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Ungdata junior
Hva er Ungdata junior?
Ungdata junior er et spørreskjemabasert
verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan
barn har det og hva de driver med i
fritiden.
Spørreskjemaet er beregnet for elever på
5. – 7. klassetrinn. Barna blir spurt om
temaer som fritid, venner, foreldre, skole
og helse. Ungdata junior gir et bilde av
barnas livskvalitet, generelt og innen
spesifikke områder.

Ungdata junior
kartlegger barnas
livssituasjon

Ungdata junior gir kunnskap som skal
brukes i lokal politikkutvikling, og er ett av
flere kunnskapsgrunnlag for å
videreutvikle lokal oppvekstpolitikk, og i
arbeidet med å bedre barn og unges
folkehelsesituasjon. Resultatene fra
Ungdata junior kan, sammen med annen
lokalkunnskap, brukes for å peke ut hvilke
områder kommunen skal satse på i sitt
arbeid med denne aldersgruppen.
Ungdata junior gir også kunnskap for dem
som jobber med barn i kommunen, enten
det er på skolen eller andre arenaer.
Resultater fra undersøkelsen kan brukes i
arbeid med barn og i samarbeid med
foreldre.
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Et nytt verktøy
Ungdata junior er et nytt verktøy og er
utformet etter modell av
Ungdataundersøkelsene. Undersøkelsen
er tilpasset barn på 5. – 7. klassetrinn.
Ungdata junior gir norske kommuner mer
kunnskap om barna som står midt mellom
barndommen og ungdomstiden og
supplerer på denne måten
Ungdataundersøkelsene.
Ungdata junior ble gjennomført for første
gang i 2017, i Bærum og Asker kommune.
I 2018 ble Ungdata junior gjennomført i
ytterligere 20 kommuner. Til nå har mer
enn 15 000 barn deltatt i undersøkelsen.
Om rapporten
I denne rapporten presenteres
hovedresultater fra Ungdata junior i
Hægebostad. Undersøkelsen ble
gjennomført blant elever på 5. – 7. trinn
våren 2019.

Hvem gjennomfører Ungdata junior?
Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet –
storbyuniversitetet, og sju regionale
kompetansesentre innen rusfeltet
(KoRus) står bak Ungdata.
Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid
med kommunen, som står for den
praktiske gjennomføringen på skolene.
Ungdata junior er finansiert av
Helsedirektoratet.

Ungdata junior
Deltakelse i Ungdata junior
Ungdata junior gjennomføres ved at
skoleelever svarer på et elektronisk
spørreskjema. Undersøkelsen
gjennomføres i skoletiden med en voksen
til stede i klasserommet. De fleste bruker
mellom 15 og 20 minutter på å besvare
alle spørsmålene.

Hvor mange deltok i undersøkelsen?

63
Hva er svarprosenten?

Undersøkelsen er anonym og det er
frivillig for barna å være med eller ikke.
Når de svarer på spørreskjemaet kan de
hoppe over spørsmål som de synes er
vanskelig eller som de ikke har lyst til å
svare på.

97 %

Alle foreldre blir informert om
undersøkelsen i forkant, og de kan si fra
til skolen dersom de ikke ønsker at barnet
deres skal delta.

Hva synes barna om Ungdata junior?
Alle som deltar i Ungdata junior får
spørsmål om hva de synes om å være
med i undersøkelsen. Figuren under
viser hvordan barna svarte på disse
spørsmålene.

