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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 4-siders rapporter for 

⚈Kommuner

⚈Bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

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


TemasiderForside Oppvekstbarometer



Oppvekstprofiler

⚈Statistikk fra ulike sektorer samlet på ett sted

⚈Kvalitetssikret og bearbeidet statistikk

⚈Kan sammenligne egen kommune mot 

lands- og fylkesnivået

⚈Oversikt over utfordringer og ressurser



Betydningen av 

sosial ulikhet for

barns helse og 

oppvekst 

Tema 2022:

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet / Fete Typer



Sosial ulikhet

Ulik fordeling av ressurser:

⚈ Økonomiske ressurser som inntekt, eiendeler og bolig 

⚈ Kulturelle ressurser som utdanning, kunnskap og kulturell praksis 

⚈ Sosiale ressurser som venner, familie og arbeidskolleger 

Familiens sosioøkonomiske ressurser (SØR)



Hva vet vi om omfanget av sosial ulikhet i Norge?

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet / Zoaring



Stadig flere barn i familier med vedvarende lavinntekt

12%

7%

Kilde: SSB



Flere unge av foreldre med høy utdanning gjennomfører videregående

Andel unge som 

gjennomfører videregående 

opplæring etter foreldrenes 

utdanning.

Tall for hele landet samlet. 

Kilde: SSB



Lavere leseferdigheter hos barn med innvandrerbakgrunn

Andel 5. klassinger på 

laveste mestringsnivå i 

lesing etter barnas 

innvandrerbakgrunn.

Tall for hele landet 

samlet.

Kilde: Udir



Flere unge med psykiske plager i familier med 
lave sosioøkonomiske ressurser (SØR)

Andel ungdomsskoleelever 

som har hatt mange 

psykiske plager siste uke, 

fordelt etter familiens 

sosioøkonomiske ressurser 

(SØR), for hele landet.

Tall for hele landet samlet.

Kilde: Ungdata

18%

15%



Økt forekomst av vansker hos barn i familier med 

lavere inntekt eller utdanning kan forklares med: 

⚈ Mer familiestress og helseproblemer hos foreldrene 

⚈ Økt forekomst av atferdsproblemer hos barna 

⚈ Lavere motivasjon for skolearbeid 

⚈ Mindre tro på egne evner og muligheter for å lykkes. 

Sårbare barn og unge



Tiltak og virkemidler

Tiltak for å styrke barnas helse og muligheter:

⚈ Styrke barnas selvtillit og mestringsfølelse

⚈ Øke motivasjon og trivsel på skolen

⚈ Legge til rette for en mer aktiv fritid 

⚈ Hindrer utvikling mot atferdsproblemer

Tiltak som bidrar til å styrke foreldrenes muligheter til å ivareta sine barn:

⚈ Bidra til at foreldrene får en bedre og mer forutsigbar økonomi

⚈ Økt kunnskap om hvordan de best kan ivareta sin egen og barnas helse. 



Barnet og familien påvirkes av foreldrenes sosioøkonomiske ressurser og omgivelse rundt

Illustrasjon: 

Kitchen.no/FHI



Felles fritidsaktiviteter

Gir:

⚈ Fellesskap

⚈ Identitet

⚈ Mestringsfølelse

Unge med færre økonomiske og kulturelle ressurser hjemme deltar i mindre grad i 

organiserte fritidsaktiviteter



Kilde: Ungdata

Lav 

deltagelse

Høy 

deltagelse



Kilde: Ungdata

Blant unge med 

lave sosioøkonomiske 

ressurser (SØR)

Lav 

deltagelse



Kilde: Ungdata

Blant unge med 

høye sosioøkonomiske 

ressurser (SØR)

Høy 

deltagelse



Fritidsaktiviteter som arena for sosial utjevning

Kommunen kan bidra:

⚈ Organiserte fritidsaktiviteter som er tilgjengelige for alle

⚈ Uavhengig av barnas ferdigheter og foreldrenes mulighet for bidrag

⚈ Fritidsklubber og egenorganiserte aktiviteter

⚈ Fritidsklubber spesielt flinke til å rekruttere unge med innvandrerbakgrunn



Indikatorer i årets profiler

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 

(mot nasjonal og lokal 

lavinntektsgrense)

Inntektsulikhet

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

Med i fritidsorganisasjon

Fornøyd med treffsteder

Svømmeferdigheter, kan svømme 

200 m, 17 år

Skjermtid, over 4 timer

Ensomhet

Fortrolig venn

Helse og helseatferd

Alkohol, har vært beruset

Psykiske plager

Fornøyd med helsa

Søvnproblemer

Trener sjelden, 17 år

Overvekt og fedme, 17 år

Psykiske sympt./lidelser

Reseptfrie smertest., ukent.



Klikk på indikator 

for å komme til 

statistikkbanken

Verdien for 

landet som 

helhet



Flere verktøy som kommunene kan benytte

Profiler – 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.



Foreldrenes økonomiske, kulturelle og 

sosiale ressurser har betydning for 

barnas helse og oppvekst. 

Jo tidligere man lykkes i å oppnå en 

jevnere fordeling av ressurser og 

muligheter, desto større er sjansen til 

å påvirke morgendagens forskjeller i 

helse og oppvekstvilkår.

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet / Zoaring



www.fhi.no/fp/oppvekst/

Last ned kommunens oppvekstprofil, 
eller se mer informasjon, nyheter og forskningsfunn om 

barn og unges og deres oppvekst på:


