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HEMIL-SENTERET
HEMIL-senteret ble etablert som senter ved UiB i 1988 og er fra 2010 eget institutt som har
bachelor- og masterutdanninger innenfor helsefremmende arbeid, barnevernstudier, og
kjønns- og utviklingsstudier. Instituttet er tverrfaglig og samarbeider tett med forskere fra
andre fakultet og universitet. Instituttet er internasjonalt ledende innen sitt akademiske felt,
forsking om helsefremmende arbeid.
Forskningsaktiviteten omfatter følgende hovedområder:


studier i livskvalitet, subjektive helseplager og positiv psykologi



helseopplevelse, helseatferd og livstilfredshet hos ungdom fra ulike land



utviklingsrelatert forskning, inkludert forskning om HIV/AIDS, kjønn, politisk vold og fattigdom



forskning som sammenligner helsefremmende politikk i ulike land



forskning om barnevern og sosial ulikskap



longitudinelle studier om årsakene til og konsekvensene av psykiske lidelser



forskning på fremming av trivsel og helse i skolen, og forskning om stress og helse.
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FORORD
I denne kortversjonen presenteres evalueringen av COMPLETE-prosjektet etter
gjennomføringen av tiltakene i kull 2 som startet i videregående høsten 2017. Prosjektet er
finansiert av SPOR 2 i Program for bedre gjennomføring (Kunnskapsdepartementet).
COMPLETE er et samarbeidsprosjekt mellom fylkene Nordland, Troms, Hordaland og Sogn
og Fjordane, Universitetet i Bergen, Oxford Research, Nordlandsforskning, Organisasjonen
Voksne for Barn og nærværsteamet ved Bodin videregående skole i Bodø.
Universitetet i Bergen, ved professor Torill Larsen, leder prosjektet. Nordlandsforskning ved,
Cecilie Høj Anvik, Karin Marie Antonsen, Terje Olsen og Ragnhild Holmen Waldahl har hatt
hovedansvaret for prosessevalueringen. Oxford Research ved Marte Tobro, Bjørn Brastad, og
Tor Borgar Hansen, har hatt hovedansvaret for effektevalueringen. Organisasjonen Voksne
for Barn ved Nina Grindheim, Merete Borg, Hilde Aarflot og Karin Källsmyr, har ledet
implementeringen av Drømmeskole-modellen, mens Tommy Strøm og Ronny Olsen ved
Bodin videregående skole har ledet implementeringen av Nærværsteamet.
I denne delrapporten presenteres foreløpige resultater etter ett års gjennomføring av tiltakene
Drømmeskolen og Nærværsteam i kull 2. Det legges derfor ikke vekt på resultatene i prosjektet
som helhet, men kun deskriptive og tentative effektresultater fra kull 2. Endelige resultater fra
hele prosjektet vil først foreligge når sluttrapporten blir publisert i desember 2019.
Vi ønsker å takke Kunnskapsdepartementet for oppdraget, og referansegruppen ved Bjarne
Wahlgren og Vibe Aarkrog for verdifulle bidrag så langt i prosjektet. I tillegg vil vi takke alle
forskerne, fylkene, fylkeskoordinatorene ved Edit Marie Asperanden, Sissel Espe, Gro
Hovland, Else Marie Ness, Rannveig Kyrrestad, og Gerd Kjersti Ytre-Arne, rektorene, lærerne
og elevene ved skolene for fantastisk innsats så langt i prosjektet.

Bergen, 14. februar 2019
Torill Larsen

Ingebjørg L. R. Djupedal

Prosjektleder

Prosjektkoordinator
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SAMMENDRAG
Denne rapporten presenterer resultater fra
Complete-prosjektet etter ett år med
intervensjon i kull 2. Complete-prosjektet er en
randomisert
kontrollert
studie
i
Kunnskapsdepartementets Program for bedre
gjennomføring i videregående opplæring og har
til hensikt å legge til rette for økt gjennomføring
og mindre fravær i videregående skole.
Prosjektet følger to kull i 17 videregående skoler
i fire fylker.

Skoletrivsel, skolestress og skolevalg

I prosjektet prøver man ut to tiltak som retter
seg mot det psykososiale miljøet i skolen:
Drømmeskolen
og
Nærværsteam.
Drømmeskolen er et universelt program rettet
mot alle elever på skolen, og Nærværsteam er
et skoletiltak rettet mot særlig utsatte elever
med utfordringer i skolehverdagen. Begge tiltak
har fokus på mer systematisk arbeid for å
fremme det psykososiale miljøet og å bedre
kontakten mellom ansatte og elever i skolen.

De fleste elevene føler at de har tatt riktig valg
av studieprogram og skole, og vil fortsette på
utdanningen.

Skolene som deltar i studien er randomisert inn
i tre ulike grupper. To grupper er tiltaksgrupper,
der tiltaksgruppe 1 inkluderer seks skoler som
har implementert Drømmeskolemodellen og
tiltaksgruppe 2 inkluderer seks skoler som har
implementert
Drømmeskolemodellen
i
kombinasjon med Nærværsteam. Fem skoler
har fungert som sammenligning/kontrollskoler.

Resultatene tyder på at elevene i hovedsak
trives godt på skolen, på tvers av kjønn og
studieretning, men med noe nedgang fra
skolestart til andre semester.
Elevene på studieforberedende og jenter
stresser mer enn yrkesfagelever og gutter i
skolesammenheng.

Opplevelse av lærerstøtte, klassetilhørighet
og skoletilhørighet
Undersøkelsen viste at elevene har høyere
forventninger til i hvilken grad lærerne i den
videregående opplæringen vil støtte dem, enn
hva de opplever å få av støtte.
Majoriteten av elevene opplever å høre til i
klassen og på skolen. Jenter og elever i
studieforberedende opplever i større grad
klassetilhørighet enn gutter og yrkesfagelever.

I denne rapporten blir resultater for kull 2
gjennom skoleåret 2016-2017 (Vg1) presentert.
I hovedsak blir kvantitative data fra
spørreskjema presentert i form av frekvenser
for det totale utvalget, samt fordelt på
måletidspunkt, kjønn og studieretning. Totalt
svarte 1787 elever på begge undersøkelsene.

Psykisk helse og ensomhet

Faglig mestringsforventning
kompetanse

Rundt 90 prosent av elevene i hele utvalget
rapporterer at de har noen å være sammen.

og

sosial

De fleste elevene opplevde at de mestrer
skolearbeidet, der guttene og elevene på
studieforberedende rapporterte høyere grad av
faglig mestringsforventning enn jentene og
yrkesfagelever.
Generelt opplever elevene å ha god sosial
kompetanse, der andelen øker fra skolestart til
andre semester. Det er likevel en andel som
rapporterer lavere på dette, særlig jentene.

Rundt halvparten av elevene opplever at de er
tilfredse med livet. Samtidig ser man en
nedgang i rapportering av mentalt velvære blant
ungdommene. Videre rapporterer jenter og
elever på studieforberedende mer symptomer
på angst og depresjon enn gutter og
yrkesfagelever.

Bruk av sosiale medier
Jenter rapporterer å være mer avhengige av
sosiale medier enn gutter, men ungdommene i
utvalget opplever generelt ikke at bruken av
sosiale medier går ut over hverdagen deres.

6 | ANDRE DELRAPPORT - KORTVERSJON
Seksuell trakassering og mobbing
Hele 95 prosent av elevene i utvalget sier at de
aldri har opplevd å bli seksuelt trakassert i løpet
av det siste skoleåret.
Under 5 prosent av utvalget har opplevd å bli
mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere i
løpet av det siste skoleåret. Videre rapporterer
under 5 prosent at de har blitt mobbet på nett i
samme tidsperiode.

Implementering har betydning for effekten
Ser man hele utvalget under ett finner vi for de
fleste indikatorene ingen effekter av tiltaket på
skolene som har implementert Drømmeskolen
og Drømmeskolen i kombinasjon med
Nærværsteam. Dersom man tar hensyn til hvor
lojalt tiltakene er implementert og i hvilken grad
tiltakene er integrert i organisasjonen, er det slik
at høy implementering har en viss betydning.
Det er en svak, positiv effekt både for
klassetilhørighet og lærerstøtte. Særlig er det
interessant at en lojal implementering av
Drømmeskolen har betydning for opplevelsen
av tilhørighet til klassen og lærerstøtte. Dette er
viktige målsetninger for Drømmeskolen.

