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Standardrapport kjønn 

Ungdata-undersøkelsen 2017 i 
Kvam 
 

FAKTA OM UNDERSØKELSEN: 

Tidspunkt: Uke 13-14  

Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn 

Antall: 326 

Svarprosent: 87% 



Kvam 2017 
 

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



Kvam 2017 
 

Lekser 
  
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 
Antall svar 265 



Kvam 2017 
 

Skolestress 
  
Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene? (Prosentandel som har svart 'ofte' eller 'svært ofte') 



Kvam 2017 
 

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



Kvam 2017 
 

Familieøkonomi 
  
Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 
Antall svar 258 



Kvam 2017 
 

Bøker i hjemmet 
  
Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 
Antall svar 264 



Kvam 2017 
 

Venner 
  
Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 
Antall svar 262 



Kvam 2017 
 

Venner 
  
Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 
Antall svar 264 



Kvam 2017 
 

Venner 
  
Har du minst én nær venn som du bare har kontakt med gjennom nettet? 
Antall svar 262 



Kvam 2017 
 

Kjæreste 
  
Har du fast kjæreste? 
Antall svar 262 



Kvam 2017 
 

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



Kvam 2017 
 

Mobbing 
  
Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 
Antall svar 260 



Kvam 2017 
 

Mobbing 
  
Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 
Antall svar 262 



Kvam 2017 
 

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

Antall svar 261 



Kvam 2017 
 

Faste fritidsaktiviteter 
  
Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller 
lag? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler) 



Kvam 2017 
 

Religion 
  
Hvor mye betyr religion for hvordan du lever livet ditt til daglig? 
Antall svar 259 



Kvam 2017 
 

Fritidsaktiviteter 
  
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 som har svart '1 gang' eller fler) 



Kvam 2017 
 

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



Kvam 2017 
 

Nærmiljø 
  
Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? 
Antall svar 260 



Kvam 2017 
 

Nærmiljø 
  
Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? 
Antall svar 261 



Kvam 2017 
 

Tobakk 
  
Røyker du? 
Antall svar 261 



Kvam 2017 
 

Tobakk 
  
Bruker du snus? 
Antall svar 262 



Kvam 2017 
 

Alkohol 
  
Hender det at du drikker noen form for alkohol? 
Antall svar 261 



Kvam 2017 
 

Alkohol 
  
Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? 
Antall svar 262 



Kvam 2017 
 

Rusmidler 
  
Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler) 



Kvam 2017 
 

Rusmidler 
  
Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 
Antall svar 261 



Kvam 2017 
 

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 som har svart 'helt sikkert') 



Kvam 2017 
 

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



Kvam 2017 
 

Helseplager 
  
Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? 
Antall svar 259 



Kvam 2017 
 

Psykiske helseplager 
  
Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?  (Prosentandel som har svart 'ganske mye plaget' eller 'veldig mye 
plaget') 



Kvam 2017 
 

Psykiske helseplager 
  
Depressivt stemningsleie 
  

Prosentandelen er beregnet utifra gjennomsnittet av seks spørsmål som kjennetegner depresjon. 
  

Antall svar 259 



Kvam 2017 
 

Psykiske helseplager 
  
Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'veldig mye plaget' eller 'ganske mye plaget') 



Kvam 2017 
 

Kosthold 
  
Hvor ofte spiser du vanligvis noe av dette? (Prosentandel som har svart 'hver dag' eller 'flere ganger daglig') 



Kvam 2017 
 

Kosthold 
  
Hvor ofte drikker du vanligvis noe av dette? (Prosentandel som har svart 'hver dag' eller 'flere ganger daglig') 



Kvam 2017 
 

Fysisk aktivitet 
  
Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 
Antall svar 248 



Kvam 2017 
 

Trening 
  
Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Prosentandel som har som har svart 'én gang i uken' eller oftere) 



Kvam 2017 
 

Idrettslag 
  
Har du noen gang vært med i et idrettslag eller i en idrettsklubb? 
Antall svar 256 



Kvam 2017 
 

Mediebruk - høykonsumenter 
  
Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel som har svart '2-3 timer' eller 'mer enn 3 timer') 



Kvam 2017 
 

Mediebruk - lavkonsumenter 
  
Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel som har svart at de bruker mindre enn 30 
minutter) 



Kvam 2017 
 

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

Antall svar 251 



Kvam 2017 
 

Opplevd press 
  
Opplever du press i hverdagen din? (Prosentandel som har svart 'mye press' eller 'svært mye press') 



Kvam 2017 
 

Opplevd press 
  
Har du opplevd så mye press den siste uka at du har hatt problemer med å takle det? 
Antall svar 254 



Kvam 2017 
 

Tanker om framtiden 
  
Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du at du … (Prosentandel som har svart 'ja') 



Kvam 2017 
 

Selvbilde 
  
Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt.  (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer 
ganske godt') 



Kvam 2017 
 

Fornøydhet med livet 
  
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? (Prosentandel som har svart 'litt fornøyd' eller 'svært fornøyd') 



Kvam 2017 
 

A5. Alkoholberuselse 
  
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? 
Antall svar 255 



Kvam 2017 
 

A6. Alkoholbruk 
  
Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol? 
Antall svar 255 



Kvam 2017 
 

A7. Å ikke drikke alkohol 
  
Hva er grunnen til at du aldri har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart 'enig') 
  

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de aldri drikker alkohol. 
  



Kvam 2017 
 

A8. Alkoholbruk 
  
Har du noen gang drukket så mye som en alkoholenhet, eller en drink? Det vil si en flaske pils (0,33 l), en flaske rusbrus/sider, et glass 
vin eller en drink (brennevin). 
  

