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Innledning
Sommeren 2014 gjennomførte Ungdata-sekretariatet på NOVA en spørreundersøkelse som gikk til de lokale koordinatorene i kommuner som hadde
gjennomført Ungdata-undersøkelsen. Spørreundersøkelsen var elektronisk,
og totalt 162 representanter fra ulike kommuner svarte på undersøkelsen.
Hensikten var å kartlegge kommunenes erfaring med å gjennomføre undersøkelsen i deres kommune. I tillegg ønsket vi å fange opp tips som kan være
til glede for nye kommuner som skal gjennomføre Ungdata-undersøkelsen
for første gang.
Notatet består av to hoveddeler. Den første delen handler om planlegging og
gjennomføring i kommunene. Ungdata-undersøkelsen dekker mange ulike
temaer. Et av målene med Ungdata er at undersøkelsen skal være bredt forankret i kommunen, der flere ulike sektorer er involvert. Vi ønsket derfor å
vite hvordan kommunene har lagt til rette for et slikt tverrsektorielt samarbeid. Vi håper at erfaringene som kommer frem her, vil gi ideer til hvilke
sektorer det er lurt å involvere.
Et annet mål er at ungdommene selv skal være involvert i alle ledd i gjennomføringen av undersøkelsen. Vi spurte derfor om i hvilken grad ungdom
hadde vært involvert, og om hvordan og i hvilke ledd av prosessen de eventuelt hadde vært involvert. Et tredje mål med Ungdata er at undersøkelsene
skal være et verktøy for kommunene som fører til noe. Vi spør derfor om
konkrete tiltak eller satsinger der resultatene fra undersøkelsen har hatt betydning, samt hva kommunene selv mener er det viktigste utbyttet av en slik
type undersøkelse.
Den andre delen av notatet går dypere inn i noen av erfaringene som tre
kommuner og ett fylke har hatt med undersøkelsen. Vi ønsker med dette
å gi ytterligere gode tips til hvordan kommunene kan planlegge gjennomføring og bruk av dataene i etterkant i deres kommune. Vi har fått flotte
bidrag fra Vestfold fylkeskommune, Gjesdal kommune, Asker kommune og
Kristiansand kommune.
Notatet er skrevet av Mira Aaboen Sletten og Silje Hartberg, med gode innspill fra resten av Ungdata-gruppa.
Oslo, november 2015
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DEL 1: Brukerundersøkelsen
Ungdata er et kvalitetssikret system
for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever
på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Besvarelsen foregår
elektronisk på skolene, i skoletida,
ved at elevene logger seg inn til undersøkelsen via en nettside. Det er
NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) som
har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunen står for
den praktiske gjennomføringen.
For å sikre datakvaliteten og ivareta personvern, har Ungdata-sekretariatet noen faste retningslinjer for
hvordan undersøkelsene skal gjennomføres. Ut over dette er det stort
rom for lokal tilpasning både når det
gjelder planlegging, gjennomføring
og bruk av resultatene i etterkant.
Det varierer for eksempel hvilke sektorer og aktører i kommunene som
har hovedansvaret for gjennomføringen, og det varierer hvor bredt undersøkelsen er forankret i kommunen.
For god gjennomføring og hensiktsmessig bruk av resultatene har
flere kommuner gode erfaringer med å
involvere ungdom både i planleggingen og i etterarbeidet med undersøkelsene. Omfang og utforming av ungdomsmedvirkning i arbeidet med undersøkelsene er imidlertid ulik.
Det aller viktigste arbeidet i
kommunene begynner etter at undersøkelsene er gjennomført og re-

sultatene forligger. Som en del av
standardrapporteringen i Ungdata
får alle kommuner tilsendt PowerPoint-rapporter med resultater fra
sin undersøkelse. Disse kan brukes
til internt arbeid i kommunene, og
til presentasjon av resultatene i ulike
lokale fora. I tillegg til å spre kunnskap om ungdoms situasjon, er det
et hovedmål at Ungdata skal være
et verktøy for utvikling, planlegging og evaluering av kommunalt
arbeid rettet mot ungdom. Hvordan resultatene fra undersøkelsene
brukes i denne sammenheng er i
stor grad opp til kommunene selv. I
dette arbeidet kan KoRusene ha en
aktiv rolle, både som initiativtaker
og gjennom faglig bistand til kommunen.
Involverte sektorer og
samarbeid på tvers
Ungdata-undersøkelsene skal forankres på ansvarlig nivå i kommunen
(f.eks. rådmann eller kommunalleder). Det skal oppnevnes en kommunal koordinator som har ansvar
for å ivareta kommunens forpliktelser i Ungdata-samarbeidet, samt å
lede planleggingen av undersøkelsen på kommunalt nivå. I og med at
undersøkelsen favner bredt tematisk,
og at organiseringen av ungdomsarbeidet i kommunene er ulik, vil det
også variere hvilke seksjoner eller
tjenesteområder koordinatoroppgaven legges til. I Ungdata-veilederen
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oppfordres kommunene til å nedsette tverretatlige arbeidsgrupper rundt
gjennomføring og etterarbeid, slik
at undersøkelsen får bredest mulig
oppslutning. I forkant bør det utredes hvilke etater/instanser som kan
ha nytte av undersøkelsen, og hvilke
etater/instanser som skal ha ansvar
for å følge opp når resultatet foreligger.
Et tverrsektorielt verktøy

