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Skolen – en viktig arena for psykisk helsearbeid 



Økende forekomst av psykiske 
lidelser blant unge i Norge 
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Det er høy forekomst av psykiske lidelser i den norske 
befolkningen, og forekomsten av angst og depresjon er økende 
blant unge. Knudsen mfl. (2021) finner at fem prosent av barn og 
unge i alderen 0-17 år behandles i barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk, mens Hellevik (2017) finner at blant et utvalg av 
voksne med psykiske lidelser, hadde rundt halvparten av tilfellene 
sin debut i tenårene. 

Knudsen, Stene-Larsen, Gustavson (2021). Prevalence of mental disorders, suicidal ideation and suicides in the general population before and 
during the COVID-19 pandemic in Norway: A population-based repeated cross-sectional analysis. The Lancet Regional Health – Europe
Hellevik O (2017). The U-shaped age–happiness relationship: real or methodological artifact? Quality & Quantity: International Journal of 
Methodology

Fem prosent av barn og unge i alderen 0-17 år 
behandles årlig i barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk 

De vanligste psykiske lidelsene for unge jenter er 
depresjon, angst og spiseforstyrrelser

For gutter er de vanligste psykiske lidelsene ADHD, 
autisme, Tourettes syndrom og atferdsforstyrrelser



Psykiske lidelser er et betydelig 
samfunnsproblem
Psykiske lidelser er blant sykdomsgruppene som medfører den største 
sykdomsbyrden (tapte helse), størst ressursbruk i helsetjenesten og det 
største produksjonstapet i Norge (1). En viktig forklaring på dette er at 
psykiske lidelser både rammer mange mennesker, og at de rammer 
forholdsvis unge personer sammenlignet med mange andre sykdommer. 
Hvert år koster psykiske lidelser samfunnet om lag 50 milliarder kroner i 
form at tapt verdiskapning (1). En nylig publisert undersøkelse viser at 
psykiske lidelser er den viktigste årsaken til økt innstrømming av unge til 
uføretrygd de siste årene (2). 

5 (1) Helsedirektoratet (2019): Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker
(2) Oslo Economics & Frischsenteret (2020): Psykisk helse og uførhet



Fokus på psykisk helse fra ung alder er viktig for å forebygge og behandle 
psykiske lidelser, og kan bidra til bedre folkehelse, økt arbeidsdeltakelse og 
redusert belastning for helse- og omsorgstjenesten. Skolene har ansvar for å 
tilrettelegge for et godt psykososialt miljø for sine elever. 
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Skolen er en viktig arena for psykisk 
helsearbeid



Det er særlig psykologenes breddekompetanse som aktualiseres i møte 
med skolenes behov. Dette omfatter individ- og systemforståelse av 
utviklingsprosesser, normalutvikling og skjevutvikling, hele spekteret av 
psykiske plager og lidelser, både forebygging og behandling av disse 
og endringsarbeid med både individer og systemer. Bred kunnskap og 
kompetanse innen disse områdene bidrar til at psykologer kan vurdere 
og utrede utvikling hos barn og unge, samt tilrettelegge og behandle 
barn og unge som opplever psykiske vansker. 

Psykologenes breddekompetanse i 
møte med skolenes behov 
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Ulikhet i tilgang til psykologer
Det er stor variasjon i dekningen av psykologtjenester i norske 
kommuner. En andel av de minst sentrale kommunene har ingen 
psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten (3). Kommuner med 
færre innbyggere opplever også større utfordringer med å rekruttere 
psykologspesialister (4). I tillegg oppgir én av ti kommuner at de ikke 
tilbyr ytterligere behandling til barn og unge med psykiske plager og 
lidelser utover behandlingen som tilbys av fastlegene (5).

Psykologene oppgir selv at det er stor geografisk variasjon i dekningen 
av offentlige og private psykologtjenester. Mange trekker frem at de 
opplever at mennesker med lavere sosioøkonomisk status og 
minoritetsgrupper har dårligere tilgang til tjenester (6). 

