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Sammendrag  
 
Prosjektet Helsefremmende skoler gjennomførte høsten 2011 en kvantitativ spørreundersøkelse om 
selvopplevd helse, egne helsevalg og forhold på skolen. Alle elever på de fire pilotskolene i 
prosjektet ble invitert til å delta, og 48 % (1558 elever) svarte på undersøkelsen.  

Hovedfunn 

Elevene sier at de trives på skolen, og hele 66 % sier at de trives veldig godt. Elevene trives også 
godt med lærerne sine, de får den hjelpen de trenger av lærerne, og de synes det er lett å få nye 
venner på skolen. Dette er veldig tilfredsstillende resultater, og et godt utgangspunkt for læring og 
utvikling. 

Elever som sier at de opplever at helsen er ”dårlig eller ikke helt god for tiden” skårer dårligere på 
en rekke andre variabler i forhold til elever som rapporterer at helsen deres er god eller svært god. 
Elever som ”ikke deltok i kroppsøving i forrige uke” skårer dårligere på mange andre helserelaterte 
variabler enn de elevene som deltok i kroppsøving. De har et vanskeligere forhold til både 
kroppsøvingsfaget og til fysisk aktivitet generelt. Elever som daglig bruker ”mye tid på 
skjermaktivitet” skårer dårligere på helsevariabler enn elever som bruker lite tid på skjermaktivitet 
etter skoletid.  

Det er overraskende mange elever som svarer at de har store vansker med å konsentrere seg i 
timene. Undersøkelsen gir ikke svar på hva som gjør at det er vanskelig å konsentrere seg i timene.  

Konklusjon og videre arbeid i prosjektet  

Undersøkelsen avdekker, som i 2010, at det er tre grupper av elever som har en overopphoping av 
negative helseforhold; elever med dårlig selvopplevd helse, elever som ikke deltar i kroppsøving og 
elever som bruker mye tid på skjermaktivitet utenom skoletid. Det er ”overlapping” mellom disse tre 
gruppene av elever. Prosjektet Helsefremmende skoler bør fortsatt ha fokus på disse tre gruppene.  

Elever som ikke deltar i kroppsøving, eller som liker kroppsøving dårlig er den enkleste gruppen å 
identifisere i skolehverdagen. Prosjektet skal derfor fortsatt ha fokus på kroppsøving, og i 
særdeleshet elever som ikke deltar i faget.  

Det er vist i undersøkelsen av elever som har dårlige frokost- og skolematvaner har overopphoping 
av andre negative helsevariabler. Det vil derfor være viktig å sette fokus på disse 
kostholdsfaktorene, og se på hvordan skolen som system kan bidra til å bedre elevers frokost- og 
skolematvaner. Arbeid med kantina vil være viktig.  

Som i 2010 fikk vi også nå tall som viser at om lag halvparten av elevene benytter seg av 
skolefruktordningen, en ordning som er gratis for elevene, og som skal være tilgjengelig for elevene 
hver dag. Prosjektet bør se om det er forhold på systemnivå som hindrer eller begrenser elevenes 
tilgang til skolefruktordningen.  

Det er også vist i undersøkelsen at det er en stor gruppe elever, der jenter og studiespesialiserende 
utdanningsprogram er overrepresentert, som har vansker med å konsentrere seg på skolen. 
Prosjektet bør ta tak i denne utfordringen og i første omgang bringe den videre til ansvarlige 
skolemyndigheter. Deretter kan det være aktuelt å se hva prosjektet kan gjøre knyttet til denne 
utfordringen.  
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Innledning 
 
Prosjektet ”Helsefremmende skoler” gjennomføres på fire videregående skoler i Østfold, som et 
utviklingsprosjekt med formål å se på om arbeid med elevenes fysiske helse kan bidra til høyere 
grad av gjennomføring og bedre resultater på videregående skole. Prosjektet tar utgangspunkt i 
definisjonen av helse som sier at ”helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens krav”.  
 