I brukerundersøkelsen fikk kommunene spørsmål om hvilke tjenesteområder i kommunen som hadde
deltatt i planlegging og i etterarbeidet med undersøkelsene. Figur 1
viser hvilke sektorer som i noe
eller stor grad hadde deltatt i planlegging og etterarbeid.
To sektorer peker seg ut når det
gjelder arbeidet i forkant av gjen-

nomføringen. I nesten alle kommuner har skole- og opplæringssektoren deltatt. Tjenesteområdene
helse og omsorg er de nest vanligste i planleggingsfasen. I over tre
av fire kommuner har disse sektorene vært involvert i forarbeidet. At
skole og opplæringssektoren har en
sentral rolle i planlegging av undersøkelsene, vil i de fleste kommuner
være nødvendig, fordi selve gjennomføringen finner sted på skolene
– i skoletiden. Som regel vil også
informasjon om undersøkelsen, til
elever og foreldre, distribueres via
skolenes systemer. At helse- og omsorgssektoren har en sentral rolle i
denne fasen, er heller ikke overraskende, i og med at Ungdata-undersøkelsene ofte brukes inn i folkehelsearbeidet. Ungdata er et (av flere)

Figur 1. Sektorer som i noe eller stor grad har deltatt i planlegging og etterarbeid. Prosent.
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verktøy kommunene kan bruke for å
få oversikt over folkehelsesituasjonen i kommunene.
Mens skole- og opplæringssektoren, sammen med helse- og omsorgssektoren, oftere er involvert
i planlegging av undersøkelsene
enn andre sektorer, er etterarbeidet
mer jevnt fordelt mellom relevante
kommunale sektorer. Sektorer som
dekker sosiale tjenester, kultur/
idrett/fritid, politioppgaver og SLT er
involvert i etterarbeid i litt under
halvparten av kommunene, mens
det samme gjelder skole- og opplæringssektoren og helse- og omsorgssektoren i litt over halvparten
av kommunene. Som nevnt innledningsvis, favner undersøkelsene
bredt tematisk, og vi ser altså ingen
tendens til at bruken av resultatene i
etterkant er forbeholdt én eller noen

få kommunale sektorer.
Samtidig som Ungdata skal være
et verktøy som er relevant for flere
sektorer i kommunen, kan nettopp
det at de ulike sektorene bruker det
samme verktøyet for å få kunnskap
om ungdomsbefolkningen lokalt
være med å bidra til økt tverrsektorielt samarbeid. Som figur 2 viser,
mener mer enn to av tre av Ungdata-kommunene at undersøkelsen
har bidratt til mer samarbeid på tvers
av sektorer eller tjenesteområder i
kommunen som jobber med ungdom.
Ungdomsinvolvering
Ungdom har rett til innflytelse og
medbestemmelse i saker som berører dem og deres hverdagsliv. Fordi
ungdom og voksne kan ha ulike syn
på hva som er viktig, er ungdoms

Figur 2. Ungdata-undersøkelsen har bidratt til mer tverrsektorielt samarbeid. Prosent.
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anledning for politikere og kommuneadministrasjon til å komme i dialog
med ungdom og foreldre, og til å
trekke ungdom inn i lokalt tiltaksog planarbeid.

perspektiver og kunnskap betydningsfulle bidrag i utforming av nasjonal og lokal politikk. Det øverste
formelle organet for medvirkning
på kommunalt plan er ungdomsråd
eller ungdommens kommunestyre.
Medlemmene i denne typen råd
eller styrer rekrutteres ofte fra andre
medvirkningsorganer i kommunene
som elevråd, barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubbstyrer etc.
Ungdata-undersøkelsene
kan
fungere som et supplement til de formelle medvirkningsorganer – som en
alternativ vei til informasjon fra ungdom selv om deres livssituasjon og
holdinger. Gjennom undersøkelsene
får politikere og kommuneadministrasjon blant annet kunnskap om
hvordan ungdom har det, og hva de
mener om stedet der de bor. I tillegg
kan undersøkelsene være en god

Ungdom er oftest involvert i etterarbeidet med undersøkelsene

Figur 3 viser andel kommuner som i
noe eller stor grad har involvert ungdom i arbeidet med undersøkelsene
– henholdsvis ved å gi informasjon
i forkant, ved å ta med ungdom i
planlegging/forarbeid og ved inkludering av ungdom i etterarbeidet
med resultatene fra undersøkelsen.
De aller fleste av de lokale koordinatorene svarer at kommunen deres (i stor grad eller i noe grad) har
involvert ungdom ved å gi informasjon om undersøkelsen i forkant. Når
vi spør på hvilken måte de har fått

Figur 3. Andelen kommuner som har involvert ungdom i forkant, i planlegging og i etterarbeidet med
Ungdata-undersøkelsen. Prosent.
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informasjon, svarer mange at ungdommene har fått informasjon om
undersøkelsen via muntlig og skriftlig informasjon fra skolen – noe som
er obligatorisk ved gjennomføring
av en undersøkelse i regi av Ungdata. En del skriver også at formelle
medvirkningsorganer som ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre har deltatt aktivt i formidling av informasjon til innbyggere i kommunen. Andre nevner at
elevrådene på skolene selv har informert om undersøkelsen til medelever. Relativt sett ser dette imidlertid ut til å være mindre vanlig. I
tillegg har mange kommuner brukt
digitale formidlingskanaler (læreplattformer som It’s Learning, skolenes nettsider og sosiale medier) til
å spre informasjon om undersøkelsen til ungdom i forkant.
Ungdommene har fått informasjon om Ungdata-undersøkelsen
via:
- Skolen
- Ungdomsrådet/ ungdommenes
kommunestyre/elevrådet
- Facebook, It’s Learning,
skolens nettsider
Kun en tredjedel av kommunene har
involvert ungdom direkte i planlegging av og det praktiske forarbeidet
med undersøkelsene. Klart flere –
drøyt halvparten – oppgir at ungdom
i kommunen har deltatt i formidling

av resultatene i etterkant, eller i
bruken av resultatene inn i kommunens tiltaks- og planarbeid. Selv
om ungdom relativt sjelden brukes
som en ressurs inn i planlegging av
undersøkelsene, ser det altså ut til at
ungdom mange steder får være med
på å prege etterarbeidet med undersøkelsene.
Ungdom som rådgivere og
formidlere av resultater fra
undersøkelsene

