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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 

ungdom om de ønsker å være med eller ikke. 

Alle foreldre blir informert om undersøkelsen i 

forkant, og kan si fra til skolen dersom de ikke 

ønsker at deres barn skal delta.

Spørreskjemaet 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.

Hva kan Ungdata si noe om?

Intensjonen med Ungdata er å kartlegge 

hvordan ungdom har det og hva de driver med i 

fritiden sin. Undersøkelsen omfatter temaer 

knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, 

helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i 

fritidsaktiviteter. Ved å spørre ungdom direkte 

om disse temaene kan Ungdata gi en oversikt 

over hvor mange som for eksempel trives i 

lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett. 

Resultatene må tolkes lokalt, og de kan gi en 

pekepinn på hvilke områder kommunen bør 

jobbe spesielt med videre.

Ungdata brukes av de fleste kommunene i 

landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag for å 

videreutvikle lokal oppvekstpolitikk. Dataene 

brukes i det forebyggende folkehelsearbeidet. 

Resultatene fra Ungdata kan også brukes til å 

bevisstgjøre ungdom på hvordan andre 

ungdommer har det og hva som er vanlige 

aktiviteter blant ungdom.

Om rapporten

Denne rapporten er en del av gratistilbudet som 

gis til alle kommuner som ønsker å delta i 

Ungdata. Alle tall er hentet fra den lokale 

undersøkelsen, mens tekstene er utformet slik 

at de skal passe i alle kommuner. Det er derfor 

ikke foretatt egne vurderinger av hva de 

konkrete resultatene betyr for den enkelte 

kommune. 

1 Flatanger kommune

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de 

driver med i fritiden. Undersøkelsen gjennomføres på skoler over hele landet og baserer seg på et 

standardisert og kvalitetssikret spørreskjema som gjør det mulig å sammenlikne ungdoms situasjon på 

tvers av sted og over tid. 

I denne rapporten presenteres en oversikt over nøkkeltall på tvers av ulike temaområder, fra Ungdata-

undersøkelsen gjennomført blant ungdomsskoleelever i Flatanger kommune våren 2021. Rapporten viser 

hvordan ungdom i kommunen har det sammenliknet med ungdom i hele landet, gjennom 

landsrepresentative tall basert på Ungdata-undersøkelser gjennomført over hele landet i årene 2018–2020. 

Kommunens ungdom sammenliknes også med ungdom som bor i kommuner med ulik grad av sentral 

beliggenhet. 

Om rapporten

I Ungdata blir 

ungdom spurt om 

hvordan de har det 

og hva de driver med 

i fritiden



Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved 

OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i 

Oslo og Akershus) og sju regionale 

kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus) står 

bak Ungdata. 

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid 

med kommunene, som står for den praktiske 

gjennomføringen på skolene. 

Data fra alle lokale undersøkelser samles i 

den nasjonale «Ungdatabasen». Databasen 

inneholder svar fra mer enn 600 000 

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. 

UNGDOMSSKOLEN 2

OM RAPPORTEN

På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra 

Ungdata-undersøkelser gjennomført i andre 

kommuner. Her finnes mer informasjon om 

undersøkelsen og om metodene som er brukt. 

Her kan man også få tilgang til 

forskningsrapporter som baserer seg på 

Ungdata.

Om tolkning av resultater

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.

Hva ungdom i Flatanger kommune synes om å 

være med i Ungdata-undersøkelsen. Andelen 

som mener utsagnene stemmer
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Har minst én fortrolig venn

Flatanger kommune Norge
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Kommune – Norge
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Har minst én fortrolig venn

Har vært ute med venner
størsteparten av kvelden
minst to ganger siste uke

Har vært sosial på nett
størstedelen av kvelden

minst to ganger siste uke

Har vært veldig mye plaget
av følelsen av å være ensom

siste uke

Er fornøyd med foreldrene

Fornøyd med skolen du går
på

Bruker minst én time hver
dag på lekser og annet

skolearbeid utenom skolen

Har skulket skolen siste år

Er fornøyd med lokalmiljøet
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Føler seg trygg i nærområdet