1.

INTRODUKSJON

1. INTRODUKSJON
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Innledning
COMPLETE-prosjektet
er
en
av
fire
randomiserte
kontrollerte
studier
i
Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.
COMPLETE-prosjektet har til hensikt å legge til rette for økt gjennomføring, trivsel og mindre
fravær i videregående skole gjennom utprøving av to tiltak: Drømmeskolen og Nærværsteam.
Drømmeskolen er et universelt program rettet mot alle elever på skolen, og Nærværsteam
er et skoletiltak rettet mot særlig utsatte elever med utfordringer i skolehverdagen. Begge tiltak
har fokus på mer systematisk arbeid for å fremme det psykososiale miljøet og bedre kontakten
mellom ansatte og elever i skolen. For mer informasjon om tiltakene, se prosjektets nettside
(www.complete.w.uib.no), studieprotokollen (1) eller Delrapport 2 (hovedrapporten). I denne
rapporten inngår 16 videregående skoler i fire fylker som vi har fulgt gjennom skoleåret
2017/18.
Det overordnede teoretiske perspektivet for prosjektet som helhet er ungdoms utvikling, sett
som et samspill mellom individet og dets kontekst, og ungdom som en ressurs. Tiltakene
Drømmeskolen og Nærværsteam dekker de fire deltagende fylkenes ønske om å satse mer
på psykososialt miljø og psykisk helse i videregående skole, og er rettet mot de mest sentrale
områdene som er nevnt i en kunnskapsoversikt om frafall i videregående skole; tiltak for
oppmøte og atferd, veiledning (bruk av eldre elever som mentorer), systematisk arbeid for
bedre relasjoner, bedre koordinering mellom nivåer og helskole tilnærming (2).
Hovedmålsettingen med denne kortversjonen av hovedrapporten er å gi en beskrivelse av
elevene i prosjektskolene og tentative resultat for hva vi etter ett år med intervensjon i kull 2
kan si om elevers opplevelse av møte med videregående skole. I tillegg vil vi på noen
parametere beskrive sammenhengen mellom implementering og effektene. Denne
delrapporten vil med det først og fremst beskrive, og ikke forklare. Som i hovedrapporten
(Delrapport 2), vil vi dekke områdene sosial kompetanse, faglig mestringsforventning,
forventninger til og opplevelse av lærerstøtte og klassetilhørighet, ensomhet og psykisk helse.
I tillegg vil vi også her si noe om skoletrivsel, skolestress, skolevalg, intensjon om å fortsette
på skolen, mentalt velvære, bruk av sosiale medier, seksuell trakassering, og mobbing.

Metode
STUDIEDESIGN OG UTVALGSMETODE
Prosjektet bruker et blandet metode-design, som vil si at det er samlet inn både kvalitative data
og kvantitative data. Sammen gir dette grunnlag for å kunne si noe om effekten av tiltakene
(effektevaluering), samt prosessen med implementering av tiltakene (prosessevaluering).
For å kunne si noe om effekten av tiltakene sammenlikner vi utviklingen for skoler som har
innført tiltakene (tiltaksskoler) og skolene som fortsetter som tidligere (kontrollskoler). Alle
skoler i de fire fylkene som inngår i prosjektet ble invitert til å melde sin interesse for deltakelse.
Kriterier for å delta var at skolen ikke tidligere hadde hatt, eller på rekrutteringstidspunktet var
involvert i Drømmeskolen eller Nærværsteam eller liknende program eller forskningsprosjekt.
19 skoler meldte sin interesse, og 17 skoler ble vurdert som kvalifisert for deltakelse i studien.
Skolene ble deretter tilfeldig fordelt (randomisert) i tre grupper:
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-

Tiltaksgruppe 1: Fem skoler prøver bare ut Drømmeskolemodellen (Drømmeskolen)
Tiltaksgruppe 2: Seks skoler prøver ut en kombinasjon av begge tiltak
(Drømmeskolen og Nærværsteam)
Kontrollgruppe: Fem skoler er kontrollskoler (Kontroll)

En skole gikk ut av studien i 2017 pga. utfordringer med å implementere tiltakene. Til sammen
utgjorde disse klassene ca. 80 Vg1-elever.
Complete-prosjektet følger to kull: Kull 1 startet videregående opplæring høsten 2016, og kull
2 startet videregående opplæring høsten 2017. I denne rapporten presenteres resultat for kull
2 gjennom det første året på videregående skole (Vg1).

DATAINNSAMLING OG DATAGRUNNLAG
For å kunne si noe om utviklingen i skolene blir det samlet inn data før tiltakene blir
implementert (nullpunktmåling) og etter at tiltakene er implementert (oppfølgende måling). For
kull 2 ble nullpunktmålingen gjennomført i løpet av den første skoleuken av Vg1 (august 2017),
etterfulgt av første oppfølging i andre termin av Vg1 (mars 2018).
I denne studien er det samlet både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative dataene i
effektevalueringen består av registerdata og spørreskjemadata. Spørreskjemaundersøkelsen
inkluderer en rekke spørsmål om eleven sin bakgrunn og psykososiale liv, både i og utenfor
skolen (se hovedrapport). Undersøkelsen ble gjennomført med forskere og
forskningsassistenter fysisk tilstede på de enkelte skoler for å unngå å legge administreringen
av datainnsamlingen på skolene selv. Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk på
nettbrett og tok ca. en skoletime. For å kunne følge elevene over tid og koble dem til
skolen/fylkene sine registerdata er spørreskjemaene ID-merket basert på klasselister.
De kvalitative dataene i prosessevalueringen bygger på intervjuer og gruppeintervjuer med
sentrale aktører på hver av de 11 intervensjonsskolene. I forbindelse med intervjuene ble det
også gjennomført observasjon over to/tre dager på den enkelte skole. Til sammen ble det
gjennomført 128 intervju våren 2018. Intervjuene ble gjennomført ved at 1-2 forskere gjorde
feltarbeid på den enkelte skole og gjennomførte intervjuene over en periode på to til tre dager.
Hvert intervju har en varighet på gjennomsnittlig en time, og inkluderer rektorer, lærere, elever,
elevmentorer og andre aktører (som helsesøstre, nærværsteam, ressursgruppemedlemmer).

BESKRIVELSE AV UTVALGET
Totalt har 2290 elever svart på undersøkelsen i august 2017, og 2045 har svart på
oppfølgingsundersøkelsen i mars 2018. 1787 elever har svart på begge undersøkelsene. I
Tabell 1 vises svarene fordelt mellom de ulike gruppene. Figur 1-3 viser fordeling på kjønn,
studieretning og sosioøkonomisk status
Som det framgår av tabell 1, har vi særlig færre elever i mars 2018 enn vi hadde i august 2017
på kontrollskolene mens antall elever på tiltaksskoler med både Drømmeskolen og
Nærværsteam faktisk har økt fra august 2017 til mars 2018. Dette kan skyldes at flere elever
har kommet til etter at data ble samlet første skoleuke. Normalt er det er del bytter de første
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skoleukene. Dersom vi ser på fordelingen på kjønn, studieretning og sosioøkonomisk status,
har det kun skjedd relativt små endringer fra august 2017 til mars 2018 for alle gruppene.
Tabell 1. Beskrivelse av antall deltakere i gruppene på måletidspunktene august 2017 og mars 2018.

August 2017

Mars 2018

Kontroll

Drømmeskolen

Drømmeskolen
og
nærværsteam

Kontroll

Drømmeskolen

Drømmeskolen
og
nærværsteam

759

682

849

560

618

867

70

60
53

60

58

50

47

50
40

42
40

30
30
20
20
10

10

0

0

Studieretning

Kjønn
Gutter

Yrkesfag

Jenter

Figur 1. Prosentfordeling av
måletidspunktet august 2017.

kjønn

på

Studieforberedende

Figur 2. Prosentandel av elever i ulike
studieprogram på måletidspunktet august 2017.

11 | 1. INTRODUKSJON
50

47

45
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35
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25

23

22

20
15
10
3

5

5

0
Sosioøkonomisk status
Dårlig råd

Ikke særlig god råd

Middels god råd

God råd

Svært god råd

Figur 3. Prosentandel som rapporterte ulik sosioøkonomisk status på måletidspunktet august 2017.