De av kommunene som hadde invitert ungdom inn i arbeidet med undersøkelsene, ble bedt om å utdype
hvordan dette var gjort. Her følger en
kort oppsummering av de vanligste
metodene for ungdomsinvolvering:
Rådgivere i forarbeidet med undersøkelsene: Blant svarene finner vi
flere eksempler på kommuner som
har tatt ungdomsråd eller Barn og
unges kommunestyre (BUK) med i
forarbeidet til undersøkelsene. Alle
Ungdata-kommuner får tilbud om å
ta med et visst antall valgfrie spørsmål i sitt spørreskjema. I tillegg er det
mulig å lage egenkomponerte spørsmål som er spesielt tilpasset den
lokale konteksten. En del kommuner har valgt å bruke representanter
fra ungdomsråd eller ungdommens
kommunestyre som rådgivere når
det gjelder prioritering av valgfrie spørsmål, og ved utforming av
lokale spørsmål.
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Ungdomsrådet utformet
egne spørsmål om medvirkning som var med i undersøkelsen, samt innspill på hvilke
moduler som burde være med i
undersøkelsen.
I tillegg har noen kommuner også
brukt fritids- eller ungdomsklubber
som en arena for å få innspill fra
ungdom. Sammen med ungdommene har de gått gjennom spørreskjemaene og bedt om tilbakemelding
og innspill. Ellers er det flere som
skriver at de har snakket med ungdommene om hensikten bak undersøkelsen, og om strategier for å få
flest mulig til å delta.
Formidlingsaktører: I flere kommuner har ungdomsrådet eller elevrådene på skolene fått presentert resultatene av kommunen, og de har blitt
oppfordret til å gi tilbakemeldinger
på resultatene. Andre kommuner har
i større grad latt ungdom selv få styre
formidlingen av resulatene. De har
engasjert ungdomsråd og/eller elevråd til å lede og arrangere møter for
elever, foreldre og politikere. Da har
ungdommene selv stått for presentasjonen av resultatene, og for underholdning.
Rådgivere i tolkning og bruk av resultatene: Noen kommuner har også
arrangert ulike typer arbeidsgrupper rundt funnene fra undersøkelsen sammen med ungdom. Disse

arbeidsgruppene har både handlet om
hvordan resultatene kan tolkes, hva
som ligger bak og hvilke tiltak som
bør settes inn. En kommune skriver for eksempel at ungdommens
bystyre har vært med å arrangere
«workshops» for ungdom.
Det ble arrangert to
workshops der ungdom ble
invitert med for å få resultatene
og drøfte hvorfor de var som de
var. Den ene workshopen var på
kveldstid, der alle ungdom som
ville, kunne komme. Den andre
var med ungdommens bystyre.
I disse arbeidsgruppene ble det åpnet opp for dialog rundt resultatene,
og hva som kan ligge bak tallene.
Et annet eksempel er egne «refleksjonsverksted» rundt tallene fra undersøkelsen bestående av elever på
en skole. I en kommune har resultatene også blitt drøftet i egne jente- og
guttegrupper på skolene. Felles for
disse aktivitene er at ungdommenes
egne tanker om resultatene har vært
i fokus. Ungdommenes refleksjoner
og anbefalinger har videre blitt formidlet til fagpersoner som jobber
med barn og unge i kommunen.
En av to kommuner involverer
ungdomsråd/ungdommens
kommunestyre

En viktig begrunnelse for opprettelsen av kommunale ungdomsråd
eller ungdommens kommunestyre
7
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er behovet for informasjon fra unge
som brukergruppe. I de fleste kommuner fungerer disse organene som
høringsinstans uten formell beslutningsmyndighet. For at ungdomsrådene skal fylle sin rolle og ha reell
mulighet til å påvirke lokalpolitikken, bør de involveres tidlig og faktisk tas med på råd.
Ungdata har som mål å være et
verktøy for utvikling, planlegging og
evaluering av kommunalt arbeid rettet mot ungdom. Når undersøkelsen
brukes på denne måten, får den også
betydning for ungdoms hverdagsliv,
og det kan derfor være naturlig å
involvere ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre i arbeidet med
undersøkelsene. Kommunene som
deltok i brukerundersøkelsen fikk
derfor spørsmål om det fantes et
lokalt medvirkningsorgan for ungdom i deres kommune, og om dette

organet hadde vært involvert i arbeidet med Ungdata-undersøkelsen. De
aller fleste kommunene svarte at de
hadde et lokalt medvirkningsorgan
for ungdom. Likevel oppga bare litt
over halvparten at dette medvirkningsorganet hadde vært involvert i
arbeidet med undersøkelsen. Det ser
dermed ut til at de formelle strukturene for medvirkning er på plass i
de fleste kommuner, men det er ikke
alle kommuner som bruker dette organet til å sikre innspill og råd fra
ungdom i gjennomføring av undersøkelsene og i prosessen rundt bruk
av resultatene i etterkant.
Hva brukes resultatene
fra undersøkelsene til?
Under dette punktet ser vi nærmere
på hvilken nytte kommunene opplever at de har av undersøkelsene,
og gir noen eksempeler på hva

Figur 4. Andel som har et lokalt medvirkingsorgan og andel kommuner der dette medvirkningsorganet
har vært involvert i arbeidet med Ungdata-undersøkelsen. Prosent.
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resultatene brukes til. Ungdata-undersøkelsene dekker bredt: fra spørsmål om skole, familie, venner og fritidsaktiviteter, til spørsmål om helse,
rus, kriminalitet og syn på framtida.
Dette gjør at resultatene er relevant
for mange innbyggergrupper. Med
sin lokale forankring er Ungdata
egnet til å skape lokalt engasjement,
og resultatene kan brukes til å komme i dialog med ungdom, foreldre,
skoler eller andre aktører. Fordi Ungdata gir sammenlignbar kunnskap
om ungdoms oppvekstsituasjon, kan
undersøkelsene også være et nyttig
verktøy for å identifisere problemområder, og for utvikling, planlegging og evaluering av kommunalt
arbeid rettet mot ungdom.
Politikkutforming, planlegging,
dialog og konkrete tiltak