Prosjektet har særlig fokus på skolen som system, og de mulighetene som ligger i å gjøre skolen 
mer helsefremmende, og dermed gjøre de sunnere valgene lettere for elever og ansatte på skolen.  
 
I prosjektet jobbes det med fysisk aktivitet, med særlig fokus på kroppsøvingsfaget, kosthold med 
særlig fokus på kantina, psykisk helse med særlig fokus på trivsel, samt forankring av det 
helsefremmende arbeidet i skolens styringsdokumenter og videreføring av eventuelle gode 
erfaringer.  
 
Prosjektet startet med et forprosjekt våren 2010 som i stor grad ble benyttet til kartlegging, analyser 
og målavklaringer, mens det praktiske arbeidet med tiltak og aktiviteter på skolene kom i gang fra 
skoleåret 2010-2011.  
For å få et godt grunnlag for valg av tiltak ble det høsten 2010 gjennomført en spørreundersøkelse 
om selvopplevde helseforhold blant elevene på deltakerskolene. Denne undersøkelsen er gjentatt 
høsten 2011, og denne rapporten viser resultatene fra kartleggingen høsten 2011.  
 
 

Metode 
 
Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Questback, som en kvantitativ spørreskjema-
undersøkelse, sendt til deltakerne på mail. Elevenes mailadresser på skolen ble benyttet.  
Undersøkelsen startet opp i uke 39 og pågikk til og med uke 43, høsten 2011, som i 2010.  
 
Spørsmålene er utarbeidet med basis i Ungdomsundersøkelsen 2008 i regi av Østfoldhelsa og 
noen egne tilpassede spørsmål. Spørsmålene er valgt med tanke på prosjektets formål om å jobbe 
med skolen som system for å få denne til å bli mer helsefremmende, og er identiske med de som 
ble stilt i 2010.  
Spørreskjemaet er vedlegg 1. Alle spørsmål var obligatoriske å svare på, men alle spørsmål hadde 
et svaralternativ ”ønsker ikke å svare”.  
 
Spørsmålene og metoden er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.  
 
Alle elever på de fire videregående skolene som deltar i prosjektet ble invitert til å være med i 
undersøkelsen, totalt 3109 elever. Elevene ble bedt om å gjennomføre undersøkelsen på 
selvstendig basis, men noen kontaktlærere benyttet også undervisningstid til å svare på skjemaet.  
Elevene ble bedt om å svare på en del spørsmål om ”i går”, som om i går var en skoledag.  
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Resultater og diskusjon  

Bakgrunn for deltakerne 

Alle elever, tilsammen 3109 elever på de fire skolene ble invitert til å delta i undersøkelsen. 1558 
elever (48 %) svarte på undersøkelsen.  

Deltakelsen på de fire skolene var svært ulik, fra Kalnes med 80 % (329 elever), til Borg med 69 % 
(420 elever), Mysen med 55 % (515 elever) og Malakoff med 33 % (294 elever).  

45 % var elever på vg1, 36 % på vg2 og 20 % på vg3.  

 2010 2011 

Vg1 656 705 

Vg2 - 541 

Vg3 327 312 

 

Tab 1. Fordeling mellom trinnene (antall) i 2010 og 2011.  

 

Elevene som har svart på undersøkelsen fordeler seg mellom utdanningsprogrammene slik; 
studiespesialiserende 26 %, helse- og sosialfag 21 %, elektrofag, teknikk- og industriell produksjon, 
naturbruk og byggfag fra 7,2 – 8,6 % deltakelse. Øvrige studieretninger utgjorde mindre enn 6 % av 
deltakerne.  

På spørsmål om planer for videre utdanning svarte 34 % at de skal ta universitets- eller 
høgskoleutdanning, 27 % at de skal ta fagbrev, mens 35 % ikke hadde bestemt seg ennå. 3,5 % av 
elevene ønsket ikke å svare på spørsmålet.  