Sosioøkonomisk status er definert ut fra elevenes rapportering av hvor god råd familien deres
har. Rundt 70 prosent av elevene rapporterer at familien deres har «god råd» eller «svært god
råd» på begge måletidspunkt. Rundt 23 prosent sier at familien deres har «middels god råd»
og rundt 7 prosent sier at familien har «dårlig råd» eller «ikke særlig god råd».

DENNE RAPPORTEN
De videre kapitlene i denne rapporten (kapittel 2 – 7) tar for seg hvert sitt temaområde.
Resultatene presenteres i form av deskriptive tall for det totale utvalget (både kontroll og
tiltaksskoler) på de ulike måletidspunktene. I tillegg rapporteres kjønnsforskjeller og forskjeller
mellom studieretning (yrkesfag og studiespesialiserende). Deretter vil et kapittel (kapittel 8)
presentere foreløpige analyser som beskriver sammenhengen mellom implementering og
effektene av tiltakene på noen parametere. Avslutningsvis samler vi trådene for hva vi etter ett
år med intervensjon i kull 2 kan si om elevers opplevelse av skolehverdagen og hvorvidt
tiltakene påvirker denne opplevelsen.
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2. FAGLIG
MESTRINGSFORVENTNING
OG SOSIAL KOMPETANSE

3.

INTRODUKSJON

Innledning
Det blir vektlagt fra myndighetene at skolen skal utvikle læringsmiljø som fremmer mestring og
motivasjon (3). Denne studien har en antagelse om at et godt psykososialt miljø vil bidra til å
fremme elevenes motivasjon for skolearbeid og mestring i skolen. Dette vil kunne ha en
betydning for gjennomføring i videregående skole da forskning viser at dårlig faglig prestasjon
er en sterk bidragsyter til frafall i videregående skole (4, 5).
En viktig forutsetning for å skape en god arena for læring, er et godt og inkluderende
læringsmiljø som fremmer gode relasjoner og sosialt samvær (6). Dette reflekteres også i
læreplanverket der ikke bare de faglige målene for skolen blir vektlagt, men også mål knyttet
til sosial og personlig utvikling (7). Sosial kompetanse handler blant annet om evnen til å skaffe
seg nye venner og beholde vennskap, og er noe man utvikler i samspill med andre (8). Det er
imidlertid stor variasjon i hvor godt barn og unge behersker dette samspillet (9). Gode
relasjoner løftes frem som en av de overgripende og viktigste faktorene for å hindre frafall fra
videregående opplæring (2).
I denne studien har både Drømmeskolen og Nærværsteam bygging av faglig mestring og
sosial kompetanse som viktige element. Der Drømmeskolen søker å skape et positivt
psykososialt miljø som vi vet påvirker læring, vil Nærværsteam ha som oppgave å legge til
rette for bedre mestringsopplevelse på individnivå for å mestre skolens krav og å fullføre
videregående skole.
I dette kapittelet vil vi se nærmere på hva forventning elevene har til egen faglig mestring og
opplevelse av deres sosiale kompetanse.

INDIKATORER

Faglig mestringsforventning

Sosial kompetanse

Faglig mestringsforventning i skolearbeidet ble målt ved
hjelp av 6 påstander (10). Eksempler på påstander var:
«Jeg kan gjøre det vanskeligste skolearbeidet dersom
jeg går inn for det» og «Jeg får til skolearbeidet selv om
det er vanskelig». Følgende svaralternativer ble gitt;
«Helt enig», «Enig», «Verken enig eller uenig»,
«Uenig» og «Helt uenig».

Sosial kompetanse ble målt ved hjelp av 10 påstander
(11) om hvordan elevene opplever sosial aksept og
vennskap fra jevnaldrende. Eksempler på påstander
var «Jeg klarer å få virkelig nære venner» og «Jeg har
en venn som jeg kan dele ting med», og følgende
svaralternativer ble gitt; «Stemmer svært godt»,
«Stemmer nokså godt», «Stemmer nokså dårlig» og
«Stemmer svært dårlig».
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Resultater
FAGLIG MESTRINGSFORVENTNING
De fleste rapporterer at de mestrer
skolearbeidet, utfører arbeid på en god
måte og klarer det hvis de ikke gir opp, selv
om arbeidet er vanskelig. Elevene føler seg
sikker på at de klarer å mestre det som skal
læres i timene og finner løsninger på det
vanskeligste
skolearbeidet.
Gutter
rapporterer mer faglig mestringsforventning
enn jenter på begge måletidspunkt og
studieforberedende rapporterer mer faglig
mestringsforventning enn yrkesfag på
måletidspunktet august 2017. Det er ingen
signifikant
forskjell
på
faglig
mestringsforventning i hele utvalget mellom
måletidspunktene august 2017 og mars
2018.

60

57

55
51

48

50
40
30
20
10
0
aug.17*

mar.18*

Faglig mestringsforventning

70
62

Gutter

60
52
50

70

Jenter

55

44

40

Figur 5. Prosentandel som rapporterte at de er
«enig» eller «helt enig» i påstandene om faglig
mestringsforventning.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

30
20

«Jeg kan gjøre det vanskeligste
skolearbeidet dersom jeg går inn
for det»

10
0
aug.17*

mar.18

Faglig mestringsforventning
Yrkesfag

(Påstand fra spørreskjemaet)

Studieforberedende

Figur 4. Prosentandel som rapporterte at de er
«enig» eller «helt enig» i påstandene om faglig
mestringsforventning.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

Under to prosent av hele utvalget, på begge
måletidspunkt, rapporterer at de er «helt
uenig» i påstandene om tro på egen faglig
mestringsforventning.
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SOSIAL KOMPETANSE
Rundt 75 prosent, i alle grupper på begge
måletidspunkt, rapporterer at de klarer å få
virkelig nære venner og at de har venner
som de kan dele ting og hemmeligheter
med. De rapporterer også at de har venner
de kan stole på og dele virkelig personlige
ting med. Det er en signifikant økning av
sosial kompetanse i hele utvalget mellom
måletidspunktene august 2017 og mars
2018 (p=.000). Gutter rapporterer høyere
sosial kompetanse, sammenlignet med
jentene på begge måletidspunkt.

«Som mentor har vi fått opplæring i
hvordan vi kan være en god mentor
og lytter, og være en god venn»
(elevmentor)
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Figur 6. Prosentandel som rapporterer at
påstandene om sosial kompetanse «stemmer
nokså godt» eller «stemmer svært godt».

Gutter
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Figur 7. Prosentandel som rapporterer at
påstandene om sosial kompetanse «stemmer
nokså godt» eller «stemmer svært godt».
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

Under tre prosent av hele utvalget
rapporterte at påstandene om sosial
kompetanse «stemmer svært dårlig» ved
begge måletidspunkt.
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3. SKOLETRIVSEL,
SKOLESTRESS OG
SKOLEVALG

18 | FAGLIG MESTRINGSFORVENTNING OG SOSIAL KOMPETANSE

Innledning
Barn og unge tilbringer store deler av hverdagen sin på skolen, noe som gjør skolen til en viktig
arena for å fremme ungdommens helse og trivsel. Undersøkelser viser at de aller fleste
ungdommene trives på skolen i Norge, og at det er små forskjeller mellom gutter og jenter (1214). Samtidig ser man at andelen som trives på skolen har gradvis blitt noe lavere de siste
årene (13).
Det har vært en økende oppmerksomhet på stresset og presset mange unge opplever knyttet
til skolen. I en undersøkelse fra 2018 blant norske ungdommer rapporterte hele seks av ti
jenter og tre av ti gutter at de ofte eller svært ofte blir stresset av skolearbeidet (13). Videre
viser tverrsnittsundersøkelser en økende rapportering av skolestress med økende alder, og
der jenter i større grad opplever å bli stresset av skolearbeidet (14).
I dette kapittelet vil vi presentere hvordan elevene rapporter å trives på skolen og i hvilken grad
de opplever skolestress. Videre vil vi i noe om elevenes skolevalg og intensjon om å fortsette
på videregående skole.

INDIKATORER

Skoletrivsel

Skolevalg og intensjon om å fortsette

Skoletrivsel ble målt ved hjelp av 5 påstander om
hvordan de liker seg på skolen (f.eks. «Jeg gleder meg
til å gå på skolen» og «Jeg har det gøy på skolen») (15).
De kunne velge mellom svaralternativene «Helt enig»,
«Enig», «Verken enig eller uenig», «Uenig» og «Helt
uenig».