Hva synes du om å være med i denne undersøkelsen?
Prosentandel som er enig i ulike påstander om Ungdata junior
Undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan jeg har det

95

Det var lett å svare på spørsmålene
Undersøkelsen var altfor lang

90
44

Jeg svarte ærlig på spørsmålene

98

Jeg fikk god informasjon om undersøkelsen i forkant

98
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Livskvalitet
Andel som er enige i påstander om livet og dem selv

Livet mitt er bra

92

Jeg har alt jeg ønsker meg i livet

79

Jeg liker meg selv slik jeg er

87

Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan jeg er

86

Andel som ofte eller veldig ofte har opplevd følgende
Ingenting er gøy mer

4

8

Jeg har ikke noe energi

5

Jeg føler meg trist eller tom

5

Jeg klarer ikke å tenke klart

6

Jeg føler meg verdiløs

8

Jeg føler meg ensom

6

Livskvalitet
Prosentandelen som svarer at de «Ja, helt sikkert» eller «ja
kanskje» på spørsmålet «Kan du snakke med noen av disse om
triste eller vanskelig ting?»

Venner

90

Søsken

82

Mor

97

Far

94

Læreren din

74

Helsesøster på skolen

76

Andre

72
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Foreldre
Hvor fornøyd er du med foreldrene dine?

100

Fornøyd

Ikke fornøyd

Prosentandel som er enig i følgende påstander om foreldrene sine

Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er i fritiden min

98

Foreldrene mine kjenner vennene mine

98

Foreldrene mine liker meg som jeg er

Foreldrene mine forteller meg ofte hvor flink jeg er

Jeg liker å være sammen med foreldrene mine

6

100

98

95

Venner
Har du minst én venn som du kan stole helt på og snakke med om alt
mulig?
5

95

Ja

Nei

Prosentandel som mener det følgende er «litt viktig» eller «veldig
viktig» for å være populær i vennemiljøet
Å ha dyre merkeklær

27

Å være til å stole på

90

Å være flink i idrett

Å være god på skolen

58

48
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Nærområdet
Hvor fornøyd er du med nærområdet der du bor?
8

92

Fornøyd

Ikke fornøyd

Prosentandel som føler seg «ganske trygg» eller «veldig
trygg» i følgende situasjoner

Når du er ute i området der du bor

På vei til og fra skolen

8

95

98

Skole
Prosentandel som er enig eller uenig i utsagnet
«Jeg trives på skolen»
11

89

Enig

Uenig

Hvor fornøyd er du med skolen du går på?

18

82

Fornøyd

Ikke fornøyd

9

Skole
Prosentandel som er enig i følgende uttalelser om
hvordan de har det på skolen

Lærerne mine bryr seg om meg

93

Jeg føler at jeg passer inn blant elevene i klassen

90

Jeg har det alltid bra i friminuttene

90

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

Jeg kjeder meg i skoletimene

10

35

65

Skole
«Jeg føler meg redd hvis jeg må snakke foran klassen»
11

89

Ofte

Ingen ganger eller noen ganger

«Jeg gruer meg veldig når jeg skal ha en prøve»

18

82

Ofte

Ingen ganger eller noen ganger

11

Fritiden
Er du med på noen faste fritidsaktiviteter?

27

73

Ja

Nei

Fra mandag til fredag, hvor mange kvelder er du med på faste
fritidsaktiviteter?
82

18

To kvelder i uken eller mer

12

En kveld i uken eller sjeldnere

Mediebruk
En vanlig dag etter skolen, hvor mange timer bruker du på aktiviteter
foran en skjerm (unntatt skolearbeid)?

41

59

Minst 2 timer

2 timer eller mindre

Prosentandel som bruker ulike typer media en vanlig dag

Se på TV filmer/serier/YouTube

95

Lese bøker

77

Spille dataspill/TV-spill

75

Spille på telefon/nettbrett

90

Sosiale medier

Lese aviser eller se på nyheter

61

45

13

Helse
Hvor fornøyd er du med helsa di?
8

92

Fornøyd

Ikke fornøyd

Prosentandel som har hatt følgende helseplager mange ganger
eller daglig
Hodepine

11

Vondt i nakken eller skuldrene

13

Vondt i magen

Kvalme

14

10

7

Helse
Omtrent hvor mange timer sov du natt til i dag?
11

89

Sov mindre enn 8 timer

Sov 8 timer eller mer

Andel som ofte eller veldig ofte har hatt problemer med å sove

14

86

Ofte

Aldri / noen ganger

15
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