På spørsmål om hvilken nytte kommunene har av Ungdata-undersøkelsene, svarer mange at undersøkelsene
bidrar med praktisk kunnskap om
utfordringer i kommunen.
Ungdommen kan anonymt
fortelle hvor «skoen trykker».
Vi får kartlagt hvilke utfordringer våre ungdommer har på det
aktuelle tidspunktet.
Nettopp det at Ungdata-undersøkelsene gir informasjon om lokale utfordringer, blir trukket fram som et
gode. En del kommuner framhever

også verdien av å kunne sammenligne utvikling i kommunen over tid
ved å ha gjentakende undersøkelser,
og nytten av å sammenligne egen
kommune med resultater fra Ungdata-undersøkelser andre steder. Ut
over dette er det særlig fire bruksområder som går igjen i besvarelsene: politikkutforming, planarbeid,
tiltaksutvikling og dialog med ungdom og foreldre.
Lokal politikkutforming: I de fleste
kommuner orienteres politikere
om resultatene fra undersøkelsen,
slik at de kan ta med seg kunnskap
om egen ungdomsbefolkning inn i
politikkutforming. Flere kommuner skriver også at resultatene fra
undersøkelsene gir tyngde i møte
med lokalpolitikere. Resultater fra
undersøkelsene brukes ofte som
argument i forhold til å opprettholde
fungerende tiltak i kommunen, eller
eventuelt å iverksette nye.
Lokalt planarbeid: Det er mange
kommuner som trekker frem nytten av Ungdata-undersøkelsene inn
i planarbeid, for eksempel ved utarbeidelse av ruspolitisk handlingsplan og folkehelseplan. I 2012 kom
Lov om folkehelsearbeid. I loven
presiseres det at kommunene har
et ansvar for å holde oversikt over
helsetilstanden i befolkningen, samt
faktorer som virker inn på denne.
Det står videre at et slikt kunnskaps9
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grunnlag og en drøfting av kommunenes folkehelseutfordringer skal
inngå som grunnlag for arbeidet med
kommunens planstrategi. I denne
sammenheng er Ungdata-undersøkelsene ett av flere verktøy kommunene bruker for å innhente kunnskap
om ungdoms helse.
Vi bruker dem i all kommunal planlegging samt at vi
bruker dem i rapporter, i samarbeidsmøter, på konferanser og
i mange ulike dialogmøter om
kommunale tjenester. Resultatene er gull verdt!!!
Dialog med ungdom og ungdomsforeldre: I tillegg til å fungere som kunnskapsgrunnlag for
politikkutforming og kommunalt planarbeid brukes resultatene
også i møter og dialog mellom ung-

dom, ungdomsforeldre og ulike tjenesteområder i kommunen. Mange
av kommunene skriver for eksempel
at de har presentert og diskutert resultatene fra Ungdata-undersøkelsen
på foreldremøter. Rusforebyggende
arbeid er eksempel på et område der
faktisk kunnskap om bruk av rusmidler, debutalder og tilgjengelighet nettopp er nyttig for å komme i
dialog og skape engasjement blant
ungdomsforeldre.
Utvikling av tjenester og tiltak rettet
mot ungdom: Sist, men ikke minst,
forteller en del kommuner at undersøkelsene har ført til opprettelse av
nye tiltak i kommunen rettet mot
ungdom, eller at allerede eksisterende tiltak er endret eller styrket.
Som figur 5 viser, sier halvparten av
kommunene at Ungdata-undersøkelsen har ført til konkrete ungdoms-

Figur 5. Andel som svarer at Ungdata-undersøkelsen har ført til konkrete tiltak i kommunen. Prosent.
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satsninger eller andre nye tiltak i
kommunen (dette spørsmålet gikk
til kommuner som har gjennomført
Ungdataundersøkelsen tidligere enn
våren 2014).
Vi ba kommunene utdype hvilke
konkrete ungdomssatsinger eller
nye tiltak Ungdata-undersøkelsen
har ført til. Flest nevnte tiltak eller
satsinger med fokus på psykisk
helse eller rusproblematikk. At
mange har satt i gang tiltak for
å forebygge og avhjelpe psykiske vansker, har sannsynligvis
sammenheng med at Ungdataundersøkelsene mange steder har
vist at en del ungdommer – og særlig de unge jentene – har psykiske
plager i hverdagen.
I en kommune var det opprettet
en krisetelefon for ungdom, en halv
helsesøsterstilling, samt nedsatt en
tverrfaglig gruppe som jobbet med
oppfølging av psykiske helseutfordringer blant ungdom. Flere nevner
også at skolehelsetjenesten og psykologtilbudet i kommunen er styrket etter at de fikk resultatene fra
undersøkelsen. Andre har valgt å gi
psykisk helse økt oppmerksomhet i
skolen. I noen av kommunene hadde de også startet opp jentegrupper
eller mestringsgrupper som et resultat av Ungdata-undersøkelsen. Jentegrupper er et forebyggende tiltak,
og skal fungere som et samlingssted
for jenter i ungdomsårene der man