To spørsmål ble brukt for å kunne si noe om elevenes
skolevalg og intensjon om å fortsette på videregående
(17): Spørsmål 1: «Går du dette skoleåret på det tilbudet
(utdanningsprogrammet/programområdet)
og
den
skolen du helst vil gå på?», med de fire svarkategoriene
«Ja, jeg er elev på det tilbudet og på den skolen jeg helst
vil gå på», «Ja, jeg er elev på det tilbudet jeg helst vil gå
på, men ikke på den skolen jeg helst vil gå på», «Ja, jeg
er elev på den skolen jeg helst vil, men ikke på det
tilbudet jeg helst vil gå på» og «»Nei, jeg er verken elev
på det tilbudet eller på den skolen jeg helst vil gå på».
Spørsmål 2: «Har du tenkt å fortsette på videregående
skole neste år?» hadde de frem svaralternativene «Ja»,
«Sannsynlig», «Lite sannsynlig», «Nei» og «Annet».

Skolestress
Skolestress ble ved målt ved hjelp av følgende spørsmål:
«Hvor stresset blir du av skolearbeidet (både arbeid du
skal gjøre på skolen og lekser)?» (16). Elevene ble gitt
følgende fire svarkategorier: «Ikke i det hele tatt», «Litt»,
«Ganske mye» og «Svært mye».
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Resultater
SKOLETRIVSEL
Majoriteten av elevene gleder seg til og
liker å gå på skolen, samt har det gøy på
skolen. De fleste føler også at de er glad for
at de er den de er og at de er sikker på at
de vil ha et godt liv når de blir voksen. Ved
måletidspunkt august 2017 rapporterer
jenter høyere skoletrivsel enn gutter, mens
ved måletidspunktet mars 2018 rapporterer
gutter høyere skoletrivsel. Ved første
måletidspunkt
rapporterer
studieforberedende høyere skoletrivsel enn
yrkesfag, mens ved andre måletidspunkt
rapporterer yrkesfag høyere skoletrivsel.
Det er ingen signifikant forskjell på
skoletrivsel mellom august 2017 og mars
2018 i hele utvalget.
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Figur 9. Prosentandel som rapporterer at de er
«enig» og «helt enig» i påstandene om
skoletrivsel på måletidspunktene august 2017
og mars 2018 mellom kjønn.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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Det er under tre prosent av hele utvalget,
på begge måletidspunkt, som rapporterer
at de er «helt uenig» i påstandene om
skoletrivsel.
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Figur 8. Prosentandel av elever i ulike
studieprogram som rapporterer at de er «enig»
og «helt enig» i påstandene om skoletrivsel på
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

«Jeg trives veldig godt. Det er veldig
godt miljø her, og det er, nei, det er
helt fantastisk, syns jeg»
(Elev, Vg1)
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SKOLESTRESS
Overordnet i utvalget er det en signifikant
økning av skolestress fra august 2017 til
mars 2018 (p=.000). Det er særlig økning
av skolestress hos jenter og elever i
studieforberedende fra første til andre
måletidspunkt. Guttene i utvalget holder
seg stabile, der rundt 10 prosent opplever
skolestress på begge måletidspunkt. Av
hele utvalget rapporterer 14 prosent «ikke i
det hele tatt» i august 2017 på spørsmålet
om skolestress, mens 17 prosent svarer det
samme i mars 2018.

Jenter og studieforberedende
elever stresser mer enn gutter og
yrkesfagelever i skolesammenheng
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Figur 10. Prosentandel av elever i ulike
studieprogram som rapporterer «enig» og «helt
enig» på spørsmålet om skolestress på
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

Figur 11. Prosentandel mellom kjønn som
rapporterer «enig» og «helt enig» på
spørsmålet
om
skolestress
på
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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SKOLEVALG OG INTENSJON OM Å FORTSETTE PÅ VIDEREGÅENDE
Majoriteten av elevene går på ønsket tilbud
og skole. Svært få rapporterer at de
hverken går på ønsket skole eller
studietilbud på begge måletidspunkt. Det er
svært få forskjeller mellom kjønn og
studieprogram på skole- og tilbudsvalg,
derfor presenteres hele utvalget i figur 12.
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Figur 13. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram
som
svarte
«ja»
og
«sannsynligvis» på spørsmålet om de skulle
fortsette på studiet på måletidspunktet mars
2018.
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Figur 12. Prosentfordeling av elevenes
rapportering av skole- og tilbudsvalg ved
måletidspunktet mars 2018.
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Over 90 prosent av elevene i hele utvalget
sier at de vil fortsette på videregående til
neste år. Under ti prosent sier at det bare
er «sannsynlig» at de skal fortsette, mens
under én prosent rapporterer «lite
sannsynlig», «nei» eller «annet».
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Figur 14. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarte «ja» og «sannsynligvis» på spørsmålet
om de skulle fortsette på studiet på
måletidspunktet mars 2018.

De fleste elevene føler de har tatt
riktig skolevalg og vil fortsette
utdanningen

Det var under tre prosent som rapporterte
«lite sannsynlig», «nei» eller «annet» på
spørsmål om de skulle fortsette på
videregående utdanning til neste år.
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4. OPPLEVELSE AV
LÆRERSTØTTE,
KLASSETILHØRIGHET OG
SKOLETILHØRIGHET
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Innledning
Det psykososiale miljøet på skolen er elevenes arbeidsmiljø og et godt og inkluderende
arbeidsmiljø fremmer helse, trivsel og læring (18, 19). Dette er også nedfelt i opplæringslovens
§ 9a som trådte i kraft i 2003 (20). Det psykososiale miljøet handler om de
mellommenneskelige forholdene på skolen og hvordan dette påvirker elevenes opplevelse av
læringssituasjonen, helse og trivsel. I denne rapporten blir elevenes opplevelse av det
psykososiale miljøet presentert i form av opplevelse av lærerstøtte, klassetilhørighet og
skoletilhørighet.
Relasjonen mellom lærer og elev har betydning for hvordan elevene fungerer sosialt og for
læring i skolen (21). Forskning viser at en positiv lærer-elev-relasjon kan fremme elevenes
psykiske helse og gjennomføring av videregående skole (22). En av de viktigste faktorene for
å lykkes på skolen er å bli sett, anerkjent og vist omsorg av noen voksne som elever møter i
skolehverdagen (23). Motsatt kan en negativ lærer-elev-relasjon gi økt risiko for utvikling av
psykiske problem hos elevene (22).
Gjennom ungdomsårene får gjerne forholdet til jevnaldrende økt betydning, og det å bli likt og
godtatt av sine jevnaldrende er vesentlig for ungdommers positive utvikling (24-26). Det er
hevdet at å få minst én venn i løpet av de første ukene i skolen har stor betydning for om man
lykkes i skolen eller ei (23). Samtidig viser forskning at å ha en god relasjon til noen, og at
noen ser en, har betydning for å klare å komme på skolen eller ei (27). Videre har opplevelsen
av tilhørighet vist å være sterkt knyttet til subjektivt velvære (26, 28), selvtillit (25) og
livstilfredshet (6).
I denne studien har tiltakene som mål å bygge positive psykososiale miljøer, hvor
Drømmeskolen har som mål å bygge et inkluderende skole- og klassemiljø, og Nærværsteam
har særlig fokus på å ivareta de som står i fare for å falle ut.
I dette kapittelet vil vi rapportere elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet i skolen, her
presentert i form av opplevd lærerstøtte, klassetilhørighet og skoletilhørighet.

INDIKATORER
Lærerstøtte
Lærerstøtte ble målt ved 10 påstander om lærerne (29)
med svaralternativene «Helt enig», «Enig», «Verken
enig eller uenig», «Uenig» og «Helt uenig». Ved første
måletidspunkt (august 2017) ble elevene spurt om
deres forventninger til lærerne, f.eks. «Jeg forventer at
lærerne mine gir meg valgmuligheter», mens de ved
første oppfølging (mars 2018) ble de spurt om deres
opplevelse av lærerne, f.eks. «Lærerne gir meg
valgmuligheter».

Klassetilhørighet
Klassetilhøriget ble målt ved 4 påstander om klassen
og det å gå på skolen (30). Svaralternativene som ble
gitt var «Helt enig», «Enig», «Verken enig eller uenig»,
«Uenig» og «Helt uenig». Ved første måletidspunkt

(august 2017) ble elevene spurt om deres forventninger
til klassen og skolen, f.eks. «Jeg forventer at elevene i
klassen min liker å være med hverandre», mens ved
første oppfølging (mars 2018) ble de spurt om deres
opplevelse av klassen og skolen, f. Eks. «Elevene i
klassen min liker å være med hverandre».

