
Ungdata-undersøkelsen i 
Grimstad 2016

Standardrapport kjønn

(ungdomsskolen)

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

• Tidspunkt: Uke 9 - 11

• Klassetrinn: 8. – 10. trinn 

• Antall:  756

• Svarprosent:  88



01
Ungdata-undersøkelsen – kjønn

Ressurser

Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og 
nettverk



02
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FAMILIEØKONOMI

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?

God råd hele tiden/stort sett: Hatt god råd hele tiden+ stort sett hatt god råd. Dårlig råd hele tiden/stort sett: Hatt dårlig råd hele tiden+ stort sett 
hatt dårlig råd.



03
Ungdata-undersøkelsen – kjønn ANTALL BØKER I HJEMMET

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?

Mindre enn 20: Ingen+mindre enn 20. Mer enn 500: 500-1000+mer enn 1000.



04
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FORELDRE - KONTROLL OG KOMMUNIKASJON

Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine. 
(Prosentandel svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt')



05
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FORELDRE - INNETIDER

Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden?



06
Ungdata-undersøkelsen – kjønn JEVNALDRENDE - FASTE VENNSKAP

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ...

Ikke faste venner: Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med+er ikke så ofte sammen med jevnaldrende.



07
Ungdata-undersøkelsen – kjønn JEVNALDRENDE - INTIMITET

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?



08
Ungdata-undersøkelsen – kjønn JEVNALDRENDE - STATUS

Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel svart 'øker statusen litt' eller 'øker 
statusen mye')



09
Ungdata-undersøkelsen – kjønn JEVNALDRENDE - STATUS

Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel svart 'minker statusen litt' eller 
'minker statusen mye')



10
Ungdata-undersøkelsen – kjønn NÆRE RELASJONER

Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke 
med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? (Prosentandel svart 'helt sikkert')



11
Ungdata-undersøkelsen – kjønn NÆRE RELASJONER

Skole og framtid

Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn 
på framtiden



12
Ungdata-undersøkelsen – kjønn SKOLE – TRIVSEL OG ARBEIDSPRESS

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Prosentandel svart 
'helt enig' eller 'litt enig')



13
Ungdata-undersøkelsen – kjønn SKOLE - TID BRUKT PÅ LEKSER

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom 
skoletida)?
Under 30 minutter: Aldri/nesten aldri lekser+under 30 minutter. 1/2-2 timer: 1/2-1 time+1-2 timer. To timer eller mer: 2-3 timer+3-4 timer+Mer 
enn 4 timer.



14
Ungdata-undersøkelsen – kjønn SKOLE – KONFLIKTER OG PROBLEMATFERD

Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel 
svart 'minst en gang')



15
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MOBBING, PLAGING, UTFRYSING - OFFER

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?

Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.



16
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MOBBING, PLAGING, UTFRYSING - UTØVER

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i 
fritida?
Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.



17
Ungdata-undersøkelsen – kjønn DIGITAL MOBBING - OFFER

Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil?

Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.



18
Ungdata-undersøkelsen – kjønn DIGITAL MOBBING - UTØVER

Hender det at du er med på plaging eller trusler mot andre unge via Internett eller mobil?

Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.



19
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FORVENTNINGER TIL FRAMTIDA

Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du at du … (Prosentandel svart 'ja')



20
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FORVENTNINGER TIL FRAMTIDA

Fritid

Organisert fritid, uorganisert fritid og 
mediebruk



21
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FRITID - ORGANISERT

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter 
at du fylte 10 år?



22
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FRITID - ORGANISERT

Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i 
følgende organisasjoner, klubber eller lag? (Prosentandel svart 'minst en gang')



23
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FRITID - UTEORGANISERT

Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste 
uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du … (Prosentandel svart 'minst en gang')



24
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FRITID - SOSIALT SAMVÆR

Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste 
uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du … (Prosentandel svart 'minst en gang')



25
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FRITID - DIVERSE

Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste 
uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du … (Prosentandel svart 'minst en gang')



26
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MEDIER - HØYKONSUMENTER

Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'to 
timer eller mer')



27
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MEDIER - LAVKONSUMENTER

Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel svart 'mindre 
enn 30 minutter')



28
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MEDIER - SKJERMTID

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, 
nettbrett, mobil) i løpet av en dag?