snakker om vennskap, ensomhet,
mobbing, press m.m.
I tillegg til tiltak for å forebygge
psykiske vansker har mange kommuner også beskrevet tiltak eller
satsinger for å forebygge rusmiddelbruk.
En kommune skriver for
eksempel at de har utarbeidet en
ny handlingsplan for rusarbeidet,
samt lagt inn rusforebyggende tiltak i kommunebudsjettet som et
resultat av Ungdata-undersøkelsen.
Et mer konkret tiltak er en alkoholfri klassefest for 10. trinn, sponset av kommunen.
Kommunen har vært med
å sponse alkoholfri avslutningsfest for 10. klasse med stor
suksess. Fra før har dette
utviklet seg til fyllefester, men
under klare rammer med involverte foreldre ble dette et godt
tiltak som kommunen ønsker å
videreføre fremover.
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Illustrasjonsfoto: Benjamin Ward
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Del 2: Erfaringer med Ungdata
Vi ønsket å vite mer om hvordan kommunene arbeider med Ungdata-undersøkelsen fra start til slutt, samt å få innblikk i hvordan ungdommene selv blir
involvert i implementeringen og etterarbeidet med undersøkelsen. Derfor ba
vi noen kommuner og en fylkeskommune om å skrive litt om deres erfaringer
med Ungdata-undersøkelsen. Bestillingen var som følger: Kan dere skrive
litt om hvordan dere har jobbet med Ungdata hele veien, med særlig vekt på
etterarbeid og ungdomsinvolvering? Vestfold fylkeskommune, Asker kommune, Gjesdal kommune og Kristiansand kommune har delt med oss sine
erfaringer med Ungdata-undersøkelsen.

Ungdata som mobiliserende kraft i Vestfold
Folkehelsesjef Rune Kippersund, Vestfold fylkeskommune

Våren 2013 brukte nesten 9000 ungdommer i Vestfold mellom en og to
skoletimer på å jobbe seg gjennom
spørreundersøkelsen Ungdata. I
dag, to år etter, er det ingen dristig
påstand å hevde at de aller fleste
lokal- og fylkespolitikere har hørt
om Ungdata. De samme politikerne
vet også at Ungdata setter en varseltrekant ved den psykiske helsa til
ungdommen i deres eget lokalmiljø.
Oversiktsarbeid

Vestfold fylkeskommune tok initiativ til å gjennomføre Ungdata i alle
kommunene i Vestfold som resultat
av den nye folkehelselovens tydelige krav til både kommuner og fylkeskommune om å ha nødvendig
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på
denne (§§ 5 og 21). Med sitt batteri

av spørsmål fungerer Ungdata som
en kilde til kunnskap om ungdomsbefolkningens selvopplevde helsetilstand, og til data om et bredt sett
av påvirkningsfaktorer.
Understøtte

Takket være bl.a. innsats fra Kommunesektorens organisasjon (KS)
og en statlig bevilgning, var og er
selve gjennomføringen av Ungdata
gratis tilgjengelig. Men fra folkehelseseksjonen i fylkeskommunen
kunne vi ikke kommandere en utrulling av Ungdata i alle fylkets ungdomsskoler og videregående skoler. Vi la i stedet til rette en felles
forankringsprosess med strategisk
bruk av etablerte strukturer. Og vi
var villige til å investere både tid og
penger i en faglig lederrolle, samt å
understøtte kommunenes arbeid.
Når vi først skulle mobilisere en
13
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innsats på over 10 000 elevtimer,
måtte vi jobbe smart og være tydelige på hva vi kunne gi tilbake. Når
andre fylker i ettertid har ønsket å
gjøre noe lignende som i Vestfold,
har vi særlig gitt råd om denne understøtterrollen.
Mer enn datafangst

For å mobilisere til en koordinert
innsats og få skoleeiernes aksept til
å bruke av elevenes skoletid på undersøkelsen, var vi aktive på mange arenaer: I partnerskapsforumet
Verdiskaping Vestfold (med blant
annet LO, NHO), som også gav
økonomisk støtte, i rådmannsforum
i KS, på rektormøter og i andre skoleforum, i politiske utvalg og fylkesting. Vi fikk aksept for en samlet innsats, «Ung i Vestfold», som
ikke bare handlet om å hente inn
elevenes svar. Vi engasjerte et forskningsmiljø til å analysere materialet med utgangspunkt i hva det kan
fortelle om faktorer som virker inn
på ungdommers helsetilstand. Og vi
arrangerte en stor 2-dagers konferanse for å formidle data og funn fra
analysene, samt å kickstarte prosessen med å drøfte hvordan resultatene fra Ungdata skulle følges opp. Til
denne konferansen fikk vi låne det
innarbeidede tidspunktet og deltakeropplegget til «God oppvekst», et
nettverk som fylkesmannen har hatt
et særlig ansvar for i Vestfold.

Kraften i lokale data

Nasjonale og internasjonale studier kunne ganske sikkert gitt oss
samme informasjon om ungdoms
psykiske helse og om læringsmiljøets betydning. Men Ungdatas lokale
karakter gjorde at denne allmenne
kunnskapen ble nær og aktuell. Det
er vanskelig for personer med makt
og myndighet å ignorere data om
helsetilstanden til ungdom i deres
eget nabolag. Ungdata fikk derfor stor oppmerksomhet, men den
skapte også et lokalt ansvar for
og dermed eierskap til ungdoms
psykiske helse. Fenomenet ble noe
annet enn en del av en diffus samfunnstrend. Spørsmålet som kommer ut av Ungdata blir håndgripelig:
Hvordan kan vi drive vår egen skole
bedre med tanke på å skape et godt
læringsmiljø til gagn for elevenes
fysiske og psykiske helse?
Ungdommens egen stemme

Ungdata handler om ungdoms opplevelser og kunnskap. Så hva er mer
naturlig enn at ungdom også har en
aktiv rolle i diskusjonen om resultatene og hva de bør lede til av handling? I Vestfold fikk en gruppe på litt
over 20 ungdommer en sentral plass
på lanseringskonferansen. De gav
sin personlige versjon av Ungdata
ved å fortelle om og iscenesette ulike
temaer. En fagperson med bakgrunn
fra kunstnerisk arbeid med ungdom og kunnskap om metoder for
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ungdomsmedvirkning, hadde lagt til
rette en arbeidsprosess på forhånd,
slik at ungdommene fikk en mulighet til å sette seg inn i materialet.
Men valg av tema, innfallsvinkel og
formidlingsmåte valgte de selv. Fra
evalueringen av konferansen vet vi
at ungdommens egen stemme gjorde
aller sterkest inntrykk på deltakerne.
Ungdommene var også aktive deltakere i prosessdelen av konferansen,
der vi pekte ut veier for videre arbeid. En hovedvei som ble staket ut,
var nettopp å fortsette og forsterke

ungdomsmedvirkningen. Et konkret resultat er at fylkeselevrådet nå
arrangerer en årlig konferanse av,
for og med ungdom. Perspektivet
ble utvidet fra å handle om Ungdata
og skolemiljøet, som er viktig nok,
til også handle om å styrke ungdommens stemmer i de politiske prosessene i lokalsamfunnet. Dette er
«payback» av substansiell verdi for
10 000 elevtimer brukt på et langt
spørreskjema.