Kommunale psykologer og avtalespesialister oppgir i større grad å 
behandle pasienter med langvarige/alvorlige problemer, sammenlignet 
med helprivate psykologer. En større andel av de private psykologene 
oppgir å behandle pasienter med høyere utdanning, mens de kommunale 
psykologene i større grad oppgir å behandle pasienter med 
minoritetsbakgrunn og med lav sosioøkonomisk status (6). 

8 (3) Trond Ekornrud, Solveig Bryne Castberg Stølan og Merete Thonstad i SSB (2021): 4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg.  
(4) Solveig Osborg Ose og Silje Lil Kaspersen i SINTEF (2020): Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2020. 
(5) Riksrevisjonen (2021): Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester
(6) Oslo Economics (2022): Psykiske helsetjenester og tilgang til psykologtjenester i Norge. 



Rettferdig tilgang er viktig
Ulik tilgang til opplæring i og tilbud av tjenester innen psykisk helse 
utgjør et folkehelseproblem, men også et rettferdighetsproblem. Tiltak 
som kan bidra til at barn og unge har lik tilgang til tilstrekkelig psykisk 
helsehjelp og tjenester som forebygger psykiske plager, kan ha store 
positive konsekvenser for individet og samfunnet for øvrig.
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Kartlegging av tilgang og behov 
for psykologkompetanse 
En helhetlig plan for å møte behovene for psykologkompetanse i 
skolene kan bidra til å jevne ut ulikheter knyttet til tilgang til og bruk 
av psykologtjenester blant barn og unge. Dette kan bidra til å jevne 
ut sosiale og helsemessige ulikheter, og gi barn og unge bedre 
forutsetninger for opplæring og utvikling. Formålet med denne 
kartleggingen var å innhente kunnskap om skolenes erfaringer med 
og behov for psykologkompetanse for å kunne utvikle tiltak som 
tilrettelegger for å ivareta skolenes behov på best mulig måte. 
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Om kartleggingen



På oppdrag for Norsk Psykologforening har Oslo Economics gjennomført 
en spørreundersøkelse rettet mot skoleledere i Norge. 
Spørreundersøkelsen ble distribuert via epost til skoleledere ved alle 
private og offentlige skoler i Norge, herunder barne-, ungdoms- og 
videregående skoler (N = 2 969). Undersøkelsen ble distribuert i medio 
juni 2022, og det ble sendt ut en purring medio august 2022. 
Undersøkelsen ble lukket 26. august 2022. Spørreundersøkelsesverktøyet 
Questback ble benyttet for gjennomføringen. Respondentenes svar ble 
koblet med offentlige tilgjengelige data om kjennetegn ved skolen, 
herunder kommunestørrelse og sentralitetsindeks (SSB). 

Datagrunnlag og metode 
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Totalt 381 respondenter besvarte undersøkelsen, noe som gir en 
svarprosent på om lag 15 prosent. 88% av respondentene oppga å 
være skoleledere, mens øvrige var undervisningsinspektører, lærere og 
miljøarbeidere. 92% av svarene var fra offentlige skoler. Basert på 
observerbare kjennetegn ved skolene representerte utvalget som 
besvarte undersøkelsen i stor grad populasjonen. Skoler fra Oslo, samt 
større og sentrale kommuner, var noe overrepresentert i utvalget. Sett i 
forholdet til skolenivå representerte utvalget som svarte på undersøkelsen 
fordelingen på nasjonalt nivå. En nærmere beskrivelse av utvalgets 
representativitet er gitt i Vedlegg 1.  

Svarprosent og representativitet 
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Del 1: Tilgang til psykolog i skolen 



Tilgang til psykolog i skolen 
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Mange oppgir at de har tilgang til psykolog, men dekningen er bedre i offentlige enn private skoler

73%

61%

26%
32%

1%
7%

Offentlig Privat

Har skolen tilgang til psykolog?

