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Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Hovedfunnene i denne studien er at det ikke synes å eksistere systematiske relative alderseffekter
for noen av helsefaktorene som er analysert, hverken for jenter eller gutter, og hverken i
ungdomsskole eller i videregåendeskole. Ett unntak som kanskje kan være av betydning er en
svak RAE for variabelen «hjelp til lese- og skrivevansker» på ungdomsskolen. Denne
sammenhengen ble ikke funnet for ungdom i videregående skole.
Konklusjon
Resultatet av denne studien tyder på at skolene trolig ikke har noe å bekymre seg for angående
RAE og elevers helse, trivsel, atferd og andre skolerelaterte forhold i ungdomsskolen og den
videregående skolen i Norge i dag. Men det kan like vel hende at slike RAE på helse eksisterer i
barneskolen.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført som planlagt.
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