Foto: Birgitte Tørnby

Fra Ung i Vestfold-konferansen 2013.
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Ungdoms medvirkning
Monica J. Bjerkreim
Oppvekstkoordinator/ SLT-koordinator, Gjesdal kommune
UngData i Gjesdal

Gjesdal kommune har en ung befolkning, og er en kommune i rask vekst
og utvikling. Det er ca. 11.500 innbyggere i Gjesdal. Barn og unge har i
flere år vært et viktig satsingsområde,
og det arbeides systematisk for at det
skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Tallene fra Ungdata er viktig i
det forebyggende arbeidet. Vi ønsker
å lytte til ungdommene, skape engasjement og la det påvirke arbeidet
for barn og unge. Gjesdal har gjennomført Ungdata i 2010 og 2013.
Tallene er lagt til grunn ved utarbeidelse av Helhetlig oppvekstplan,
Handlingsplan mot vold, Ruspolitisk
handlingsplan, SLT Handlingsplan
og Handlingsplan for folkehelse.
Ungdata gjennomføres som en del
av SLT-arbeidet i kommunen (Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet).
SLT-nettverket i Sør-Rogaland har
stort sett gjennomført undersøkelsen
på samme tid. Det har vært nyttig å
sammenligne tall på tvers av kommunegrensene og sammen drøfte trender,
utfordringer og videre strategi.
I forkant av UngData 2013

Det ble i samråd med rektorene
utarbeidet en strategi for involvering
av ungdommene. Det ble gitt infor-

masjon til elever, ansatte og foresatte om hvor viktig det er at ungdom benytter muligheten til å svare
på spørsmålene. Det ble gitt signal
om hvordan kommunen skal bruke
tallene i det videre arbeidet. Ungdata ble gjennomført i mars 2013.
I etterkant av UngData 2013

1. Felles samling / workshop – april
Elevrådene på de tre skolene ble
invitert til en felles samling. Målet
var å gå gjennom tall, trekke frem
positive og negative trender, få refleksjoner og ungdommens opplevelser knyttet til tallene. Samlingen
ble lagt opp i bolker der det først
ble presentert tall for et tema, f.eks.
trivsel og vennskap, deretter ble det
drøftet rundt bordene hvorfor de tror
det er slik, hva de/vi kan gjøre med
det osv. Deretter ble tall for nytt
tema presentert, og ny dialog i grupper f.eks. hva tror dere er grunnen
til at flertallet av ungdom i Gjesdal
ikke har prøvd alkohol?
2. Presentasjon for alle elever – juni
På samlingen for elevrådene ble det
plukket ut en jente og en gutt som
sammen med oppvekstkoordinator
presenterte tallene trinnvis for alle
elever på skolene. Ungdommene
som deltok i presentasjonen, hadde
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gode innspill på hvordan det var lurt /
ikke lurt å formidle. Vi plukket ut
noen tema, med hovedfokus på vennskap, psykisk helse og trivsel. Vi
laget et manus på forhånd, der vi utfylte hverandre og sa litt hver. Vi brukte
ikke Power Point. Det ble formidlet
noen tall, innspillene fra elevrådssamlingen ble tatt med, og ungdommene
kom med noen oppfordringer om hva
de mener er viktig for at det skal være
trygt og godt på skolen.

valg av konkrete tiltak. Erfaringene
med å involverer ungdommene slik
vi gjorde i 2013 er svært positive:

3. Presentasjon for kommunestyret
– juni
De to elevene og oppvekstkoordinator presenterte Ungdata for kommunestyret. Det ble brukt Power Point
med tall og sammenligninger med
2010 og landet for øvrig. Innholdet
og måten å formidle på var veldig
lik presentasjonen på skolene.

• Det ble en god og «levende»
presentasjon på skolene

4. Mediekontakt – juni
Det ble skrevet en pressemelding med
oppsummering for Gjesdal. Alle tall
ble lagt ut på kommunens nettsider.
Lokalavisa skrev en artikkel om ungdomsundersøkelsen og intervjuet ungdommene som deltok i presentasjonen.
Lokalavisa fulgte opp tema fra undersøkelsen i andre reportasjer senere.
Erfaringer

I Gjesdal har vi erfart at ungdommens stemme brukes systematisk i
det forebyggende arbeidet. Det er
nyttig å vise til tallene i planer som
legger føringer for videre arbeid og

• Ungdommene på elevrådssamlingen var engasjerte og hadde
viktige refleksjoner og innspill
• Ungdommene fikk eierskap til
tallene på en annen måte enn
tidligere
• Ungdommene brakte inn dimensjoner som oppvekstkoordinator
m.fl. ikke ville tenkt på

• Det har stor betydning at ungdom
snakker til ungdom, og at ungdom snakker til politikere
• Det ble «positiv blest» rundt
undersøkelsen ved at lokalavisa
var på banen
• Det ble skapt en forpliktelse om
at kommunen skal følge opp
tallene i konkret handling
Konkrete tiltak som ble
gjennomført i etterkant
av UngData – høsten 2013

