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www.fhi.no/fp/oppvekst/



Hvordan bruke oppvekstprofilene i 
planleggingen for gode oppvekstvilkår i 
din kommune?



Godt oppvekstmiljø
Flere forhold har betydning

⚈At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet.
⚈At barn og unge får god tilknytning til skole og etterhvert arbeidsliv. 
⚈At barn og unge har god psykisk og fysisk helse. 
⚈At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme mulighetene som andre 

jevnaldrende.
⚈At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår er gode.



• Oppvekstprofilene/statistikkbanken kan: 

• Identifisere kommunens problemområder og 
ressurser

• Sikre barnas stemme
• Tilpasse tiltakene etter behov
• Identifisere negativ utvikling på et tidlig tidspunkt
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Er det en sammenheng?

Endringene burde da følge 
hverandre over tid





På grunn av pandemien?











Betydningen av 

sosial ulikhet for

barns helse og 

oppvekst 

Tema 2022:



Den økte forekomsten av vansker hos barn i familier med 
lavere inntekt eller utdanning kan forklares med:

- mer familiestress og helseproblemer hos foreldrene
- økt forekomst av atferdsproblemer hos barna
- lavere motivasjon for skolearbeid
- mindre tro på egne evner og muligheter for å lykkes. 





⚈Barn og unges vei 
gjennom pandemien: 
Hva har vi lært? 

Tema 2023:



* De fleste har klart seg bra

* For mange var ikke problemet pandemien, men at den gikk 
over: hjemmeskole, mindre sosialt press, og generelt mer ro har vært bedre for 
mange. 

* Sterk økning i henvendelser til barne- og 
ungdomspsykiatrien, etter nedstengningene, og fremdeles i 
dag: sykere barn eller mer engstelige foreldre?



Hvem er de mest sårbare barna når samfunnets institusjoner stenger 
ned?
⚈barn fra lavinntektsfamilier, mye på grunn av en opphopning av andre 

risikofaktorer i disser familiene, 

⚈barn i familier med et høyt konfliktnivå 

⚈barn med store omsorgsbehov og behov for tilrettelagt undervisning 
(foreldrerapportert) 

⚈barn med spiseproblemer med en risiko for å utvikle spiseforstyrrelser

⚈enslige flyktninger uten et sosialt nettverk

⚈unge som allerede var ensomme forut for pandemien.



Hva kan kommunen gjøre?
⚈ - spørre de unge hva som gjorde at de fikk det bedre, for å se om det finnes tiltak som kan videreføre noen av de 

positive konsekvensene av nedstengningen. 

⚈ - bidra til at det finnes organiserte fritidsaktiviteter og lavterskel sosiale arenaer for barn og unge, som ikke er 
avhengige av foreldrenes ressurser

⚈ - gi psykisk helsehjelp til barn og unge

⚈ - gi stabil og forutsigbar tilgang på helsetjenester og tilrettelegging for familier med barn med store omsorgsbehov 

⚈ - hjelpe lavinntektsfamilier med en mer stabil og forutsigbar økonomi, samt generelle tiltak som bidrar til å styrke 
foreldrenes muligheter for å ivareta sine barn

⚈ Viktig at det finnes et tilbud om et sted unge kan treffe andre jevnaldrende, både via skole, fritidsaktiviteter, og mer 
uorganiserte sosiale aktiviteter. Og at dette er spesielt viktig for barn med behov for tilrettelagte aktiviteter. 



Takk for oppmerksomheten
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