Skoletilhørighet
For å måle skoletilhørighet ble elevene bedt om å svare
på 10 påstander om deres opplevelse av skolen (31), og
omfatter m.a. påstandene «Jeg føler at jeg ikke hører
hjemme på denne skolen», «Jeg kan virkelig være meg
selv på denne skolen». Svaralternativene var «I svært
stor grad», «I ganske stor grad», «I noen grad» og «I
liten grad» eller alternativene «Nesten aldri», «Sjelden»,
«Av og til» og «Nesten alltid».
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Resultater
FORVENTET OG OPPLEVD LÆRERSTØTTE
Omtrent 70 prosent av hele utvalget har
høye forventninger til at de skal oppleve
støtte fra læreren. Ved måletidspunktet
mars 2018 viser det seg at elevenes
tidligere forventninger er høyere enn
lærerstøtten
de
faktisk
opplever.
Nedgangen er imidlertid ikke veldig stor.
Ved første måletidspunkt rapporterte under
én prosent av hele utvalget at de er «helt
uenig» i påstandene om lærerstøtte, mens
ved det andre måletidspunktet rapporterer
rundt tre prosent det samme.

«Vi tar opp ganske masse med
lærerne våre. Hvis det er noe vi lurer
på som klasse eller hver for oss, eller
det er noe vi er irritert over, da tar vi
det opp med en gang, og de hører på
oss»
(Elev, Vg1)
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Figur 15. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som rapporterer at de er «enig
og «helt enig» i påstandene om lærerstøtte på
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

Jenter

Figur 16. Prosentfordeling mellom kjønn som
rapporterer at de er «enig» og «helt enig» om
påstandene
om
lærerstøtte
på
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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FORVENTET OG OPPLEVD KLASSETILHØRIGHET
Overordnet føler elevene i alle grupper på
begge måletidspunkt at medelevene liker å
være med hverandre, at de godtar og
trøster hverandre. Samtidig ser vi at
forventningene til klassetilhørighet (august
2017) ikke samsvarer med hva elevene
opplever senere i skoleåret (mars 2018).
Jenter rapporterer mer klassetilhørighet
enn gutter ved første måletidspunkt. Ved
det andre måletidspunktet rapporterer like
mange gutter og jenter at de er «enig» og
«helt
enig»
i
påstandene
om
klassetilhørighet.
Studieforberedende
rapporterer høyere klassetilhørighet enn
yrkesfag ved begge måletidspunkt.
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Figur 18. Prosentfordeling mellom kjønn som
rapporterer at de er «enig» og «helt enig» i
påstandene
om
klassetilhørighet
på
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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«Jeg synes vi har et veldig bra
klassemiljø. Når jeg ser på de andre
klassene, så er folk stille der og de
prater ikke med hverandre. Men i
vårt klasserom så prater jo alle med
hverandre»

Studieforberedende

(Elev, Vg1)
Figur 17. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som rapporterer at de er «enig»
og
«helt
enig»
i
påstandene
om
klassetilhørighet på måletidspunktene august
2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

Under én prosent av hele utvalget
rapporterte at de var «helt uenig» med
påstandene om klassetilhørighet på
måletidspunktet august 2017, mens under
tre prosent svarte det samme i 2018.
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SKOLETILHØRIGHET
De fleste elevene opplever stor grad av
tilhørighet
til
skolen.
Elever
i
studieforberedende rapporterer høyere
skoletilhørighet
sammenlignet
med
yrkesfagelever. Det er ingen betydelig
forskjell mellom jenter og gutter.
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Figur 19. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som svarte at de var «i ganske
stor grad» og «i svært stor grad» enig med
påstandene
om
skoletilhørighet
på
måletidspunktet mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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Figur 20. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarte at de var «i ganske stor grad» og «i svært
stor grad» enig med påstandene om
skoletilhørighet på måletidspunktet mars 2018.
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5. PSYKISK HELSE OG
ENSOMHET
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Innledning
Begrepet «psykisk helse» blir gjerne brukt som et samlebegrep som omfatter både positiv
psykisk helse (mentalt velvære, livstilfredshet) og psykisk uhelse (symptomer på angst og
depresjon og ensomhet).
Forskning viser at psykisk uhelse i barne- og ungdomsårene gir økt risiko for psykisk uhelse
videre i voksenlivet. Det er klare sammenhenger mellom psykisk uhelse, fravær og frafall blant
elever i videregående opplæring (27, 32-34). Videre rapporterer omkring 10 prosent av
elevene i videregående skole at de er ensomme (12), noe som også er en risikofaktor for
psykisk uhelse og frafall (35, 36). Dette medfører både store individuelle og samfunnsmessige
belastninger. Man ser også tydelige kjønnsforskjeller når det gjelder selvrapportering av
psykisk helse, der jenter rapporterer mer psykisk uhelse enn guttene (12-14). Samtidig viser
undersøkelser at norsk ungdom i hovedsak opplever å ha god helse og er tilfredse med livet,
men med en negativ utvikling i ungdomsårene (14). Opplevelse av livstilfredshet i
ungdomsårene er ikke bare viktig i seg selv, men også for framtidig psykisk og fysisk helse.
I dette kapittelet vil vi presentere resultater som omhandler elevenes opplevelse av
livstilfredshet, mentalt velvære og ensomhet, samt forekomst av symptomer på angst og
depresjon.

INDIKATORER

Livstilfredshet
Livstilfredshet ble målt med 9 utsagn om livet (f.eks.
«Livet mitt går bra» og «Jeg kunne ikke tenke meg å
forandre mange ting i livet mitt»), der elevene blir bedt
om å svare hvor ofte de har følt seg slik i løpet av de
siste ukene, fra «Aldri», «Av og til», «Ofte» til «Nesten
alltid» (37).

Psykisk uhelse - Symptomer på angst og
depresjon
Psykisk uhelse ble målt ved en liste med 5 problem
eller plager som er symptomer på angst og depresjon
(f.eks. «Vært stadig redd og engstelig» og «Følt deg
nedenfor og trist») (39). Eleven ble bedt om å svare
om de har vært plaget med noe av dette de siste 14
dagene. De gitte svarkategoriene var «Ikke plaget»,
«Litt plaget», «Ganske plaget» og «Veldig plaget».

Mentalt velvære
Mentalt velvære ble målt med 14 utsagn om følelser og
tanker (f.eks. «Jeg har vært optimistisk med hensyn til
fremtiden» og «Jeg har hatt mye energi»).
Svarkategoriene som ble gitt var: «Ikke i det hele tatt»,
«Sjelden», «En del av tiden», «Ofte» og «Hele tiden»
(38).

Ensomhet
Ensomhet ble målt ved 6 utsagn om hvordan de har
det (f.eks. «Jeg har nok kontakt med andre
mennesker» og «Jeg føler meg ofte ensom») (40).
Svarkategoriene gikk fra «I svært stor grad», «I
ganske stor grad», «I noen grad», «I liten grad» og
«Ikke i det hele tatt».
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Resultat
OPPLEVD LIVSTILFREDSHET
Bare halvparten av elevene rapporterer at
de har det bra for tiden, at livet går bra og
er akkurat slik det skal være, at de trives
med hva som skjer i livet og at de har det
de
ønsker
i
livet.
Elevene
på
studieprogrammene
yrkesfag
og
studieforberedende rapporterte likt på
opplevd livstilfredshet i august 2017 og
mars 2018, med svært få forskjeller. I
forhold til kjønn ser vi at under halvparten
av jentene opplever å være tilfredse med
livet, mens over halvparten av guttene
rapporterer det samme. I hele utvalget er
det ingen signifikant forskjell på opplevd
livstilfredshet mellom måletidspunktene
august 2017 og mars 2018.

Opplever elevene å være tilfredse
med livet?
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Figur 22. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarte «ofte» og «nesten alltid» på
spørsmålene om opplevelse av livstilfredshet
på måletidspunktene august 2017 og mars
2018.
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Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

Livstilfredshet
Yrkesfag
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Figur 21. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som svarte «ofte» og «nesten
alltid» på spørsmålene om opplevelse av
livstilfredshet på måletidspunktene august 2017
og mars 2018.