46 % av deltakerne var gutter, 54 % jenter.  

 

Deltakelse 

Deltakelsen i undersøkelsen er lav (48 %), og vesentlig lavere enn det som kan forventes i en 
skolebasert undersøkelse.   
 
Kalnes videregående skole hadde deltakelse på 80 %, og Borg på 69 %. Dette er veldig gode 
resultater og skolene kan derfor trygt benytte data fra spørreundersøkelsen i sitt videre arbeid. 
Mysen hadde deltakelse på 55 %, en deltakerprosent som også gir mening for å se på tendenser på 
skolen. Malakoff som hadde deltakerprosent på 33 bør være varsomme når de benytter svarene i 
videre arbeid.  
 
For hele studien sett under ett bør man også være forsiktig med bruken av data, og se på dem som 
tendenser, heller enn en ”fasit”. Men antallet respondenter er såpass høyt (n= 1558) at det gir god 
mening å benytte tallene samlet.  
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2010 - 2011 

Den samme spørreundersøkelsen ble gjennomført på de samme skolene, på samme tidspunkt i 
2010. Data fra de to tidsseriene er derfor sammenlignbare.  

Deltakelsen fra de ulike utdanningsprogrammene er ulik mellom de to årene (fig 1) og mellom 
kjønnene (fig 2). I 2011 er det prosentvis flere jenter som har deltatt. Videre er det flere elever fra 
helse- og sosialfag og færre fra studiespesialiserende i 2011 enn året før.  

 

Fig 1. Deltakelse i prosent fra de ulike studieprogrammene 2010 og 2011.  

 

 

 

Fig 2. Fordeling i deltakelse mellom kjønnene i 2010 og 2011.  
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Resultater i 2010 og 211 

 2010 

(n= 983, 47 %) 

2011 

(n= 1558, 48 %) 
Deltok i gymtimene i forrige uke 79 79 

Deltar i organisert fysisk aktivitet utenom skolen  53 49 

Jeg liker godt å ha kroppsøving på skolen  77 73 

Spiste du frokost i går 73 66 

Spiste du lunsj i går  84 83 

Jeg trives på skolen  92 90 

Selvopplevd helse dårlig  18 19 

< 2 t fysisk aktivitet pr uke utenom skole 43 42 

> 5 t fysisk aktivitet pr uke utenom skole  31 27 

> 5 t skjermaktivitet hver dag utenom skole 11 16 

Vansker med å konsentrere meg på skolen  40 40 

Tab. 2. Sentrale variabler i 2010 og 2011, alle elever. Prosent  

 

Deltakerprosenten er den samme i 2011 som i 2010. Imidlertid er det noe forskjell mellom 
respondentene de to årene når det gjelder kjønn, utdanningsprogram og skoletilhørighet. Både i 
2010 og i denne undersøkelsen viser resultatene at det er noen tydelige forskjeller mellom kjønnene 
og mellom utdanningsprogrammene.  

Flere jenter enn gutter svarer at de har dårlig selvopplevd helse, og at de er mindre fysisk aktive 
utenom skoletid enn guttene. Tilsvarende ser vi forskjeller mellom yrkesfag og 
studiespesialiserende utdanningsprogram; elever på yrkesfag rapporterer dårligere selvopplevd 
helse, de er mindre fysisk aktive og har dårligere frokost- og skolematvaner enn elever på studiefag.  

Dette kan forklare noe av forskjellene vi ser mellom resultatene i 2010 og 2011.  

Videre er vg2 med i undersøkelsen dette året. Vi vet ikke hvilken betydning det har for resultatene.  