Ja Nei Vet ikke

Andelen respondenter med tilgang til psykolog. Offentlig: N = 349. Privat: N = 28. Respondentenes svar på spørsmålet: Har skolen tilgang til psykolog? 



Tilgang etter sentralitet 
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Tilgangen til psykolog er bedre i skoler i sentrale kommuner

83%

72%
79%

71%

63%

55%

16%

26%
20%

25%

35%

45%

2% 2% 1% 4% 2% 0%

1 2 3 4 5 6

Sentralitetsklasse

Har skolen tilgang til psykolog?

Ja Nei Vet ikke

Høy 
sentralitet

Lav 
sentralitet

Klasse 1: N = 64. Klasse 2: N = 57. Klasse 3: N = 81. Klasse 4: N = 76. Klasse 5: N = 60. Klasse 6: N = 42. Respondentenes svar på spørsmålet: Har skolen tilgang til psykolog? 



Type tilgang 
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Størst andel oppgir å ha tilgang til kommunepsykolog eller psykolog i andre kommunale tjenester

Antall respondenter med tilgang til psykolog: N = 273. Respondentenes svar på spørsmålet: Hvordan har 
skolen tilgang til psykolog? 

10%

77%

54%

3%

2%

Fast psykolog tilknyttet skolen, for eksempel i skolehelsetjenesten

Tilgang til kommunepsykolog eller psykolog i andre kommunale tjenester, for
eksempel i helsestasjon eller psykologisk-pedagogisk tjeneste (PPT)

Tilgang til psykolog i spesialisthelsetjenesten, for eksempel barne- og
ungdomspoliklinikk (BUP)

Tilgang til psykolog fra private tjenester

Annet

Hvordan har skolen tilgang til psykolog?

Andel av respondenter som har tilgang til psykolog



Faktisk bruk og ønsket bruk 
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Ønske om psykolog til forebyggende arbeid og opplæring av elever, foresatte, lærere og ansatte

58%

36%

53%

35%
28%

23%

36%

7%

66%
63%

43%
50%

64% 64%

53%

2%

Individuell veiledning til
elever

Individuell veiledning til
lærere og andre

ansatte

Utredning og
behandling av
symptomer og

diagnoser

Oppfølging Opplæring av elever,
foresatte, lærere og

andre ansatte

Forebyggende arbeid Bistand til
tilrettelegging for

elever med spesielle
behov

Annet

Faktisk og ønsket bruk av psykolog i skolen

Faktisk bruk av psykologen i skolen Beste måte å utnytte kompetansen til psykologen

Antall respondenter med tilgang til psykolog: N = 273. Respondentenes svar på spørsmålet: Hva brukes psykologen til? Og respondentens svar på spørsmålet: Hva opplever du er den beste måten å utnytte psykologens kompetanse på i skolen? 



Årsaker til mangel på psykolog
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Mangel på kapasitet/ressurser er vanligste årsak til manglende tilgang

22%

74%

0%
7%

12%

Mangel på
kapasitet/ressurser i skolen

Mangel på
kapasitet/ressurser i

kommunen

Ikke behov/ikke ønske Annet Vet ikke

Årsak til mangel på psykolog i skolen

Andel av respondenter som ikke har tilgang til psykolog

Antall respondenter uten tilgang på psykolog: N = 100. Respondentenes svar på spørsmålet: Hva er årsaken til at skolen ikke har tilgang til psykolog? 



