
 
 
Hovedtrekk fra resultater fra Ungdataundersøkelsen Vegårshei 2016: 
I korte trekk kan man si at sammenlignet med Norge for øvrig er ungdom på Vegårshei mer fornøyd 
med foreldrene sine, flere har en fortrolig venn, de er noe mer fornøyd med vennene sine enn snittet 
og de er noe mindre sosiale på nett. Det er flere ungdom på Vegårshei som er aktive i en 
fritidsorganisasjon enn ellers i landet. 
Ungdommen på Vegårshei, sammenlignet med Norge for øvrig, er mer fornøyd med lokalmiljøet, de 
opplever lokalmiljøet som trygt, de er fornøyd med tilbud av idrettsanlegg, og mere de bor i et trygt 
nærområde.  
I forhold til snittet av ungdom i Norge er ungdommen på Vegårshei mindre fornøyd med 
kulturtilbudet og kollektivtilbudet som tilbys på Vegårshei.  
Sammenlignet med gjennomsnittsvar fra ungdom i Norge er trivsel på skolen noe lavere hos elvene 
på Vegårshei enn ellers i Norge. Færre har tror på at de vil komme til å ta fagbrev eller 
høyreutdanning.  
Når det kommer til spørsmål knyttet til helse er det noe flere ungdom på Vegårshei enn 
gjennomsnittet i landet som opplever depressivt stemningsleie. På spørsmål om de har forsøkt å 
skade seg selv svarer 23% ja, på spørsmål om forsøkt å ta livet sitt svarer 11% ja.  I forhold til tobakk 
og rus skårer Vegårsheiungdommen høyere enn landsgjennomsnittet både på brukt av tobakk og 
snus. Det er flere enn landsgjennomsnittet som har drukket seg beruset. Det samme gjelder også i 
forhold til å ha blitt tilbud hasj. Bruk av hasj er lik snittet i Norge for øvrig.  
 
Hovedtrekk for Ungdataundersøkelsen Vegårshei 2019: 
I 2019 deltok mange ungdommer fra Vegårshei kommune i Ungdataundersøkelsen. På mellomtrinnet 
ble det gjennomført Ungdata junior, på ungdomskolen Ungdataundersøkelsen og det samme på de 
videregående skolene i Agder. Det blir laget egne rapporter for hvert av områdene.  
 
I Ungdata junior deltok 85 elever, dette gir en svarprosent på 91. I undersøkelsen kommer det frem 
at de aller fleste, 96%, synes at livet er bra. De aller fleste opplever at de har noen de kan snakke 
med dersom de har det vanskelig, flest ville gått til mor (96%), hele 98% er fornøyd med foreldene 
sine. Høy andel er fornøyd med nærmiljøet og opplever at de er trygge på skoleveien og i nærmiljøet. 
98% opplever at læreren bryr seg, men det er 37% som gruer seg til å gå på skolen. Høy andel (89%) 
er med på faste fritidsaktiviteter.  
Det er noen svar man nok kan være litt oppmerksomme på med tanke på forebygging av psykisk 
uhelse. 12-13% svarer at de daglig har hodepine, vondt i nakke og skulder eller vondt i magen. 17% 
svarer at de ofte eller veldig ofte føler seg triste eller tomme. 20% av de spurte er ikke fornøyd med 
helsen sin.  
 
I Ungdataundersøkelsen på ungdomskolen deltok 81 elever, dette gir en svarprosent på 90. De aller 
fleste ungdommen har det bra, og det er flere områder ungdom på ungdomskolen på Vegårshei 
skårer over landsgjennomsnittet på. Ungdommen på Vegårshei er mer fornøyd med foreldrene sine 
enn landsgjennomsnittet, de er mer fornøyd med lokalmiljøet sitt, de er over sittet fornøyd med 
skolen de går på, de skårer høyt på deltagelse i organisert fritidsaktivitet og flere enn 
landsgjennomsnittet trener minst en gang pr uke.  
Andre positive funn er at flere enn snittet tror de vil få et lykkelig liv, færre enn snittet har drukket 
seg bruset, færre røyker eller har forsøkt hasj. 
På spørsmål knyttet til helse skårer ungdommen dårligere enn landsgjennomsnittet. Flere har 
depressive symptomer, flere er plaget med ensomhet, flere har blitt mobbet og utsatt for truser om 



vold. I tillegg er færre fornøyd med helse sin og flere bruker reseptfrie medikamenter, det er større 
andel jenter enn gutter dette gjelder. Av de som har svart på spørsmålet om selvskading (71 
personer) svarer 23% at de har forsøkt å skade seg selv de siste 12 mnd, 6% svarer at de har forsøkt å 
ta sitt eget liv. Her har man ikke sammenligningsgrunnlag med resten av landet.  
 
Vegårsheiungdommen går på ulike videregående skoler i fylket, og rapporten som er laget er samlet 
for de videregående skolene i daværende Aust-Agder. Det deltok 52 elever fra Vegårshei i 
undersøkelsen. I rapporten for de videregående skolene sammenlignes svarene fra de ungdommene 
i de ulike kommunene, og man får også oppgitt landsgjennomsnittet.  
På flere områder skårer Vegårsheiungdommen over landsgjennomsnittet; de er mer fornøyd med 
foreldrene sine enn snittet, flere enn landsgjennomsnittet mener at foreldrene vet hva de holder på 
med i fritiden og hvem de er sammen med og flere enn snittet svarer at de har en fortrolig venn. 
Vegårsheiungdommen er de i tidligere Aust-Agder som er mest fornøyd med lokalmiljøet sitt, de 
skårer også høyt på at de føler seg trygge i nærmiljøet samt deltagelse i organisert fritidsaktiviteter. 
Flere enn snittet tror de vil fullføre videregående opplæring og de skårer høyest av alle kommunene 
på at de tror de vil få et lykkelig liv. De er også de som opplever seg minst plaget med ensomhet 
sammenlignet med andre kommuner i Aust-Agder.  De skårer lavere enn landsgjennomsnitt på om 
de er mye plaget med depressive symptomer.  
Det er noen områder ungdommen skårer dårligere enn landsgjennomsnittet; de bruker mer tid på 
skolevei, de er mindre fornøyd med helsen sin, færre enn snittet trener minst en gang pr uke, de er 
den gruppen som skårer høyest i Aust-Agder på at de har fysiske plager hver dag og flere enn 
landsgjennomsnittet har forsøkt å skade seg selv de siste 12 mnd. 
 
 
 