 

I 2011 er vg2 inkludert i undersøkelsen, noe de ikke var i fjor. Vg1 i 2010 er i utgangspunktet ”de 
samme elevene” som vg2 i 2011. Fordi svarprosenten er lav begge årene, og forskjellig mellom 
kjønnene, utdanningsprogrammene og i særdeleshet mellom skolene fra 2010 til 2011 kan vi ikke si 
at det er akkurat ”de samme elevene” som har svart begge ganger.  

 vg1 2010, n = 656 vg2 2011, n = 541 

 

God selvopplevd helse 81 79 

> 5 timer skjermaktivitet hver dag utenom skoletid 10 14 

< 2 t fysisk aktivitet hver uke utenom skoletid 42 41 

> 5 t fysisk aktivitet hver uke utenom skoletid 30 28 

Deltok i gymtimene i forrige uke 82 78 

Har med gymtøy hver gang 90 90 

Liker godt å ha gym på skolen 78 75 
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Gymtimene på skolen motiverer meg til å trene 
og holde meg i form 

74 64 

Jeg får oppgaver i gymtimene som passer for 
meg 

70 66 

Tab 3. Vg1 2010 og vg2 2011 og noen sentrale variabler. Prosent  

 

Resultatene for de to gruppene de to årene er stort sett samsvarende. Unntaket er at elevene 
bruker mer tid på skjermaktivitet i vg2, og at de i mindre grad enn i vg1 blir motivert av gymtimene, 
eller får oppgaver i gymtimene som passer for seg.  

 

Fysisk aktivitet 

Elevene har svart på spørsmål knyttet til fysisk aktivitet; deltok du i kroppsøvingstimene i forrige 
uke, pleier du å ha med deg gymtøy til kroppsøvingstimene, deltar du i organisert trening på fritiden 
og hvor mange timer er du fysisk aktiv så du blir andpusten og svett, pr. uke, utenom skolen.  

 Ja Ja, hadde 
eget 
opplegg 

Nei, så på Møtte ikke 
opp 

Ønsker 
ikke svare 

Deltok du i 
kroppsøvingstimene i 
forrige uke 

79 6 3 6 6 

 

 Hver gang En gang i 
mellom 

Sjelden  Ønsker 
ikke svare  

Pleier du å ha med deg 
gymtøy til 
kroppsøvingstimene 

87 5 3   

 

 Ja Nei   Ønsker 
ikke svare  

Deltar du i organisert 
trening på fritiden 

49 47   4 

 

 < 1 time 1-2 timer 3-4 timer > 5 timer Ønsker 
ikke svare  

Hvor mange timer er du 
fysisk aktiv så du blir 
andpusten og svett, pr. uke, 
utenom skolen 

21 22 24 27 7 

Tab 4. Spørsmål knyttet til fysisk aktivitet. Prosent  
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Kosthold  

Elevene har svart på spørsmål om sitt kosthold; hvilke måltider spiste du i går (elevene ble bedt om 
å svare som om ”i går” var en skoledag), hvis du spiste frokost i går, hvor spiste du den, spiste du 
matpakke i går, spiste du frukt eller grønnsaker i går.  

 Frokost  Lunsj/ 
skolemat  

Middag Kvelds Mellom-
måltider  

Hvilke måltider spiste du i 
går 

66 83 85 55 44 

 
 

 Hjemme På skolen På vei til 
skolen 

 Ønsker 
ikke svare  

Hvis du spiste frokost i går, 
hvor spiste du den 

84 10 5  1 

 

 Ja Nei   Ønsker 
ikke svare  

Spiste du matpakke i går 69 29   2 

 

 Ja Nei   Ønsker 
ikke svare  

Spiste du frukt eller 
grønnsaker i går 

52 47   1 

Tab 5. Spørsmål knyttet til elevenes kosthold og kostvaner. Prosent. 