Hvordan utnytte psykologen
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Skoler uten tilgang ønsker i større grad å benytte psykolog til forebyggende arbeid og individuell 
oppfølging

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Individuell veiledning til elever

Individuell veiledning til lærere og andre ansatte

Utredning og behandling av symptomer og diagnoser

Oppfølging

Opplæring av elever, foresatte, lærere og andre ansatte

Forebyggende arbeid

Bistand til tilrettelegging for elever med spesielle behov

Annet

Hvordan utnytte psykologkompetanse

Andel av respondenter som ikke har tilgang til psykolog Andel respondenter som har tilgang til psykolog

Antall respondenter med tilgang på psykolog: N = 273. Antall respondenter uten tilgang på psykolog: N = 100. Respondentenes svar på spørsmålet: Hva opplever du er den beste måten å utnytte psykologens kompetanse på i skolen? Og svar på spørsmålet: 
Hvordan ville du bruke psykolog hvis skolen hadde tilgang på en? 



Oppsummering av fritekstsvar 

Flere respondenter informerer om at det er lite tilgjengelig 
informasjon om tilgang til psykolog for skolen, og hvordan 
psykologkompetanse kan utnyttes. Generelt peker mange på at det 
er for dårlig tilgang i skolen, både i form av for få psykologer, og 
at psykologene skolene har tilgang til er for lite tilgjengelige. Noen 
trekker frem at det er ønskelig med mer forebyggende arbeid, men 
at psykologer i hovedsak kobles inn «etter at skaden har skjedd». 
Mange peker på at psykologer i hovedsak jobber på systemnivå, og 
at det er behov for at psykologene er mer tilstede i skolemiljøet og 
nærmere elevene for å kunne hjelpe de som trenger det. Mange 
respondenter ønsker fast psykolog tilknyttet skolen, enten 
skolepsykolog, psykolog i PPT eller kommunen. 
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Hvordan utnytte kompetansen til psykologen?



Hvordan sikre tilgang 
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De fleste oppgir at fast psykolog i skolen er beste måte å sikre tilgang til psykolog i skolen 

82%

12%
6%

1%
7%

61%

28%

4%
10%

32%

45%

14%

En fast psykolog tilknyttet skolen Samarbeid med andre kommunale tjenester
med psykolog, som for eksempel PPT

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, som for
eksempel BUP

Samarbeid med private aktører

Beste måten å sikre tilgang til psykolog i skolen

Best Nest best Tredje best

Best: N = 347. Nest best: N = 250. Tredje best: N = 176. Respondentenes svar på spørsmålet: Hva tror du er den beste måten å sikre tilgang til psykolog i skolen på? 



Effekt av nye krav 
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Innføring av krav om tilknyttet psykolog i kommuner har hatt liten betydning for skolenes tilgang

35%

28%

16%

6%

2%

12%

I svært liten grad I liten grad I middels grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke

Effekt av krav om tilknyttet psykolog

Andel av respondenter

N = 379. Respondentenes svar på spørsmålet: I hvilken grad har krav om at kommuner skal ha tilknyttet seg psykolog fra 2020 påvirket skolenes tilgang til psykolog? 



Del 2: Psykiske lidelser i skolen og behov 



Omgang av utfordringer i skolen

25

Skolene rapporterer om store utfordringer knyttet til psykisk helse

1%
4%

35%

40%

22%

I svært liten grad I liten grad I middels grad I stor grad I svært stor grad

Utfordringer knyttet til psykisk helse i skolen

Andel av respondenter

N = 376. Respondentenes svar på spørsmålet: I hvilken grad opplever du at det er utfordringer knyttet til psykisk helse i elevmassen ved deres skole? 



Utfordringsområder 
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Angst og depresjon er de største utfordringen i skolene, etterfulgt av skolefravær

6%
0% 1%

48%

1%
6% 6%

2% 1%
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Utfordringsområder i skolen

Størst utfordring Nest størst utfordring Tredje størst utfordring

Størst utfordring: N = 378. Nest størst utfordring: N = 375. Tredje størst utfordring: N = 368. Respondentenes svar på spørsmålet: På hvilke områder vurderer du at det er størst utfordringer ved deres skole? 