• Musikerne i gruppa Tonna Brix
rappet for elever og ansatte ved
Gjesdal ungdomsskole
Tema: Vokse opp med rus og vold
• Mia Börjesson for alle ungdomsskoleelever, ansatte og foresatte
Tema: Psykisk helse og trivsel. Hun
hadde opplegg på dagtid for elevene «Verdensmester i eget liv» og
for foreldre på kveldstid «I hodet
på en tenåring»
17
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Bildet under: Utklipp fra reportasje i lokalavisen Gjesdalen tirsdag 25. juni 2013
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Ung i Asker
Lars Sjøløkken, SLT-koordinator og Ungdata-ansvarlig,
Asker kommune

Asker og Bærum gjennomførte Ungdata-undersøkelsen vinteren 2014. I
Asker kommune arbeider vi systematisk med funnene fra Ungdata på
tre områder: (1) Videreutvikling av
kvaliteten i eksisterende tjenestetilbud og utvikling av nye tjenester,
(2) Plan- og strategiarbeid i kommunens ulike virksomheter, og (3)
Kunnskapsgrunnlag for forståelse
av ungdom i egen kommune og i
Norge, overfor egne ansatte, politikere og media.
UNGDATA TIL TJENESTE!

I Asker kommune finnes en rekke
gode tiltak i en rekke velfungerende tjenester. Men tiltak kan alltid
forbedres og videreutvikles. Etter
Ungdata-undersøkelsen så vi behov for å styrke kommunens rusforebyggende arbeid i skolene. Vi
så at bruk av alkohol og cannabis
var høyere i Asker enn i de fleste
av landets øvrige kommuner. Vi
så også en holdningsendring blant
ungdom i overgangen mellom ungdomsskolen til videregående skole.
Cannabis og alkohol ga negativ status i ungdomsgjengen til elevene på
ungdomsskolen, mens blant elever
i videregående skole hadde statusen endret seg. Dette gjaldt særlig

bruk av cannabis. Ungdommene så
ikke lenger på bruk av cannabis som
noe negativt, snarere som et rusmiddel på linje med alkohol. I etterkant
av Ungdata-undersøkelsen styrket
Asker kommune fokus på rus-forebyggende arbeid i skolene. Helt
konkret har det vokst frem en tredelt
rusforebyggende strategi på bakgrunn av Ungdata: tiltak mot foreldre, tiltak mot elevene og tiltak mot
lærerne. Vi tror at denne strategien
vil øke sannsynligheten for endring
av ungdoms holdninger til og deres
bruk av rusmidler.
En annen utfordring vi har, som
jeg vil tro gjelder for alle landets
kommuner, er å finne gode måter å
måle kvaliteten på tiltakene tjenestene leverer. Effekten av enkelte tiltak er selvsagt vanskelig å måle kun
med tall, men når det gjelder en del
av tiltakene vil statistisk data være
tilstrekkelig i vurderings- og evalueringsarbeidet. Sentralt i måling av
effekt av tiltakene knyttet til kommunens rusforebyggende arbeid,
er tall fra den fremtidige Ungdataundersøkelsen 2017.
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GRUNNLAGSDATA I PLANARBEID OG UTVIKLINGSPROSJEKTER

I tillegg til konkrete tiltak vi har videreutviklet og iverksatt med bakgrunn i Ungdata-resultatene, har
Asker kommune benyttet tallene i
planarbeid og utviklingsprosjekter.
Her kan to sentrale arbeider nevnes.
For det første benyttes tallene i kommunens folkehelseplan. En rekke av
spørsmålene i Ungdata-undersøkelsen går på forhold som er høyst relevante i arbeid med forbedring av
kommunens folkehelse. Alt fra hvor
ofte ungdommene benytter seg av
ulike helsetjenester, deres seksualvaner og bruk av prevensjon, mobbing, hva slags idrett de driver med,
til deres vaner når det gjelder bruk
av nettbrett og data. Vi vet at mange
helsemessige utfordringer går i arv.
Med Ungdata kan vi konkretisere
hva dette betyr for kommunens ungdommer. Tallene vil derfor være et
viktig bidrag til hvordan Asker kan
arbeide mer målrettet med utfordringer knyttet til folkehelsen i et bredere lag av kommunens befolkning.
Det andre eksempelet er Borgenprosjektet. Kort fortalt er prosjektets målsetting nærmiljøutvikling
av Borgen i Asker kommune på kort
og lang sikt. I prosjektet er det gjort
en rekke omfattende analyser fra
både kvalitativt og kvantitativt datamateriale. Ungdataresultatene har
vært svært verdifullt når det gjelder

ungdomstid på Borgen. Vi har sett på
en rekke forhold ved det å være ung
i Asker og på Borgen i dag. Når det
vises til statistikk, trekkes det ofte
frem ulike utfordringer i ungdomsmiljøene som kommunen må håndtere. Men Ungdata gir også viktig
informasjon om ungdoms tilgang
til ulike ressurser. Informasjon fra
Ungdata kan og bør derfor brukes
til å bygge videre på ressursene som
allerede ligger der. For eksempel vet
vi mer om hva de unge foretrekker å
gjøre på fritiden, hvilke forhold de
har til sine foreldre, hvilke fremtidsdrømmer de har, og om de trives på
skolen og med lærerne sine. Dette
er verdifull informasjon når vi skal
legge til rette for nærmiljøutvikling
på Borgen.
UT MED KUNNSKAP OG
INFORMASJON

Tallene fra Ungdata er også benyttet
i deling av kunnskap og informasjon
til kommunens tjenester, politikere
og frivillig sektor. Media har også
henvist til lokale tall i flere saker.
Ulike tjenester har fått informasjon
tilpasset deres behov. Et konkret
eksempel kan være tjenestene som
arbeider forebyggende med psykisk
helse. Disse har fått tall på hvor
mange og hvem som oppgir høy
grad av depressivt stemningsleie.
Slik informasjon benyttes videre for
å spisse og bedre tilbudene knyttet til forebygging psykisk helse.
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Kommunens politikere gis informasjon hovedsakelig gjennom saksfremlegg og planarbeid. Ved noen
anledninger har også frivillig sektor
etterlyst påfyll av hva som rører seg
i ungdomsmiljøene i kommunen.
FREM MOT UNGDATA 2017