Under 1 time: Ikke noe tid+mindre enn 1 time. 2-4 timer: 2-3 timer+3-4 timer. Mer enn 4 timer: 4-6 timer+mer enn 6 timer.



29
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MEDIER - SKJERMTID

Helse og trivsel

Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og 
trivsel i nærmiljø



30
Ungdata-undersøkelsen – kjønn BRUK AV HELSETJENESTER

Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? 
(Prosentandel svart 'minst en gang')



31
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MEDIKAMENTBRUK

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste 
måned?
Sjeldnere enn ukentlig=Ingen ganger+sjeldnere enn én gang i uka.



32
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TANNHELSE

Hvor ofte pusser du tennene?



33
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FYSISKE HELSEPLAGER

Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? (Prosentandel svart 'daglig')



34
Ungdata-undersøkelsen – kjønn SELVBILDE

Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt. Kryss av i den ruta som 
passer best for deg. (Prosentandel svart 'passer svært/ganske godt')



35
Ungdata-undersøkelsen – kjønn DEPRESSIVT STEMNINGSLEIE OG ENSOMHET

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: (Prosentandel svart 'veldig 
mye/ganske mye plaget')



36
Ungdata-undersøkelsen – kjønn ANGST

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: (Prosentandel svart 'veldig 
mye/ganske mye plaget')



37
Ungdata-undersøkelsen – kjønn NÆRMILJØET - TILBUD TIL UNGDOM

Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det 
gjelder … (Prosentandel svart 'svært bra' eller 'nokså bra')



38
Ungdata-undersøkelsen – kjønn NÆRMILJØET - TRYGGHET

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes … (Prosentandel svart 'jeg føler 
meg utrygg')



39
Ungdata-undersøkelsen – kjønn NÆRMILJØET - OPPVEKST

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?



40
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FYSISK AKTIVITET - ANDPUSTEN OG SVETT

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?



41
Ungdata-undersøkelsen – kjønn FYSISK AKTIVITET - TRENINGSVANER

Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Prosentandel svart 'minst 
månedelig')



42
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MÅLTIDSVANER

Hvor ofte pleier du å spise følgende i løpet av en uke? (Prosentandel svart 'hver dag')



43
Ungdata-undersøkelsen – kjønn MÅLTIDSVANER

Tobakk og rusmidler

Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og 
forbruk i nettverk



44
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER - SIGARETTER

Røyker du?

Røyker ikke: Har aldri røykt+har røykt før, men har sluttet helt nå.



45
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER - SNUS

Bruker du snus?

Bruker ikke snus: Har aldri snust+brukte før, men har sluttet nå.



46
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER - ALKOHOL

Hender det at du drikker noen form for alkohol?

Minst månedlig: Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden+hver uke.



47
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER - BERUSET

Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye 
alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?

Fem ganger eller mer: 5-10 ganger+mer enn 10 ganger.



48
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER - REGLER FOR ALKOHOL

Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?



49
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER - FORBRUK I NETTVERK

Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol? (Prosentandel svart 'minst ukentlig')



50
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER – TILGJENGELIGHET 

HASJ/MARIHUANA 

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana?



51
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER – TILGJENGELIGHET 

HASJ/MARIHUANA 

Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i 
løpet av to til tre dager?



52
Ungdata-undersøkelsen – kjønn TOBAKK OG RUSMIDLER – TILGJENGELIGHET 

HASJ/MARIHUANA 

Atferdsproblemer, vold og  
risiko
Lovbrudd, kontakt med politiet og annen 
problematferd



53
Ungdata-undersøkelsen – kjønn PROBLEMATFERD - VINNING

Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 
månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang')



54
Ungdata-undersøkelsen – kjønn PROBLEMATFERD - SLÅSSING OG TRUSLER

Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 
månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang')



55
Ungdata-undersøkelsen – kjønn PROBLEMATFERD - DIVERSE

Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 
månedene)? (Prosentandel svart 'minst en gang')



56
Ungdata-undersøkelsen – kjønn VOLD OG TRUSLER OM VOLD

Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel svart 
'minst en gang')


