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Ung helse –
utvalgte tall fra elever i 
ungdomsskole
Fagdag Ilag førr ongan 18. november 2022

«I Ungdata blir ungdom spurt om hvordan de har 
det og hva de driver med på fritiden»
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64

73

79
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Undersøkelsen var altfor lang

Jeg fikk god informasjon om undersøkelsen i forkant

Det var lett å svare på spørsmålene

Undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan jeg har det

Jeg svarte ærlig på spørsmålene

Om Ungdata 2022 Meløy

• Gjennomført i februar 
2022

• Elever fra 8. til 10. trinn 

• 166 elever deltok, 
svarprosent på 80

2



Livskvalitet
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De fleste Meløyungdommer er 
godt fornøyd med livet sitt
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Gutter oppgir å være mer tilfreds enn jenter
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Prosentandel av gutter og jenter på 
ulike klassetrinn som er tilfreds med 
livet sitt (seks eller flere poeng på 
skalaen fra 0-10)

Prosentandel gutter og 
jenter som den siste uka 
hele tiden eller ofte har...
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80

89
85

82

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

73

55

48

47

43

45

63

40

45

47

35

37

Vært glad

Vært engasjert

Hatt masse energi

Vært optimistisk om framtiden

Følt deg nyttig

Følt at du mestrer ting

Gutter Jenter



Fornøyd med livet

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt?



Skole og framtid
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Skolen er et 
godt sted å 
være for de 
aller fleste –
men ikke for 
alle
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92

78

83

80

23

83

79

71

85

31

Jeg trives på skolen

Lærerne mine bryr seg om meg

Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på
skolen

Jeg kjeder meg på skolen

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

Gutter Jenter

Prosentandel gutter og 
jenter som er litt eller helt 
enig i ulike utsagn om 
hvordan de har det på 
skolen

47

30
24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som bruker 
minst én time daglig på lekser og annet skolearbeid 
utenom skolen



Utdanning

9

Tror du at du vil komme til å fullføre 
videregående skole? Prosent i Meløy 
kommune og nasjonalt

84

3

13

86

2

13

Ja

Nei

Vet ikke

Meløy Norge

Tror du at du vil komme til å ta utdanning 
på universitet eller høgskole? Prosent i 
Meløy kommune og nasjonalt

36

17

47

56

10

35

Ja

Nei

Vet ikke

Meløy Norge



Godt og lykkelig liv
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Tror du at du vil komme til å leve et godt 
og lykkelig liv? Prosent i Meløy kommune 
og nasjonalt

58

4

38

68

3

29

Ja

Nei

Vet ikke

Meløy Norge

Framtid i kommunen
Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?
Antall svar 155



Tanker om framtiden

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



12

Tidstrend i Meløy kommune
Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som 
tror de vil leve et godt og lykkelig liv

67
62

58

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Helse og fritid
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Lokalmiljø

53

61
57

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er 
fornøyd med lokalmiljøet der de bor
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36

25
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8

21

8

15

12
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Idrettsanlegg

Lokaler for å treffe andre unge på fritida

Kulturtilbudet

Kollektivtilbudet

Svært bra Nokså bra Verken bra eller dårlig Nokså dårlig Svært dårlig
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10

8

6

23

10

42

8

5

6

16

22

43

Aldri

Sjelden

1-3 ganger i måneden

1-2 ganger i uka

3-4 ganger i uka

Minst 5 ganger i uka

Meløy Norge

Hvor ofte trener du? 
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51

56

51

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

40

27 25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tidstrend i Meløy kommune. 
Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har vært ute med 
venner størsteparten av kvelden minst to ganger siste uke

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er med i en 
organisasjon, klubb eller lag



Psykisk helse og 

hjelpetjenester
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Tidstrend i Meløy kommune. 
Prosentandel av elevene på 
ungdomstrinnet som har minst én 
fortrolig venn

Fortrolig venn

85
88

81

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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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')



Selvskading
Har du i løpet av de siste 12 månedene … (Prosentandel som har svart 'ja, én gang' eller 'ja, 
flere ganger')
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Prosentandel som har 
brukt følgende 
helsetjenester i løpet av 
det siste året. 

32

10

10

34

8

10

Helsesykepleier på skolen

Helsestasjon for ungdom

Psykolog

Meløy Norge



Helsestasjon for ungdom

Er det en helsestasjon for ungdom i kommunen din? Antall svar 149

Vet du hva slags hjelp helsestasjon for ungdom tilbyr? 
(Prosentandel som har svart 'ja, jeg vet litt' eller 'ja, jeg vet mye')



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

Tobakk og rusmidler
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Alkohol

10

69

21

5

80

15

Ja

Nei

Vet ikke

Meløy Norge

Får du lov til å drikke alkohol av 
dine foreldre/foresatte? Meløy 
kommune og nasjonalt

19
13

22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tidstrend i Meløy kommune. 
Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har 
vært beruset på alkohol i løpet av det siste året
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Trafikk og rus

Kjøring etter å ha drukket alkohol (Prosentandel som har svart 'ja')
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Tidstrend i Meløy kommune. 
Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har 
brukt hasj eller marihuana / blitt tilbudt hasj eller 
marihuana i løpet av det siste året

Hasj og marihuana

1

2

4

6

14
14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Har brukt hasj eller marihuana i løpet av det
siste året

Blitt tilbudt hasj eller marihuana i løpet av
det siste året

1

3

Gutter Jenter

Prosentandel som har 
brukt hasj eller 
marihuana i løpet av det 
siste året. Blant gutter og 
jenter



Vold og trakassering
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Plaget, truet eller frosset ut av andre ungdommer 
(mobbing)

29

1

4

3

7

27

58

3

3

2

5

25

63

Ja, flere ganger i uka

Ja, omtrent én gang i uka

Ja, omtrent hver 14. dag

Ja, omtrent én gang i måneden

Nesten aldri

Aldri

Meløy Norge

13
8 8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tidstrend i Meløy kommune
Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som blir mobbet minst 
hver 14. dag



Prosentandel 
som siste år har 
opplevd at noen 
mot sin vilje 
befølte dem på 
en seksuell måte. 
Blant gutter og 
jenter

6

22

Gutter Jenter

Prosentandel som 
siste år har 
opplevd at noen 
har delt bilder 
eller filmer av 
dem der de er 
nakne eller deltar 
i seksuelle 
handlinger. Blant 
gutter og jenter

1

10

Gutter Jenter

67

33

Ingen ganger Én eller flere ganger

Har en ungdom slått 
deg, sparket deg, 
ristet deg hardt, 
lugget deg eller 
lignende? 

95

5

Ingen ganger Én eller flere ganger

Har en voksen i familien 
din slått deg med vilje?

Vold og 
trakassering



Tenk på siste 12 månedene. Har dine foreldre/foresatte... 
(Prosentandel som har svart 'ja, én eller to ganger' eller 'ja, tre ganger eller mer')



Nakenbilder

Prosentandel som 
har svart 'nei'

Prosentandel som 
har svart ‘ja'

Prosentandel som 
har svart ‘ja'



Takk for oss ☺

33