Rundt 10 prosent av hele utvalget svarte
«aldri» på utsagnene om opplevd
livstilfredshet på begge måletidspunkt.
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MENTALT VELVÆRE
Bare rundt 30 prosent av elevene i hele
utvalget rapporterer at de «ofte» eller «hele
tiden» opplever mentalt velvære på begge
måletidspunkt. Det innebærer at et flertall
av elevene bare opplevede å være
optimistisk med hensyn til framtiden, føle
seg nyttig og avslappet og at de har
håndtert problemer godt en del av tiden
eller sjeldnere. Det er en signifikant
nedgang
av mentalt
velvære fra
måletidspunktet august 2017 til mars 2018
i hele utvalget (p<.05).
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Figur 24. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarte «ofte» eller «hele tiden» på påstandene
om mentalt velvære på måletidspunktene
august 2017 og mars 2018.
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Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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Figur 23. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som svarte «ofte» eller «hele
tiden» på påstandene om mentalt velvære på
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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PSYKISK UHELSE
En høyere rapportering enn grenseverdien
på 2.0 indikerer at eleven har symptomer
på angst og depresjon (41). Majoriteten av
elevene
i
utvalget
svarer
under
grenseverdien på spørsmålene om
symptomer på angst og depresjon. Elever
på
studieforberedende
og
jenter
rapporterer høyere grad av symptomer på
angst og depresjon sammenlignet med
elever på yrkesfag og gutter på begge
måletidspunkt. Elevene på yrkesfag og
guttene i utvalget holder seg omtrent
stabile på begge måletidspunkt, mens
elevene på studieforberedende og jentene
rapporterer økt grad av symptomer på
angst og depresjon fra første til andre
måletidspunkt. Det er ikke en signifikant
forskjell
mellom
første
og
andre
måletidspunkt i hele utvalget på symptomer
på angst og depresjon.
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Figur 26. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarer over grenseverdien på spørsmålene om
angst og depresjon på måletidspunktene
august 2017 og mars 2018.
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Figur 25. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som svarer over grenseverdien
på spørsmålene om angst og depresjon på
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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ENSOMHET

«Så har litt erfaring i det selv, i det å gå

Rundt 95 prosent av elevene i hele utvalget
rapporterer at de «ikke i det hele tatt» eller
«i liten grad» opplever ensomhet på begge
måletidspunktene. Elevene føler de har nok
kontakt med andre mennesker og at andre
bryr seg om dem. De føler at andre forstår
dem og deres situasjon og at det ikke er
vanskelig å snakke med mennesker de ikke
har truffet før. Det var ingen signifikant
forskjell fra første til andre måletidspunkt i
hele utvalget på ensomhet. Det var lik
rapportering
av
ensomhet
mellom
måletidspunktene august 2017 og mars
2018 på kjønn, derfor presenteres det kun
en av måletidspunktene.

alene og ikke føle at du har en
tilhørighet. Og da ville jeg på en måte
endre på det. At alle føler seg inkludert,
at ingen går alene og at alle har noen å
være med. At klassemiljøet fungerer
bra. For det er så dumt når
klassemiljøet ikke fungerer og, for da
går det ut over konsentrasjonen, og så
går det ut over karakterene dine og. Og
det syns jeg er veldig dumt, at du må
gå alene og så går det på en måte
utover fremtiden din. Fordi at det er jo
fremtiden din, utdanningen du tar og,
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så jeg syns det er en viktig del av
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skoleårene, det å ha noen å være
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Figur 27. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som svarer «i ganske stor grad»
eller «i svært stor grad» på spørsmålene om
ensomhet på måletidspunktene august 2017 og
mars 2018.
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Figur 28. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarer «i ganske stor grad» eller «i svært stor
grad» på spørsmålene om ensomhet på
måletidspunktet august 2017.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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6. SOSIALE MEDIER
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Innledning
Den teknologiske utviklingen vi har sett de siste tiårene har ført med seg nye medie- og
kommunikasjonsmidler. Den sosiale interaksjonen som tidligere bare foregikk ansikt til ansikt,
kan nå også gjøres digitalt gjennom sosiale medier - til alle døgnets tider. Sosiale medier har
fått en sentral rolle i hverdagen til ungdommen. Undersøkelser i Norge viser en økt bruk av
sosiale medier blant ungdommer bare de siste 3 årene, der 57 % av guttene og 81 % av
jentene på videregående skole i 2018 rapporterte å bruke minst én time på sosiale medier
daglig (13).
Forskning har vist at bruk av sosiale medier kan ha en positiv påvirkning på selvtillit, tilknytning
til venner, sosial kompetanse og kognitiv og affektiv empati (42). Videre har bruk av sosiale
medier også vist en positiv sammenheng med psykisk helse gjennom opplevelse av tilhørighet
med og støtte av venner på nett (43, 44).
Samtidig har de negative konsekvensene av bruken av sosiale medier også blitt belyst. Sosiale
medier er mellom annet vist å ha sammenheng med økt grad av depresjon (45). Videre er
avhengighet av sosiale medier blitt løftet fram som en økende psykisk sykdom (46), relatert til
økt grad av depresjon (47), dårligere søvnkvalitet (48), insomnia (49), lav livstilfredshet (50),
ADHD (51), angst (51) og aggressiv atferd (51, 52).
I dette kapittelet vil vi se på i hvilken grad elevene rapporterer å være avhengig av sosiale
medier. Det blir også presentert i hvilken grad de opplever tilhørighet med venner på nett.

INDIKATORER

Avhengighet av sosiale

Tilhørighet med venner på nett

Avhengighet av sosiale medier ble målt ved 9 utsagn
om bruken av sosiale medier i løpet av det siste året
(f.eks. «... følt behov for å bruke sosiale medier oftere
og oftere?» og «... ikke fått nok søvn fordi du var på
sosiale medier til sent på natten») (46).
Svarkategoriene var «Aldri», «Av og til», «Ofte»,
«Nesten alltid» og «Alltid». Et item («... hatt alvorlige
problemer på skolen fordi du brukte for mye tid på
sosiale medier?») ble kuttet fra skalaen pga. for lav
svarprosent.

Tilhørighet med venner på nett ble målt ved 6
påstander, f.eks. «Ved å være på nettet føler jeg meg
mer involvert i hva som skjer med mine venner» og «Jeg
oppmuntrer vennene mine på nettet» (53).
Svarkategoriene gikk fra 1 = «Helt usant» til 7 = Helt
sant».
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Resultat
AVHENGIGHET AV SOSIALE MEDIER
Majoriteten av elevene i utvalget
rapporterer at de «aldri» lar bruken av
sosiale media gå ut over hverdagen på
begge måletidspunktene. Over 80 prosent
av hele utvalget mener at de i svært liten
grad er avhengighet av sosiale medier.
Rapporteringen har nedgang fra første til
andre måletidspunkt i alle grupper. Jenter
rapporterer signifikant mer avhengighet
enn gutter ved måletidspunktet august
2017 (p<.05).

Bruker elever overdrevent mye tid på
sosiale medier?
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Figur 29. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som svarer «nesten alltid» eller
«alltid» på spørsmålene om avhengighet av
sosiale medier på måletidspunktene august
2017 og mars 2018.

Figur 30. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarer «nesten alltid» eller «alltid» på
spørsmålene om avhengighet av sosiale
medier på måletidspunktene august 2017 og
mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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TILHØRIGHET MED VENNER PÅ NETT
Rundt 40 prosent av elevene i hele utvalget
rapporterer at det er «sant» eller «helt
sant» at de opplever tilhørighet med venner
på nettet. Elevene på studieforberedende
rapporterer høyere tilhørighet med venner
på nett, sammenlignet med yrkesfagelever
på begge måletidspunkt. Jenter rapporterer
også mer tilhørighet med venner på nett
enn gutter på begge måletidspunkt. Det er
en signifikant nedgang av tilhørighet med
venner på nett fra første til andre
måletidspunkt i hele utvalget (p<.001).
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Figur 32. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarer «sant» eller «helt sant» på spørsmålene
om tilhørighet med venner på nettet
måletidspunktene august 2017 og mars 2018.
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Figur 31. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som svarer «sant» eller «helt
sant» på spørsmålene om tilhørighet med
venner på nettet på måletidspunktene august
2017 og mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).

