
Ungdomsskoleelever i

Røyrvik kommune

Hva driver ungdommene med? 

Hvordan har de det?



Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, 

som gir et bredt bilde av hvordan ungdom 

har det og hva de driver med i fritida. I 

denne rapporten presenteres 

hovedresultatene fra 

ungdataundersøkelsen som ble gjennomført 

blant ungdomsskoleelever i Røyrvik våren 

2017. 

Ungdata gjennomføres ved at skoleelever 

over hele landet svarer på et elektronisk 

spørreskjema som omfatter ulike sider ved 

deres livssituasjon. Undersøkelsen 

gjennomføres i skoletiden med en voksen til 

stede i klasserommet. De fleste bruker 

mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle 

spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym og det er frivillig 

for ungdommene om de ønsker å være med 

eller ikke. Alle foreldre blir informert om 

undersøkelsen i forkant, og de kan si fra til 

skolen dersom de ikke ønsker at barnet 

deres skal delta.

Ungdataundersøkelsen

Hvor mange deltok i 

undersøkelsen?

Hva er svarprosenten?

Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus og sju 

regionale kompetansesentre innen 

rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata. 

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid 

med kommunen, som står for den 

praktiske gjennomføringen på skolene. 

Data fra alle kommuner samles i den 

nasjonale Ungdatabasen. Databasen 

inneholder svar fra mer enn 300.000 

ungdommer som har deltatt i Ungdata 

siden de første undersøkelsene ble 

gjennomført i 2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som 

et gratistilbud til alle kommuner i Norge. 

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata er 

tilpasset elever på ungdomstrinnet og i 

videregående opplæring. Denne rapporten 

omfatter kun ungdomstrinnet. Kommuner som 

gjennomfører undersøkelsen på videregående får 

egne rapporter som viser resultater fra den delen 

av undersøkelsen.

I tolkningen av resultater kan det være lurt å ta 

hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet 

knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten 

er størst i undersøkelser der det er relativt få 

ungdommer som har svart på undersøkelsen.

Mer informasjon om Ungdata og resultater fra 

undersøkelsene finnes på www.ungdata.no.
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Nøkkeltall (side 1)
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Nøkkeltall – definisjoner (side 1)

Fornøyd med foreldrene:

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med 

foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer 

«svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Foreldrene kjenner til ungdommenes fritid: 

Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og 

hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er 

sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine». 

Indikatoren viser andelen som i «gjennomsnitt» minst mener at disse utsagnene «passer 

ganske godt». 

Fornøyd med vennene: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene 

dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» 

eller «litt fornøyd».

Har minst én fortrolig venn: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole fullstendig 

på og kan betro deg til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer 

«Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg».

Fornøyd med lokalmiljøet: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med 

lokalmiljøet ditt?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer 

«svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Føler seg trygg i nærområdet: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute om kvelden, opplever du det som 

trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer 

«ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt».

Fornøyd med skolen sin: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen 

din?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» 

eller «litt fornøyd».

Gjør minst én time lekser hver dag: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på 

lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer at de daglig bruker minst en time på lekser.

Tror man får et lykkelig liv: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig 

liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».



Deltar i organiserte fritidsaktiviteter: 

Indikatoren er målt gjennom seks spørsmål om deltakelse i ulike organisasjoner, klubber 

eller lag: «idrettslag», «fritidsklubb/ungdomshus», «religiøs forening», «korps, kor, 

orkester», «kulturskole/musikkskole» og «annen organisasjon, lag eller forening». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som har deltatt i minst fem aktiviteter den siste 

måneden.

Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis 

på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer.

Er fornøyd med helsa si: 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa 

di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» 

eller «litt fornøyd».

Trener minst én gang i uka: 

Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med 

følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller 

helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og 

«Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.

Nøkkeltall – definisjoner (side 2)
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