 

Kantina på skolen  

 Helt uenig Uenig Enig Helt enig Ønsker 
ikke svare  

Det er trivelig å være i 
kantina på skolen  

6 10 41 37 6 

Det jeg kjøper i kantina har 
betydning for kostholdet  
mitt 

14 19 36 23 9 

Kantina har alltid et godt 
utvalg av sunn mat og 
drikke 

9 20 40 23 8 

Kantina har et godt utvalg 
av brød, baguetter og 
rundstykker 

7 13 35 38 7 

Jeg bruker mer enn 100 kr i 
uka i kantina 

46 15 15 17 7 

Jeg treffer ofte vennene 
mine i kantina 

9 9 26 49 7 

Jeg rydder etter meg når 
jeg har vært i kantina 

3 3 18 68 8 

Tab 6. Påstander knyttet til kantina. Prosent.  



 9 

Psykisk helse  

Deltakerne ble bedt om å ta stilling til flere påstander, blant annet knyttet til trivsel på skolen.  

 Helt uenig Uenig Enig Helt enig Ønsker 
ikke svare  

Jeg trives på skolen                                       3 4 24 66 3 

Lærerne mine respekterer 
meg 

4 7 35 52 3 

Lærerne hjelper meg med 
fagene når jeg trenger det 

3 8 34 52 3 

Det er lett å få nye venner 
på skolen 

4 9 37 48 3 

Jeg liker godt å ha 
kroppsøving på skolen 

12 10 26 47 5 

Tab 7. Påstander knyttet til psykisk helse. Prosent.  

 

Har du opplevd noe av det følgende de siste 12 månedene;  

 Ja Nei Ønsker ikke svare  

Stort arbeidspress på skolen 48 47 5 

Stort press fra andre om å gjøre det bra 
på skolen  

37 58 5 

Store vansker med å konsentrere meg i 
timene 

40 55 5 

Plaging på skolen eller skoleveien 5 92 4 

Mobbing på skolen eller skoleveien  4 93 3 

Tab 8. Spørsmål knyttet til psykisk helse. Prosent.  

 

 

Kjønn 

Det er flere jenter enn gutter som har svart på undersøkelsen. 

Forskjeller mellom kjønnene viser seg først og fremst i selvopplevd helse, tid til fysisk aktivitet og til 
skjermaktivtet. For øvrig er det ikke store forskjeller mellom kjønnene på andre variabler.  

Jentene rapporterer i større grad dårlig selvopplevd helse enn guttene, og de er mindre fysisk 
aktive. Guttene bruker mer tid på skjermaktivitet utenom skoletiden enn jentene.  
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Fig 3. Forskjeller mellom kjønnene på noen variabler. Prosent.  

 
 
Utdanningsprogram  
 
Elevene har svart på hvilket utdanningsprogram de går på. Disse er slått sammen til to grupper; 
studiespesialiserende og yrkesfag.  
 

 Studiespesialiserende 
(n= 543) 

Yrkesfag  
(n= 1015) 

< 2 t skjermaktivitet hver dag utenom 
skolen 

44 44 

> 5 t skjermaktivitet hver dag utenom 
skolen 

15 16 

< 2 t fysisk aktivitet hver uke utenom skolen 
 

33 47 

> 5 t fysisk aktivitet hver uke utenom skolen 
  

39 20 

Spiser frokost hver dag 
 

64 45 

Spiser skolemat/lunsj hver dag 
 

72 59 

Vansker med å konsentrere meg i timene 
 

46 37 

God selvopplevd helse  
 

81 77 

 
Tab 9. Utdanningsprogram og sentrale variabler. Prosent  
 
 
Det er store forskjeller mellom utdanningsprogrammene når det gjelder fysisk aktivitet og matvaner. 
Det er liten eller ingen forskjell mellom utdanningsprogrammene i forhold til skjermaktivitet utenom 
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skoletid. Flere elever på studiespesialiserende har større vansker med å konsentrere seg i timene 
enn elever på yrkesfag.  
 
 
 

Skoler  
 
Det er også interessant å se på forskjeller mellom de fire prosjektskolene.   