Oppsummering av fritekstsvar 

Flere av respondentene peker på at det er forhold i barnas hjem 
som kan skape utfordringer i skolen. Utfordringer knyttet til 
fattigdom, utfordrende hjemmeforhold og psykisk syke foreldre 
trekkes også frem. I tillegg er det en andel av respondentene som 
opplyser at det er krevende når det er mangel på forståelse fra 
foreldre, eller når foreldrene krever mye av skolene grunnet deres 
barns situasjon. Ensomhet, fravær og skolevegring blir også gjentatt i 
respondentenes fritekstsvar som utfordringsområder. Korona-
pandemien blir ofte nevnt i sammenheng, som en forklaring på at 
skolen har en økning i elevmassen som opplever utfordringer knyttet 
til disse områdene.
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Andre områder som oppgis som viktige utfordringer



Skolenes behov
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Respondentene oppgir at det er behov for hjelp fra psykolog

2%

7%

36% 37%

18%

I svært liten grad I liten grad I middels grad I stor grad I svært stor grad

Behov for hjelp fra psykolog

Andel av respondenter

N = 381. Respondentenes svar på spørsmålet: I hvilken grad opplever du at det er behov for hjelp fra psykolog til utfordringer knyttet til psykisk helse og læringsmiljø i skolen? 



Skolenes behov
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En større andel mener det er størst behov for psykolog til individuell oppfølging av elever i skolen, 
men mange mener også at det er behov for psykolog i systemarbeid

42%

56%

2%

Behov for psykolog til systemarbeid/individuell oppfølging av elever

I systemarbeid I individuell oppfølging av elever Annet

N = 379. Respondentenes svar på spørsmålet: Anser du det som størst behov for psykolog i systemarbeid eller individuell oppfølging av elever? 



Del 3: Hvordan utnytte psykologkompetanse i skolen?



Oppsummering av fritekstsvar 

Flere skoler informerer om at skolene har hatt eller har samarbeid 
med andre offentlige tjenester, for eksempel lavterskeltilbud til barn 
og unge, eller familier, ambulante team som FACT Ung, og 
kommunale tjenester. Ofte innebærer dette tilgang til psykolog, 
enten ved at det skapes en arena der elever kan oppsøke psykolog, 
eller ved at psykolog er tilgjengelig på skolen. Samarbeid kan også 
omfatte arbeid på systemnivå, herunder veiledning og opplæring av 
elever, ansatte og familier. Flere nevner samarbeid med 
helsesykepleier, enten ved helsestasjoner eller i skolehelsetjenesten. 
Et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og fylkeskommunen der 
helsepersonell kommer til skolen og har samtaler med elevene 
trekkes frem som et godt eksempel. 
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Gode eksempler på samarbeid med andre instanser



Oppsummering av fritekstsvar 

Mange av de gode eksemplene er fra skoler som har direkte 
tilknyttet psykologkompetanse, der psykologene har kapasitet til å 
følge opp tilstrekkelig og ikke kun sporadisk. Flere informerer om at 
de har gode erfaringer med psykologer i de tilfellene der 
psykologer fra BUP eller PPT kobles inn i enkeltsaker på skolen. Det 
trekkes også frem at lavterskeltilbud oppleves som positivt, både for 
oppfølging og forebygging, men lavterskeltilbud til barn og unge er 
noe som kun finnes i et fåtall kommuner. Enkelte peker på at 
psykologhjelp i digitale arenaer som sosiale medier kan være 
hensiktsmessig, fordi man når ut til barn og unge der de er. 
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Gode eksempler på bruk av psykologkompetanse