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol. 
  

Antall svar 111 



Kvam 2017 
 

A8. Alkoholbruk 
  
Hvor gammel var du første gang du drakk minst én enhet alkohol? 
  

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol. 
  

Antall svar 53 



Kvam 2017 
 

A13. Holdninger til egen og foreldres alkoholbruk 
  
Nå vil vi be deg ta stilling til noen påstander. (Prosentandel som har svart 'enig' på ulike påstander om rusmiddelbruk) 



Kvam 2017 
 

B11. Mestring 
  
Hvor riktige er disse utsagnene for deg? (Prosentandel som har svart 'nokså riktig' eller 'helt riktig') 



Kvam 2017 
 

C1. Kroppsbilde 
  
Hvor godt passer følgende utsagn for deg? (Prosentandel som har svart 'stemmer nokså godt' eller 'stemmer svært godt') 



Kvam 2017 
 

D3. Vold i familien 
  
Tenk på de siste 12 månedene. Har en voksen i familien din slått deg med vilje? 
Antall svar 251 



Kvam 2017 
 

E5. Skjermtid 
  
Tenk på en vanlig hverdag. Hvilken tid på døgnet bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (mobil, nettbrett, datamaskin, TV, 
dataspill)? 
  

Det var mulig å krysse av på flere svaralternativer i dette spørsmålet. 
  

Antall svar 244 



Kvam 2017 
 

E5. Skjermtid 
  
Tenk på en vanlig helg (lørdag/søndag). Hvilken tid på døgnet bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (mobil, nettbrett, 
datamaskin, TV, dataspill)? 
  

Det var mulig å krysse av på flere svaralternativer i dette spørsmålet. 
  

Antall svar 243 



Kvam 2017 
 

E5. Skjermtid 
  
Her kommer noen spørsmål om skjermbruk.  (Prosentandel som har svart 'ja') 



Kvam 2017 
 

E8. Sosiale medier og foreldre 
  
Her kommer noen utsagn om foreldrene dine og regler knyttet til bruk av sosiale medier (Prosentandel som har svart 'passer svært 
godt' eller 'passer ganske godt') 



Kvam 2017 
 

E9. Sosiale medier og venner 
  
Her kommer noen utsagn om vennskap og bruk av sosiale medier (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer 
ganske godt') 



Kvam 2017 
 

E14. Friluftsliv 
  
Hvor ofte pleier du å gjøre følgende ting? Tenk på den tida på året da det er sesong for de ulike aktivitetene. (Prosentandel som har 
svart 'minst ukentlig') 

  Gutt Jente 
Antall 
svar 

Går på skitur i fjell, skog og mark 26 22 235 

Går på fottur i fjell, skog og mark 26 28 233 

Står på rullebrett 6 7 235 

Kjører snøbrett, slalåm eller lignende 24 12 231 

Drar på fisketur 10 4 234 

Overnatter i telt ute i naturen (ikke campingplass) 1 2 234 

Driver med bading/svømming 25 22 231 

Padler kano eller kajakk 6 4 234 

Driver med klatring 3 4 232 

Gå på jakt 7 2 232 



Kvam 2017 
 

F2. Forhold til foreldrene 
  
Her kommer noen utsagn om foreldrene dine og forholdet ditt til dem: (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer 
ganske godt') 



Kvam 2017 
 

F3. Hjemmetider 
  
Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? 
Antall svar 237 



Kvam 2017 
 

F6. Vennskap 
  
Tenk deg at du ble lagt inn på sykehus for en lengre periode. Ville de beste vennene dine besøkt deg jevnlig? 
Antall svar 232 



Kvam 2017 
 

F6. Vennskap 
  
Hvor mange venner har du som du kan stole på, og som du kan fortelle hemmeligheter til? 
Antall svar 233 



Kvam 2017 
 

G1. Læringsmiljøet 
  
Her kommer noen påstander om skolen og hvordan det er å gå på skolen. Hvordan stemmer disse utsagnene med det du selv 
mener? (Prosentandel som har svart 'helt enig' eller 'litt enig') 



Kvam 2017 
 

G2. Skoleprestasjoner 
  
Alt i alt, hvor fornøyd er du med karakterene du fikk ved siste karakteroppgjør (jul eller sommer)? 
Antall svar 234 



Kvam 2017 
 

G5. Fravær og skulking 
  
Hvor mange hele dager har du vært borte fra skolen i løpet av den siste måneden (de siste 30 dagene) på grunn av … (Prosentandel 
som har svart 'minst én dag') 



Kvam 2017 
 

G5. Fravær og skulking 
  
Hvor mange enkelttimer har du vært borte fra skolen i løpet av den siste uka (de siste 7 dagene) på grunn av … (Prosentandel som 
har svart 'minst én time') 



Kvam 2017 
 

G9. Skoleveien 
  
Hvordan kommer du deg som regel til skolen og hjem fra skolen? (Prosentandel som som har svart 'sykler' eller 'går') 



Kvam 2017 
 

G9. Skoleveien 
  
Hvor lang tid bruker du som regel på skoleveien (én vei)? 
Antall svar 236 



Kvam 2017 
 

I6. Skolerådgiver, sosiallærer, miljøarbeider på skolen 
  
Har du det siste året brukt skolerådgiver, sosiallærer eller miljøarbeider (voksenpersoner som har til oppgave å veilede elever eller 
bidra til å bedre miljøet på skolen)? 
Antall svar 231 