 Borg Kalnes Mysen Malakoff * 

Jenter 
 

42 60 57 59 

Vg1 
 

46 47 43 47 

Utdanningsprogram Mest HS Mest idrett Mest 
studiespes 

HS og 
studiespes 

Spiste frukt eller grønnsaker i går 
 

46 54 51 58 

Det er trivelig i kantina på skolen 
 

81 85 73 77 

Deltok i gymtimene i forrige uke 
 

71 84 80 69 

Har med gymtøy hver gang 
 

84 85 91 71 

Liker godt å ha gym på skolen 
 

67 74 72 81 

Kroppsøvingsfaget motiverer meg til 
å holde meg i form  

61 71 62 69 

Jeg får oppgaver i gymmen som 
passer for meg 

60 73 63 70 

 
Tab 10. Forskjeller og likheter mellom skolene. Prosent.  
* obs på lav svarprosent på Malakoff (33 %).  
 
 
 

Selvopplevd helse 
 
Elevene svarte på spørsmålet om hvordan de opplever sin egen helse for tida.  
 

 
 
Fig 4. Selvopplevd helse  
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78 % av elevene karakteriserer sin egen helse som god eller svært god, mens 20 % svarer at helsa 
er dårlig eller ikke helt god for tida.  
 
Svarene på alternativene ”dårlig” og ”ikke helt god” er slått sammen til en ny variabel ”dårlig helse”. 
Svarene på alternativene ”god” og ”svært god” er slått sammen til ny variabel ”god helse”.  
 
 
 

 
 
Fig 5. Selvopplevd helse og variabler knyttet til trivsel, kostvaner og aktivitetsvaner. Prosent.  
 
Elever som synes at helsa deres er dårlig trives dårligere på skolen, de spiser sjeldnere frokost, de 
er mindre fysisk aktive på fritiden og de bruker mer tid på skjermaktivitet enn de elevene som synes 
helsa deres er god eller svært god.  
 
 
 

Forholdet til kroppsøving 
 
Elevene har svart på flere spørsmål knyttet til kroppsøvingsfaget, bla. om hvordan de liker 
kroppsøving. Svaralternativene ”helt uenig og uenig” er slått sammen til ”liker dårlig kroppsøving”  
(22 %, n= 347), og ”enig og helt enig” er slått sammen til ”liker godt kroppsøving” (73 %, n= 1136).  
5 % av elevene ønsket ikke å svare på dette spørsmålet.  
 
Gutter liker bedre kroppsøving enn jenter, elever som går på studiespesialisering liker kroppsøving 
bedre enn de som går på yrkesfag, de som trives på skolen eller som synes helsa si er god eller 
som spiser frokost hver dag liker kroppsøving bedre enn de som ikke trives på skolen eller som 
synes helsa er heller dårlig nå eller som sjelden eller aldri spiser frokost.  
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 Fig 6. Elever som ”liker godt kroppsøving”, og andre variabler. Prosent 
 
 
 
78 % av elevene deltok i kroppsøvingstimene på skolen i forrige uke. De øvrige hadde eget opplegg 
eller deltok ikke i kroppsøvingstimene, eller har ikke svart på spørsmålet.  
 
 

 Deltok i kroppsøving 
forrige uke 
(n= 1223) 

Deltok ikke i ordinær 
kroppsøving forrige uke  
(n= 335) 

Jeg liker godt å ha kroppsøving på 
skolen  

80 47 

Kroppsøvingsfaget motiverer meg til å 
trene og holde meg i form  

71 41 

Jeg trives på skolen 
 

92 82 

Det er lett å få nye venner på skolen  
 

87 79 

Spiste frokost i går 
 

70 52 

Spiste lunsj / skolemat i går 86 74 
 

 
Tab 11. Elever som deltok/ ikke deltok i kroppsøvingstimene på skolen i forrige uke. Prosent  
 
Elevene som deltok i ordinær kroppsøving på skolen i forrige uke trives bedre på skolen og med 
kroppsøvingsfaget, de har lettere for å få nye venner på skolen og de har bedre frokost- og 
skolematvaner enn alle de andre elevene.  
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Skjermaktivitet  
 
44 % av respondentene svarer at de bruker mindre enn 2 timer på skjermaktivitet hver dag utenom 
skolen, mens 16 % bruker mer enn 5 timer hver dag på dette.  
 