I dag benyttes tallene i dialogmøter
og kunnskapsdeling i blant annet
rusforebygging. I tillegg ønsker vi
å involvere ungdom i arbeidet med
Ungdata 2017. Kommunene er allerede i dialog om hvordan undersøkelsen kan gjøres enda bedre.
Ungdomsinvolvering i forarbeidet
vil være et fokusområde. Videre går
forarbeidet mot Ungdata 2017 ut på
to forhold. For det første har vi erfart at enkelte spørsmål er mindre
relevante enn andre. Dette betyr at
i kommende undersøkelse vil noen

av de egendefinerte spørsmålene tas
ut og andre spørsmål vil legges til.
For det andre ønsker vi utarbeidelse
av en rapport med hovedfunn fra
undersøkelsen. Her ønsker vi et tettere samarbeid med KoRus Øst og
NOVA, som har nødvendig spisskompetanse på Ungdata, metode og
utforming av rapporter.
På under et år har resultatene fra
Ungdata-undersøkelsen seilt opp til
å bli et svært viktig datagrunnlag i
Asker kommune. Både når det gjelder videreutvikling av eksisterende
tiltak, utvikling av nye tiltak, og i
kommunens strategiske plan- og utviklingsarbeid. Nå ser vi fremover
mot Ungdata 2017 og til et enda
tettere samarbeid med ungdomsforskerne i KoRus Øst og NOVA.

Illustrasjonsfoto: Benjamin Ward
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Erfaringer med gjennomføring og bruk av funn
i Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand
Eirik Abildsnes, Kommuneoverlege og forskningsrådgiver,
Kristiansand kommune

Kristiansand kommune gjennomførte Ungdata på ungdomstrinnet for
første gang våren 2014. Kommunen
har i mange år arbeidet med å kartlegge ungdoms rusvaner, fritidsaktiviteter og relasjoner til foreldre.
Dette er utført i form av Rusvaneundersøkelsen som har vært gjennomført siden begynnelsen av
1990-tallet, de siste årene på 10. trinn
hvert annet år. (Se https://ungrus.no/
rusvaneundersokelsen-2014). Resultatene har vært brukt aktivt i formidling til elever, lærere og foreldre.
Dette har gitt et godt grunnlag for å
videreføre og utvide kartlegging av
levekår for ungdom med Ungdata.
Før undersøkelsen etablerte folkehelsekoordinator en tverrsektoriell arbeidsgruppe som ga innspill
til sammensetning av spørreskjema.
Etter gjennomført undersøkelse var
ungdomsutvalget i kommunen de
første som resultatene ble formidlet til – i form av en dialogbasert
presentasjon inspirert av Grimstad
kommune hvor folkevalgte og kommunens ansatte var tilhørere til samtalen med ungdomsutvalget. Senere
har Ungdata vært presentert i en
rekke sammenhenger: For ledere
i mange av kommunens sektorer,

for politiske utvalg og for foreldre
i skolen.
Vi har søkt om tilgang til grunnlagsdata for egen kommune, og etablert en egen analysegruppe som utfører statistiske analyser som viser
hvordan ulike forhold som kartlegges i Ungdata, kan henge sammen
med hverandre – og med andre
forhold som er viktig for unges
levekår. Noen analyser framstilles
på skolenivå og framstilles på kart
som uttrykk for utfordringer og muligheter knyttet til skolenes elever
og nærområde. En tverrsektoriell
sammensatt arbeidsgruppe løfter
fram aktuelle problemstillinger som
analysegruppen så undersøker.
Resultatene fra Ungdata og videre analyser basert på grunnlagsdata brukes aktivt i kommunens
planarbeid, både i plan for psykisk
helsearbeid og i rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Funn fra undersøkelsen inngår også i grunnlaget med
å utarbeide kommunens handlingsprogram og i oversiktsarbeidet kommunen skal utføre etter folkehelseloven.
Sammen med alle de andre kommunene i Agder-fylkene og de to fylkeskommunene, er vi nå aktivt med
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i planlegging av en felles Ungdataundersøkelse i begge Agder-fylkene, der også elever som går første år
på videregående skole skal delta. I
tillegg håper vi det er mulig å gjennomføre Ungdata for ungdom som
ikke lenger går på skolen, men har
kontakt med oppfølgingstjenesten.
I dette arbeidet har kommunen tatt
initiativ til at Universitetet i Agder
blir aktivt med i å planlegge undersøkelsen med tanke på å kunne bruke data til å gi oss ny kunnskap om
ungdoms levekår i landsdelen. En
masterstudent har planlagt å bruke
grunnlagsdata for undersøkelsen i
2014 i sin oppgave, og universitetet
har etablert en egen forskningsgruppe som forsker på ungdomshelse der
kommunen er representert.
Vi opplever at resultater fra
Ungdata-undersøkelsene har stor
gjennomslagskraft i både lokale og

nasjonale media, og formidling av
resultatene basert på lokale undersøkelser skaper engasjement hos
ungdom, foreldre og ansatte i kommunen. Etter hvert som den nasjonale Ungdata-databasen vokser seg
stor, er det mulig å få et pålitelig
sammenlikningsgrunnlag for egne
resultater.
Det er mulig å gjøre Ungdata
enda bedre, og vi opplever at KoRus og Ungdata er åpne for velmente forslag til forbedringer av
spørreskjema for å sikre at data blir
av så god kvalitet som mulig. Vi
opplever at den erfaringen og støtten som gis fra NOVA og KoRus for
å kunne gjennomføre kartleggingen
er avgjørende for at Ungdata-undersøkelsen er blitt et nyttig verktøy i
kartlegging av viktige samfunnsforhold og oversiktsarbeid. Vi ser fram
til videre samarbeid.

Illustrasjonsfoto: Benjamin Ward
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