«Jeg bruker nettet til å
kommunisere med venner jeg ser
regelmessig»
(påstand fra spørreskjema)
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7. SEKSUELL
TRAKASSERING OG
MOBBING
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INNLEDNING
Mobbing og seksuell trakassering er ulike former for trakassering. Trakassering kjennetegnes
av at atferden er uønsket, uoppfordret og enveis.
Mobbing kan defineres som gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere personer
som er rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg (54, 55). For at noe skal
kunne kalles mobbing er det ikke nok at noen opptrer aggressivt, men det må også foreligge
en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene (der den som mobber må oppfattes som den
sterkeste parten) (56). En ny type mobbing som har blitt mer aktuell de siste årene er digital
mobbing som foregår på sosiale medier.
De negative psykiske konsekvensene som kan følge av å bli mobbet omfatter blant annet
angst, depresjon, ensomhet, lav selvtillit og selvmordstanker. De psykiske problemene hos
mobbeofre varer i lang tid, mange ganger gjennom hele livet (57, 58). I tillegg forekommer
psykosomatiske problemer som magesmerter, hodepine og søvnvansker (58, 59). Samtidig er
ungdom som mobber andre funnet å ha økt risiko for senere antisosial eller kriminell utvikling
(57). Mobbing med seksuell karakter og mobbing rettet mot religion og etnisitet har blitt funnet
å være spesielt skadelig for psykisk og fysisk helse (58).
Seksuell trakassering er en form for uønsket seksuell oppmerksomhet som kan vise seg
verbalt, non-verbalt, indirekte eller fysisk (60). Det å være utsatt for seksuell trakassering av
jevngamle ungdommer er assosiert med en rekke negative psykososiale og
utdanningsmessige konsekvenser, blant annet økt grad av symptomer på angst og
depresjon (60, 61), selvskading (62), lav selvtillit og negativt kroppsbilde (60) og lavere
faglige prestasjoner (63). Disse sammenhengene viser seg generelt sterkere for jenter enn
gutter. En undersøkelse blant norske ungdommer viste blant annet at 23 prosent av jentene
og 4 prosent av guttene har opplevd å bli befølt på en seksuell måte mot sin vilje (64).
I dette kapittelet presenteres resultater for hvor mange i vårt utvalg som rapporterer å ha
opplevd ulike former for seksuell trakassering, samt hvor ofte ungdommen opplever å bli
mobbet eller mobbet andre.
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INDIKATORER

Seksuell trakassering
Før spørsmålene om seksuell trakassering ble elevene
presentert med følgende definisjonen på seksuell
trakassering: «uønsket seksuell adferd som skjer ansikt til
ansikt, eller elektronisk. Hvis alle involvert liker og samtykker
til adferden, er det ikke seksuell trakassering». De ble så
bedt om å svare på hvor ofte i løpet av de siste 12 månedene
de har opplevd ulike former for seksuell trakassering (65). I
denne rapporten presenteres tre ulike former for seksuell
trakassering. Svaralternativene de ble gitt var enten «Aldri»,
«Sjelden», «Av og til», «Ofte» og «Svært ofte» eller «Ikke
plaget», «Litt plaget», «Ganske plaget» og «Veldig plaget».

Mobbing
Før spørsmål om mobbing ble presentert, ble det gitt
følgende definisjon av mobbing; «Vi sier at en elev BLIR
MOBBET når en annen elev eller flere andre elever sier eller
gjør vonde og ubehagelige ting mot han eller henne. Det er
også mobbing når en elev blir ertet gjentatte ganger på en
måte som han eller hun ikke liker eller når han eller hun med
vilje blir holdt utenfor. Men det er IKKE MOBBING når to
omtrent like sterke (jevnbyrdige) elever slåss eller krangler.
Det er heller ikke mobbing når noen blir ertet på en snill og
vennskapelig måte» (66).
Å bli mobbet
Å bli mobbet av andre ble målt med spørsmålet: «Hvor ofte
er du blitt mobbet på skolen i løpet av de siste

skolemånedene?». Svarkategoriene som ble gitt var:
«Jeg er ikke blitt mobbet på skolen i løpet av de siste
månedene», «Bare en sjelden gang», «2 eller 3 ganger
i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger
i uken».
Å mobbe andre
Å mobbe andre ble målt ved spørsmålet: «Hvor ofte har
du selv vært med på å mobbe en annen elev/andre
elever på skolen i løpet av de siste skolemånedene?».
Følgende svarkategorier ble gitt: «Jeg har ikke mobbet
en annen elev/andre elever på skolen i løpet av de siste
månedene», «Bare en sjelden gang», «2 eller 3 ganger
i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger
i uken».
Mobbing på nett med meldinger eller bilder
I hvilken grad elevene har opplevd å bli mobbet på ulike
måter på internett ble undersøkt ved følgende
påstander: «Noen sendte stygge meldinger, innlegg på
veggen min, eposter og SMS ‘er, eller laget en
internettside som gjorde narr av meg» og «Noen tok
ufine eller upassende bilder av meg, uten tillatelse, og
la dem på internett». Elevene fikk svaralternativene
«Jeg har ikke blitt mobbet på denne måten de siste
skolemånedene», «1 eller 2 ganger», «2 eller 3 ganger
i måneden», «Omtrent en gang i uken» og «Flere
ganger i uken».
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Resultat
SEKSUELL TRAKASSERING
95 prosent av elevene i hele utvalget
rapporterer at de «aldri» har blitt seksuelt
trakassert i løpet av det siste skoleåret.
Under én prosent av hele utvalget svarte
«ofte» eller «nesten alltid» på spørsmålene
om seksuell trakassering. Studieretningen
yrkesfag rapporterer signifikant mer
seksuell
trakassering
enn
studieforberedende (p=.000). Overordnet
er det ingen betydelige forskjeller mellom
gutter og jenter; de rapporterer like mye
seksuell trakassering.
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Figur 33. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som svarte «aldri» på
spørsmålene om seksuell trakassering på
måletidspunktet mars 2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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Figur 34. Prosentfordeling mellom kjønn som
svarte «aldri» på spørsmålene om seksuell
trakassering på måletidspunktet mars 2018.
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MOBBING
Rundt 86 prosent av elevene i utvalget
rapporterer at de ikke har blitt mobbet i
løpet av de siste skolemånedene. Rundt 10
prosent sier at de har blitt mobbet «bare en
sjelden gang». Under to prosent sier at de
har blitt mobbet «to eller tre ganger i
måneden». Én prosent sier at de har blitt
mobbet «omtrent en gang i uken» og 1,5
prosent sier at de har blitt mobbet «flere
ganger i uken» i løpet av de siste
skolemånedene. Det er ingen betydelige
forskjeller i rapporteringen av mobbing
mellom studieretningene eller kjønn.

«Nei, det er ikke mobbing i vår klasse,
men det er visse folk som bare er der
for å irritere, og det plager meg litt»
(Elev, Vg1)
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Figur 35. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som rapporterer at de «ikke» har
blitt mobbet i løpet av de siste skolemånedene
ved måletidspunktet mars 2018.
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Figur 36. Prosentfordeling mellom kjønn som
rapporterer at de «ikke» har blitt mobbet i løpet
av
de
siste
skolemånedene
ved
måletidspunktet mars 2018.
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MOBBET ANDRE
Rundt 90 prosent av elevene i utvalget
rapporterer at de ikke har mobbet andre i
løpet av de siste skolemånedene. Under én
prosent av hele utvalget svarer at de har
mobbet andre «omtrent en gang i uken»
eller «flere ganger i uken» i løpet av de
siste skolemånedene. Elevene på yrkesfag
rapporterer at de mobber andre signifikant
mer enn elever på studieforberedende
(p=.000). Gutter rapporterer at de mobber
andre signifikant mer enn jenter (p=.000).
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Figur 37. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som rapporterer at de «ikke» har
mobbet andre i løpet av de siste
skolemånedene ved måletidspunktet mars
2018.
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Figur 38. Prosentfordeling mellom kjønn som
rapporterer at de «ikke» har mobbet andre i
løpet av de siste skolemånedene ved
måletidspunktet mars 2018.
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NETTMOBBING
Omtrent 95 prosent av elevene i utvalget
har ikke blitt mobbet via nettet/sosiale
medier i løpet av de siste månedene ved
måletidspunktet mars 2018. Under én
prosent av hele utvalget svarte «en gang i
uken» eller «flere ganger i uken» på
spørsmålene om nettmobbing. Elevene på
studieretningen yrkesfag rapporterer at de
har blitt signifikant mer nettmobbet enn
elevene på studieforberedende (p=.000).
Det er ingen betydelig forskjell i
rapporteringen av nettmobbing mellom
kjønnene.
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Figur 40. Prosentfordeling mellom kjønn som
rapporterer at de «ikke» har blitt nettmobbet ved
måletidspunktet mars 2018.
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Figur 39. Prosentfordeling av elever i ulike
studieprogram som rapporterer at de «ikke» har
blitt nettmobbet ved måletidspunktet mars
2018.
Note: * indikerer signifikant forskjell (p<.05).
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Introduksjon
I dette delkapittelet vil vi se på effektene tiltakene Drømmeskolen og Nærværsteam har hatt
på elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet i skolen (målt som lærerstøtte og
klassetilhørighet), elevenes psykiske helse (målt som symptomer på angst og depresjon og
livstilfredshet), ensomhet, sosial kompetanse og faglig mestringsforventning. Vi måler effekter
ved å se på forskjeller i utvikling de ulike utfallene mellom skolene som har innført tiltakene og
skolene i kontrollgruppen.
Begge tiltak i COMPLETE-studien har fokus på mer systematisk arbeid for å fremme det
psykososiale miljøet og bedre kontakten mellom ansatte og elever i skolen. For mer
informasjon om prosjektet og tiltakene, se studieprotokoll (1) og første Delrapport. I det videre
vil vi kort presentere noen tentative resultater fra effektevalueringen og prosessevalueringen
av tiltakene. For utfyllende presentasjon av resultatene, se hovedrapporten for den andre
Delrapporten som er tilgjengelig på hjemmesiden: www.complete.w.uib.no.