Oppsummering av fritekstsvar 

Samarbeid med BUP og psykologer i BUP fremstår som problematisk 
for mange skoler. Det pekes på at BUP har et annet syn på 
behandling/oppfølging av psykiske lidelser med mer fokus på 
diagnoser. I tillegg har de generelt lite kapasitet, mange får ikke 
innpass og de som får innpass opplever at tilbudet ikke er nok. BUP 
føles «langt unna» og er lite «ute i feltet», mangler derfor forståelse 
for kontekst. Noen skoleledere trekker frem de samme utfordringene 
med psykolog fra kommune. Det kan være dårlig kommunikasjon og 
psykologen har lite innsikt i hvordan skolen jobber og hva som gjøres 
av tiltak på skolen før de tar beslutninger og gjør vedtak. Enkelte 
som har erfaring med skolepsykolog opplyser om at dette ikke virket 
særlig hensiktsmessig. Generelt oppleves bruk av psykolog som lite 
effektivt i de tilfeller der psykologen ikke har tilstrekkelig kapasitet 
til å være tilstede og følge opp nok, og kun er tilgjengelig på skolen 
sporadisk. 
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Eksempler på mindre god bruk av psykolog 



Oppsummering av fritekstsvar 

En større andel av respondentene oppgir at det er ønskelig med en 
fast skolepsykolog, som kan følge opp enkeltelever, og samtidig tilby 
veiledning til ansatte, ledelsen og foresatte. Flere peker også på at 
det kan være gunstig om psykologen er synlig for elevene og omgås 
de oftere, slik at terskelen for å oppsøke en skolepsykolog blir 
lavere og flere vil muligens benytte seg av tilbudet. Mange peker på 
at det er ønskelig hvis psykologen er tilgjengelig på samme måte 
som en helsesykepleier, med faste dager tilgjengelig på skolen. 

34

Andre innspill på hvordan psykologen kan utnyttes 



Oppsummering av hovedfunn 



Vår spørreundersøkelse rettet mot skoleledere viser at tilgangen til 
psykologkompetanse særlig er begrenset ved private skoler og skoler 
lokalisert i usentrale kommuner. 73 prosent av representantene fra de 
offentlige skolene oppgir å ha tilgang til slik kompetanse, mens andelen 
er 63 prosent blant private skoler. For skoler i de mest sentrale 
kommunene oppgir 83 prosent å ha tilgang, mot 55 prosent i de minst 
sentrale. Blant skolene som har tilgang til psykolog, er det vanligste å ha 
tilgang til kommunepsykolog eller psykolog i andre kommunale tjenester. 
Samtidig oppgir få å ha egen psykolog tilknyttet skolen. Mangel på 
kapasitet/ressurser pekes på som dem vanligste årsaken til manglende 
tilgang. 

Ulik tilgang til psykolog i skolene 
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I dag bruker størst andel av skolene psykologer til individuell oppfølging 
av elever, men respondentene oppgir også at de ønsker at psykologen 
jobber på systemnivå. Dette omfatter blant annet forebyggende arbeid, 
og opplæring av elever, foresatte, lærere og andre ansatte. Av skolene 
som oppgir å ikke ha tilgang til psykolog rapporteres det særlig om 
ønske om å bruke psykolog til forebyggende arbeid og individuell 
veiledning av elever, lærere og andre ansatte. 

Ønske om både individuell 
oppfølging og arbeid på systemnivå
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Skolene gir tilbakemeldinger om at de største utfordringene er knyttet til 
angst, depresjon og andre affektive lidelser i skolen. I tillegg rapporteres 
det om utfordringer knyttet til skolefravær. Mange skoleledere mener det 
er behov for psykolog til å avhjelpe disse utfordringene, og at det er 
behov for psykolog til både systemarbeid og individuell oppfølging. Det 
trekkes frem av flere at det å ha direkte tilgang til psykolog (psykolog 
på skolen) er det mest hensiktsmessige og ønskelige. Videre er det mange 
som peker på at det er behov for at psykologene er mer tilstede i 
skolemiljøet og nærmere elevene for å kunne hjelpe de som trenger det. 