 

 < 2 timer skjermaktivitet 
utenom skolen hver dag 
(n= 681) 

> 5 timer skjermaktivitet 
utenom skolen hver dag  
(n= 246) 

Deltok i kroppsøvingstimene i forrige 
uke  

81 72 

Jeg liker godt å ha kroppsøving på 
skolen  

75 62 

Kroppsøvingsfaget motiverer meg til å 
trene og holde meg i form  

67 60 

Jeg trives på skolen 
 

92 89 

Det er lett å få nye venner på skolen  
 

88 84 

Spiste frokost i går 
 

70 58 

Spiste lunsj / skolemat i går 
 

84 81 

Spiste frukt eller grønnsak i går 55 48 
 

 
Tab 12. Elever som bruker mindre enn 2 timer på skjermaktivitet hver dag, og elever som bruker 
mer enn 5 timer på skjermaktivitet hver dag. Prosent  
 
 
Elever som bruker mye tid på skjermaktivitet til daglig skårer dårligere på mange andre variabler 
som gjelder helse og livsstil. De deltar i mindre grad i kroppsøving, de liker kroppsøving dårligere og 
faget motiverer dem i mindre grad. De har dårligere frokostmatvaner og færre av dem spiste frukt og 
grønnsaker dagen før undersøkelsen.  
 
 
 

Vansker med å konsentrere seg i timene 
 
En svært høy andel av respondentene, 40 %, svarer at de har vansker med å konsentrere seg i 
timene. 55 % svarer at de ikke har vansker med konsentrasjon i timene, mens 5 % ikke har svart på 
spørsmålet.  
 
Jenter har større vansker med å konsentrere seg i timene enn guttene, og elever på 
studiespesialiserende har større vansker enn elever på yrkesfag. Blant elevene som rapporterer at 
den selvopplevde helsen er dårlig for tiden er det hele 60 % som har vansker med å konsentrere 
seg. Elever som sjelden spiser frokost svarer i betydelig høyere grad enn de som spiser frokost hver 
dag at de har vansker med å konsentrere seg. Svarene er tilsvarende, men ikke så tydelige i forhold 
til lunsj/skolematvaner.  
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Fig 7. Elever som har vansker med å konsentrere seg i timene, og andre variabler. Prosent.  
 
 
 
 
 

Planer for videre utdanning 
 
Elevene har svart på et spørsmål om hvilke planer de har for videre utdanning. Svarene fordeler 
seg slik;  
 

 Totalt Jenter  Gutter  

Universitet- eller 
høgskoleutdanning  
(n= 541) 

35 42 27 

Fagbrev (n= 425) 
 

27 19 36 

Har ikke bestemt meg 
ennå (n= 537) 

35 36 33 

 
Tab 13. Planer for videre utdanning. Prosent  
 
 
Om lag en tredel av elevene, uavhengig av kjønn har ikke bestemt seg for videre utdanning etter 
videregående skole. Betydelig flere jenter enn gutter planlegger høyere utdanning.  
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Fig 8. Planer for videre utdanning og variabler knyttet til fysisk aktivitet og kostvaner. Prosent.  
 
 
Elever som planlegger høyere utdanning etter avsluttet videregående opplæring er mer fysisk aktive 
og liker kroppsøving bedre enn elever som planlegger å ta fagbrev. Elevene som planlegger høyere 
utdanning har også bedre frokost- og skolematvaner.  
  
 
 

Oppsummering  

Det er store likheter mellom svarene i undersøkelsene i 2010 og 2011, selv om det i 2011-utgaven 
deltar ett klassetrinn til.  

