unge 

har hatt det under pandemien?

Foto: Fredrik Varfjell// NTB scanpix

12.03.2020 – 12.02.2022

Foto: Colourbox



Grunnleggende 
skoleferdigheter

Ingen nedgang i gjennomføring i 

videregående opplæring

Ingen store endringer i lese- eller 

regneferdigheter

Unntak: mest smitteutsatte bydeler i Oslo og 

blant elever med svake norskferdigheter

Foto: ShutterstockKilde: Utdanningsdirektoratet Foto: Colourbox



Organiserte 
fritidsaktiviteter og fritid

Under pandemien (2021)

Færre deltok i organiserte fritidsaktiviteter

Flere rapporterer søvnproblemer

Økt skjermtid

Etter pandemien (2022)

Fortsatt fall i deltagelse av organiserte

fritidsaktiviteter

Kilde: Ungdata
Foto: Colourbox



Jevn økning i andel 

ungdomsskoleelever som 

er ensomme. 

Forbigående topp i 2021, 

under pandemien,

Lavere nivå etter

restriksjonene ble 

opphevet 

Ensomme

Kilde: Ungdata



Flere barn blir mobbet

på 7. og 10. trinn

etter pandemien

Mobbing på skolen

Kilde: Elevundersøkelsen



Psykisk helse og trivsel

Negative konsekvenser

⚈ Begrenset sosial kontakt

⚈ Frafall fritidsaktiviteter

Positive konsekvenser

⚈ Mindre stress

⚈ Mer tid med familien

Kilde: Ungdata



Psykisk helse og trivsel

Enkelte unge med psykiske vansker før pandemien opplevde 

forbigående bedring under pandemien

⚈ Hjemmeskole, mindre sosialt press og mer ro

Samtidig – Økt henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien

Kilde: Litteraturgjennomgang



Hvem var mest utsatt?

⚈Barn fra lavinntektsfamilier

⚈Barn i familier med vold eller et høyt konfliktnivå 

⚈Barn med store behov for hjelp og oppfølging fra det offentlige

⚈ Enslige flyktninger/ andre utsatte grupper uten sosialt nettverk



Hva kan kommunene gjøre?

Generelle tiltak, eksempelvis:

⚈ Godt og trygt læringsmiljø på skolen

⚈ Organiserte fritidsaktiviteter og sosiale arenaer for alle barn og unge

Målrettede tiltak, eksempelvis:

⚈ Veiledning til foreldre i utsatte familier

⚈ Sikre psykisk helsehjelp til barn og unge

For flere tiltak se www.kunnskapombarn.no



Indikatorer i årets oppvekstprofiler

Befolkning

Andel barn, 0-17 år

Innvandrere og norskf. med 

innv.foreldre, 0-17 år

Levekår

Barn av enslige forsørgere

Barn med barnevernstiltak

Bor trangt, 0-17 år

Vedvarende lavinntekt 0-17 år 

Barn i familier som mottar 

sosialhjelp

Unge som står utenfor, 15-24 år

Barnehage og skole

Bemanning i barnehage

Gjennomføring i videregående

Grunnskolepoeng

Laveste mestringsnivå i 

lesing/regning, 5. trinn

Mobbes/Trives på skolen, 7. trinn

Fritid og nærmiljø

Fornøyd med lokalmiljøet

Fornøyd med treffsteder

Med i fritidsorganisasjon

Regelbrudd

Skjermtid, over 4 timer

Ensomhet

Fortrolig venn

Helse og helseatferd

Fornøyd med helsa

Tilfreds med livet

Søvnproblemer

Psykiske plager

Trener sjelden, 17 år

Overvekt og fedme, 17 år

Psykiske sympt./lidelser

Reseptfrie smertest., ukent.



Pandemien har lært oss at 

konsekvensene av 

samfunnsmessige endringer 

rammer ulikt avhengig av de 

unges egenskaper, ressurser 

og livsbetingelser. 

Dette er viktig kunnskap når 

kommunene skal planlegge for 

best mulige oppvekstsvilkår for 

barn og unge fremover.

Foto: Colourbox



fhi.no/fp/oppvekstprofiler/

Last ned kommunens oppvekstprofil, 
eller se mer informasjon, nyheter og forskningsfunn om barn og unges og deres oppvekst på:


