
Hvordan har ungdom i 
Lindesnes det?

Tverrsnittsundersøkelse blant elever på ungdomsskole og 
videregående i nye Lindesnes

2013, 2015 og 2019

Neste undersøkelse i 2022. Vil gi oss noen indikasjoner om hvordan 
pandemien har vært for ungdom
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De fleste 
ungdommene i 

Lindesnes har det 
bra!



Fornøyd med foreldrene sine

85 % 

15 %

Ja Nei

De aller fleste liker å være sammen med 
foreldrene sine, 90 %

Foreldrene kjenner de fleste av vennene jeg går 
sammen med, 93 %

Foreldre pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er 
sammen med på fritiden,96 %

Lindesnes

Gj.snitt NORGE: 84%



Fornøyd med skolen: Lindesnes 

Tidstrend: 
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Andel som trives på 
skolen i Norge har sunket 
siden 2012. Flere kjeder 
seg, og flere gruer seg til 
å gå skolen. Endring 
gjelder begge kjønn. 
Samme trend nasjonalt.





Deltakelse i organisert fritidsaktivitet

Møtearenaer, rangert etter 
mest brukt: 
• Idrettslag

• Fritidsklubb, ungdomshus

• Religiøse foreninger

• Annen organisasjon

• Kulturskole, musikkskole

• Korps, kor, orkester

Deltakelse avhengige av sosioøkonomisk 
bakgrunn. 4 ganger høyere deltakelse 
blant elever med høy SØS (2016). 
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Ungdom er oftere hjemme på kveldene

71 % på ungdomsskolen er hjemme på kvelden mer enn 2-5 ganger i 
uka. (Marnardal: 82%, Mandal 68%, Lindesnes 77 %) 

Trend generelt i Norge. 
Forklaringsmodeller:  Sosiale via 
mobil og nett, mindre 
generasjonskløft, utdanning, 
større bolig og eget rom. 

Transport og avstand er forslått 
som årsak til at flere er mere 
hjemme Marnardal. 



Ungdom som i løpet av den siste uka har brukt fritiden sin 2-5 eller mer..
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Ungdom som i løpet av den siste uka har brukt fritiden sin 2-5 eller mer

Neste bare 
gutter (70%)





93 % har minst en nær venn de kan stole på

Har en nær venn 
Har ikke en nær venn

I en klasse på 25 elever….





Fornøyd med lokalmiljøet

• Mange er svært fornøyd med lokalmiljøet!



Hvor mange som er fornøyd med tilbudet der de 
bor
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Tidstrend: rapporterer mye på ….
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Depressive symptomer Ensomhet

Ungdomsperioden byr på store 
omveltninger – både kroppslig og 
mentalt. 

De siste årene ser vi en økning i 
lettere psykiske plager. Årsak er 
uvisst:
- Økt individualisering
- Prestasjonspress økter i skole
- Åpenhet og oppmerksomhet 

på psykisk helse



Beskytter mot dårlig psykisk helse
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Tobakk, 
rusmidler og vold

Skille mellom ungdomsskole og vgs



Røyking og snusing er «ut» på ungdomsskolen
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Alkohol
Få ungdommer drikker alkohol på ungdomsskolen. Særlig økning på 
videregående som «drikker 1-3 eller mer i mnd»
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Ungdomsskolen i Lindesnes

7

14

2

9

3

11

2

8

4

11

2

13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Får du lov av foreldrene
dine å drikke

Drukket så du har følt
deg tydelig beruset

Brukt hasj eller
marihuana

Blitt tilbudt hasj det siste
året

Trend

2013 2016 2019



Blir tilbudt cannabis: videregående
Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana?

Antall svar 607

Tilsvarer 170 elever



Cannabis på Videregående
Hvor mange ganger har du brukt hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 12 
månedene)?

Tilsvarer 14 % = 84 elever



Et sammendrag
• Tilbringer mer tid hjemme enn før etter skoletid

• Sosiale via nett, og tilbringer mer tid på nett (jenter på sosiale medier/gutter gamer)

• Godt forhold  til foreldrene

• Flere har en fortrolig venn

• En fysisk aktiv generasjon som deltar i organisert fritidsaktiviteter og som trener (ulikt innad i kommunen)

• Lite mobbing, men større forekomst av digital mobbing

Sosial bakgrunn har stor betydning for hvordan ungdom har det (livskvalitet, atferd og helse)

• Trender nasjonalt og lokalt viser at flere kjeder seg på skolen og flere er mindre fornøyd med skolen

• Flere bruker mindre tid på lekser, samtidig som de rapporterer høyere skoletress (kjønnsforskjeller)

• Røyking og snusing er ikke kult (ikke tall på vape/el-sigaretter) (lokale forskjeller)

• De aller fleste har en fortrolig venn, men ensomheten øker

• Få ungdom har drukket i ungdomsskolene, men øker kraftig på VGS

• Noen har prøvd hasj på ungdomsskolen, mens vi ser en økning utover på vgs

• Depressive symptomer øker

• Kjønnsforskjeller når det gjelder mestringstro, psykisk helse og fysisk helse, seksuell trakassering, lovbrudd og nettbruk