De ulikhetene som finnes mellom de to årenes undersøkelser kan sannsynligvis forklares ved at det 
er en høyere andel jenter, samt en høyere andel elever på Helse- og sosialfag og lavere andel på 
studiespesialiserende som deltok i 2011.  

90 % av elevene sier at de trives på skolen, og hele 66 % sier at de trives veldig godt. Elevene 
trives også godt med lærerne sine, 87 % sier at lærerne deres respekterer dem, og like mange sier 
at de får hjelp med fagene når de trenger det. 85 % synes det er lett å få nye venner på skolen. 
Dette er veldig tilfredsstillende resultater, og et godt utgangspunkt for læring og utvikling. 

Jenter rapporterer i større grad enn guttene at de har dårligere selvopplevd helse, og de er mindre 
fysisk aktive enn guttene.  

Elever som sier at de opplever at helsen er ”dårlig eller ikke helt god for tiden” skårer dårligere på 
en rekke andre variabler i forhold til elever som rapporterer at helsen deres er god eller svært god.  
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Elever som ”ikke deltok i kroppsøving i forrige uke” skårer dårligere på mange andre helserelaterte 
variabler enn de elevene som deltok i kroppsøving. De har et vanskeligere forhold til både 
kroppsøvingsfaget og til fysisk aktivitet generelt.  

Elever som daglig bruker ”mye tid på skjermaktivitet” skårer dårligere på helsevariabler enn elever 
som bruker lite tid på skjermaktivitet etter skoletid.  

Det er overlappende svar mellom de tre gruppene av elever; dårlig selvopplevd helse, deltok ikke i 
kroppsøving forrige uke og mye skjermaktivitet.  

Det er overraskende mange elever som svarer at de har store vansker med å konsentrere seg i 
timene. Undersøkelsen gir ikke svar på hva som gjør at det er vanskelig å konsentrere seg i timene. 
Dette er en utfordring som bør ses nærmere på.  

 

Konklusjon og videre arbeid  

Undersøkelsen avdekker, som i 2010, at det er tre grupper av elever som har en overopphoping av 
negative helseforhold; elever med dårlig selvopplevd helse, elever som ikke deltar i kroppsøving og 
elever som bruker mye tid på skjermaktivitet utenom skoletid. Det er ”overlapping” mellom disse tre 
gruppene av elever. Prosjektet Helsefremmende skoler bør fortsatt ha fokus på disse tre gruppene.  

Elever som ikke deltar i kroppsøving, eller som liker kroppsøving dårlig er den enkleste gruppen å 
identifisere i skolehverdagen. Prosjektet skal derfor fortsatt ha fokus på kroppsøving, og i 
særdeleshet elever som ikke deltar i faget.  

Det er vist i undersøkelsen av elever som har dårlige frokost- og skolematvaner har overopphoping 
av andre negative helsevariabler. Det vil derfor være viktig å sette fokus på disse 
kostholdsfaktorene, og se på hvordan skolen som system kan bidra til å bedre elevers frokost- og 
skolematvaner. Arbeid med kantina vil være viktig.  

Som i 2010 fikk vi også nå tall som viser at om lag halvparten av elevene benytter seg av 
skolefruktordningen, en ordning som er gratis for elevene, og som skal være tilgjengelig for elevene 
hver dag. Prosjektet bør se om det er forhold på systemnivå som hindrer eller begrenser elevenes 
tilgang til skolefruktordningen.  

Det er også vist i undersøkelsen at det er en stor gruppe elever, der jenter og studiespesialiserende 
utdanningsprogram er overrepresentert, som har vansker med å konsentrere seg på skolen. 
Prosjektet bør ta tak i denne utfordringen og i første omgang bringe den videre til ansvarlige 
skolemyndigheter. Deretter kan det være aktuelt å se hva prosjektet kan gjøre knyttet til denne 
utfordringen.  

 

For prosjektgruppa Helsefremmende skoler, januar 2012   
 
Elsie Brenne 
Prosjektleder  