Skolene oppgir at psykologen helst 
bør være «tett på»
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Vedlegg 1: beskrivelse av utvalg
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Generelt reflekterer utvalget populasjonen godt målt 
basert på observerbare kjennetegn 
• Geografi

• Sentralitet

• Kommunestørrelse

• Type skole



Fordeling fylker (utvalg vs. populasjon)
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Oslo er overrepresentert i utvalget, ellers er respondentene forholdsvis jevnt fordelt mellom fylkene 

6%

9%

7% 6%

19%

8% 7% 7%

14%

9%

7%

14%

9%
7% 8%

15%

8%
6% 7%

13%

9%

5%

Oslo Rogaland Møre og
Romsdal

Nordland Viken Innlandet Vestfold og
Telemark

Agder Vestland Trøndelag Troms og
Finnmark

Andel av populasjon Andel av respondenter

Populasjon: N = 3131. Respondenter: N = 381. Figuren viser fordelingen til alle grunnskoler og videregående skoler fordelt på fylkene, sammenlignet med fordelingen til respondentene våre fordelt på fylkene i Norge. 



Fordeling sentralitet (utvalg vs. populasjon)

Sentralitetsklasser: indeks med verdi for hver enkelt kommune. Rangerer kommuner fra 1(høy sentralitet) til 6 (lav sentralitet) basert 
på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Kilde: SSB – Standard for sentralitet. Standard for 
sentralitet (ssb.no)
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Sentrale kommuner er noe overrepresentert i utvalget

10%

17%

24%

20%

17%

12%

17%
15%

21%
20%

16%

11%

1 2 3 4 5 6

Sentralitetsklasser

Andel av populasjon Andel av respondenter

Høy sentralitet Lav sentralitet

Populasjon: 3130. Respondenter: N = 381. Figuren viser populasjon og respondenter fordelt på sentralitetsklasser. 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128/om
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128/om


Fordeling kommunestørrelse (utvalg vs. populasjon)

Kilde: SSB Tabell 11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele landet (K) 2007-2022 og SSB Standard for klassifisering 
av kommuner etter innbyggertall. 
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De aller største kommune er noe overrepresentert i utvalget 

5%

12%
13%

15%
14%

10%

24%

6%7%
8%

15%

12%
14%

9%

21%

14%

< 2 000 2 000 - 4 999 5 000 - 9 999 10 000 - 19 999 20 000 - 29 999 30 000 - 49 999 50 000 - 299 999 ≥ 300 000

Kommunestørrelse (befolkning i kommunen per 01.01.2022)

Andel av populasjon Andel av respondenter

Populasjon: N = 3130. Respondenter: N = 381. Figuren viser populasjon og respondenter fordelt utover kommunestørrelser. 



Fordeling rolle og type skole (utvalg vs. populasjon) 
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Det er i hovedsak skoleledere som har besvart undersøkelsen. Flest svar fra offentlige skoler. 

88%

3%1%1%
7%

Rolle/stilling

Skoleleder/rektor Undervisningsinspektør Lærer Miljøarbeider Annet

92%

7% 1%

Type skole

Offentlig Privat Friskole

N = 381. Respondentenes svar på spørsmålet: Hva er din rolle/stilling? N = 381. Respondentenes svar på spørsmålet: Er skolen du svarer på vegne av offentlig eller privat? 



Fordeling skolenivå (utvalg vs. populasjon) 

Kilde: SSB Tabell 09654: Grunnskolar, etter organisasjonsform, statistikkvariabel, år og region. SSB Tabell 12187: Antall skoler og 
elever i videregående utdanning, etter region, statistikkvariabel og år. 
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Alle skolenivåene er representert, med noe overrepresentasjon av ungdomsskoler 

48%

15%

23%

13%

45%

19%

21%

14%

1%

Barneskole

Ungdomsskole

Både barne- og ungdomsskole

Videregående skole

Annet

Andel populasjon Andel respondenter

Populasjon: N = 3187. Respondenter: N = 380. Respondentenes svar på spørsmålet: Hvilket skolenivå svares det på vegne av? 
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