Har implementering av tiltakene hatt betydning for effektene?
De innledende analysene av tiltakenes effekt viser noen utfall som er negative, og dermed
motsatte, i forhold til hva som er intensjonen med tiltakene. Det er derfor interessant å se om
implementering av tiltakene har hatt betydning for effektene vi ser. Basert på de kvalitative
dataene fra prosessevalueringen ble det utviklet to implementeringsindikatorer som viser til
hvor godt skolen har implementert tiltaket – tiltakslojalitet og tiltaksintegrering.
Tiltakslojalitet ble bedømt ut i fra gjennomføringen av kjerneelementene i tiltakene slik de står
beskrevet i tiltaksbeskrivelsen for hver av tiltakene. Tiltaksintegrering viser til i hvilken grad
tiltaket er forankret og har oppslutning i organisasjonen. Videre ble de 11 tiltaksskolene delt
opp i tre kategorier etter hvor god implementeringen har vært på skolen - lav, middels og høy
- for hver av de to indikatorene. For utfyllende informasjon om tiltaksindikatorene og
inndelingen for de ulike nivåene for hvor godt skolene har implementert tiltakene, se
hovedrapporten for den andre Delrapporten.

EFFEKT FOR SKOLENE MED ULIK TILTAKSLOJALITET
I hvilken grad skolene har gjennomført tiltakene har betydning for effekten av tiltakene. Når vi
ser på psykisk uhelse målt ved symptomer på angst og depresjon og livstilfredshet viser
analysene at skoler som i liten grad har implementert Drømmeskolen i henhold til
intensjonene har en svak negativ utvikling. Det betyr at elevene opplever å ha en dårligere
psykisk helse og lavere livstilfredshet ved måletidspunktet i mars enn ved oppstarten av
skoleåret. Denne utviklingen ser man ikke ved skoler som har høy tiltakslojalitet, i tillegg til at
de har en bedre utvikling i elevenes opplevelse av lærerstøtte og klassetilhørighet. Dette er i
tråd med hva Drømmeskolen skal bidra til og er et svært viktig funn, og viser at en lojal
implementering av Drømmeskolen har betydning for opplevelse av støtte fra læreren og
tilhørighet til klassen.
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EFFEKT FOR SKOLENE MED ULIK TILTAKSINTEGRERING
Vi har også undersøkt om det er tilsvarende sammenheng mellom skolenes tiltaksintegrering
og hva som er effekten av Drømmeskolen. Både de som skårer lavt og middels på
tiltaksintegrering har en svak økning i psykisk uhelse målt som symptomer på angst og
depresjon og en svak reduksjon i livstilfredshet. Særlig er det en sammenheng mellom lav grad
av implementering og negative resultater her. Dette er samme utviklingen som vi også fant for
implementeringsvariabelen «tiltakslojalitet». For indikatoren for klassetilhørighet viser skolene
med høy tiltaksintegrering en liten økning, men også de med lav skår har en liten økning
sammenlignet med kontrollskolene.

Hva kjennetegner skolene som har lykkes og ikke lykkes med
implementering av tiltakene?
De kvalitative intervjuene viser at lav implementering av Drømmeskolen særlig er knyttet til
følgende forhold:





Skolene har i liten grad har lyktes med å etablere ressursgrupper som fungerer.
Ansvaret for tiltaket, gjennomføringen og koordineringen hviler på en eller to
enkeltpersoner.
Skolene har i mindre grad gjennomført Drømmeklassen 1 og Drømmeklassen 2 slik
det er tiltenkt.
Kontaktlærerne uttrykker i mindre grad oppslutning og engasjement for
Drømmeskolen.
Noen av kontaktlærerne benytter enkelte elementer fra
Drømmeskolen i løpet av året, men bruken er lite systematisert.

Intervjuene viser videre at de skolene som skårer lavt på implementering av Nærværsteam
har opplevd utfordringer knyttet til:





Skifte i ledelse
Ustabilt team
Uavklarte roller mellom teamet og øvrige elevtjenesten
Store endringer i skolens omgivelser/strukturer

Motsatt ser man i de kvalitative intervjuene at skolene som har lykkes med implementering
av Drømmeskolen særlig kjennetegnes ved følgende:







Ressursgruppene fungerer og tar ansvar for den interne opplæringen av mentorene.
Skolene har rekruttert tilstrekkelig mange mentorer til at de kan drive Drømmeskolen
gjennom skoleåret uten at det er fare for gjennomføringen hvis enkelte mentorer av
ulike grunner skulle slutte som mentorer.
Mentorordningen er også såpass innarbeidet at mentorene, i tillegg til gjennomføringen
av både Drømmeklassen 1og Drømmeklassen 2, også har gjennomført temasamlinger
og ulike trivselsfremmende aktiviteter i løpet av skoleåret.
Vilje og oppfølging fra rektor/ledergruppe.

Når det gjelder Nærværsteam, har skolene som skårer høyt på implementering i stor grad
lykkes med følgende:
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Teamet:
o har langt på vei etablert et tverrfaglig samarbeid.
o har i noe større grad klart å få det tverrfaglige samarbeidet til å bli en del av
hverdagen.
o utnytter ikke bare hverandres kompetanse på møtene i Nærværsteamet, men
også den daglige oppfølgingen av elevene.
o er samlokalisert
o har en tydeligere rolle og ansvarsfordeling i forhold til skolens øvrige
elevtjeneste.
o har en avklart og ryddig møtestruktur.
Ved disse skolene finner vi færre trekk av parallell organisering.
Skolen har klart å plassere nærværsteamene inn i skolens organisasjon.
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Denne rapporten har presentert resultater for hva vi etter ett år med intervensjon i kull 2 kan si
om elevenes opplevelse av skolehverdagen og hvorvidt tiltakene påvirker denne opplevelsen.
Resultatene viser at de fleste elevene trives på skolen og opplever at de klarer å få nye venner.
Videre viser undersøkelsen at et stort flertall føler at de har tatt riktig valg av studieprogram og
skole, og vil fortsette på utdanningen.
Samtidig indikerer våre resultater at overgangen fra grunnskolen til videregående skole er
krevende. Vi ser en økning i skolestress i løpet av skoleåret, da særlig for jenter. Videre
rapporterer jentene høyere grad av psykisk uhelse og lavere mentalt velvære og livstilfredshet,
sammenlignet med guttene.
Et viktig funn i denne rapporten (se også hovedrapport) er betydningen av implementering
av tiltakene, der resultatene viser at grad av tiltakslojalitet og tiltaksintegrering har
betydning for effekten av tiltakene. Skoler som skårer høyt på tiltakslojalitet har en bedre
utvikling i elevenes opplevelse av lærerstøtte og klassetilhørighet. Videre har skoler som
skårer høyt på tiltaksintegrering den sterkeste økningen for klassetilhørighet. Dette viser
at systematisk arbeid med det psykososiale miljøet i skolen lønner seg.
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