Synes tilbudet av
idrettsanlegg i nærområdet

er bra

Synes tilbudet av lokaler for å
treffe andre unge på fritida er

bra

Synes kulturtilbudet er bra

Synes kollektivtilbudet er bra

Tror de vil fullføre
videregående

Tror de vil ta høyere
utdanning

Tror de vil få et godt og
lykkelig liv

Tror de noen gang vil bli
arbeidsledig



Har minst én fortrolig venn

Flatanger kommune Norge
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79

54

63

32
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83
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52

10

21

64

42

44

64

62

31

82

70

6

15

Bruker minst tre timer daglig
foran en skjerm

Bruker minst to timer daglig
på elektroniske spill

Bruker minst to timer daglig
på sosiale medier

Er med i organiserte
fritidsaktiviteter

Har deltatt i et idrettslag
siste måned

Har vært i en fritidsklubb
siste måned

Trener minst én gang i uka

Er fornøyd med helsa si

Har daglig vondt i hodet

Har hatt mange psykiske
plager de siste sju dagene

8

75

0
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13

0

4

13
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0

23
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2

4

13

4

16

9

9

8

Opplever mye press på minst
to områder

Drikker ikke eller har bare
smakt alkohol

Røyker ukentlig eller daglig

Snuser ukentlig eller daglig

Har vært beruset på alkohol
siste år

Har brukt hasj eller
marihuana siste året

Blitt tilbudt hasj eller
marihuana i løpet av det siste

året

Har tatt varer i butikken uten
å betale siste år

Har gjort hærverk med vilje
siste år

Blir mobbet minst hver 14.
dag



Har minst én fortrolig venn

Flatanger kommune Minst sentrale kommuner Mellomsentrale kommuner Sentrale kommuner
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Etter sentralitet
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Har minst én fortrolig venn

Har vært ute med venner
størsteparten av kvelden
minst to ganger siste uke

Har vært sosial på nett
størstedelen av kvelden

minst to ganger siste uke

Har vært veldig mye plaget
av følelsen av å være ensom

siste uke

Er fornøyd med foreldrene

Fornøyd med skolen du går
på

Bruker minst én time hver
dag på lekser og annet

skolearbeid utenom skolen

Har skulket skolen siste år

Er fornøyd med lokalmiljøet

88

25

38

33
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83

45

79

21
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68

49

52

34

87

48

70

15

86

70

51

58

62

88
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71

50
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74
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19

Føler seg trygg i nærområdet

Synes tilbudet av
idrettsanlegg i nærområdet

er bra

Synes tilbudet av lokaler for å
treffe andre unge på fritida er

bra

Synes kulturtilbudet er bra

Synes kollektivtilbudet er bra

Tror de vil fullføre
videregående

Tror de vil ta høyere
utdanning

Tror de vil få et godt og
lykkelig liv

Tror de noen gang vil bli
arbeidsledig

Kommuner med ulik sentralitetsgrad

SSB har laget et mål som sier noe om hvor sentralt beliggende alle kommunene i Norge er. Målet sier 

noe om hvor mange arbeidsplasser og serviceinstitusjoner man kan nå med bil i løpet av 90 minutter fra 

der man bor. I figurene på denne og neste side kan man sammenlikne Flatanger kommune med tre 

kategorier av kommuner med ulik sentralitetsgrad. De sentrale kommunene er de mest folkerike 

kommunene, mens de minst sentrale kommunene i hovedsak ligger i det som gjerne kalles for Distrikts-

Norge. 



Har minst én fortrolig venn
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Hvordan nøkkelindikatorene er målt.

Definisjoner

7 Flatanger kommune

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».

Har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst 

to ganger siste uke

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «I løpet av siste 

uke (siste sju dager), hvor mange ganger har du brukt 

størsteparten av kvelden ute med venner?". Indikatoren 

viser hvor mange prosent som har svart minst to ganger.

Har vært sosial på nett størstedelen av kvelden minst to 

ganger siste uke

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «I løpet av siste 

uke (siste sju dager), hvor mange ganger har du vært 

sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden 

(snakket, chattet el.?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som har svart minst to ganger.

Har vært veldig mye plaget av følelsen av å være ensom 

siste uke

Indikatoren er målt gjennom spørsmål som kartlegger 

hvor mange som er plaget av ulike former for psykiske 

helseplager. Indikatoren viser hvor mange som svarer at 

de er «veldig mye plaget» av «følt deg ensom».

Er fornøyd med foreldrene

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med (…) foreldrene dine?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

fornøyd» eller «litt fornøyd».

Er fornøyd med skolen du går på

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med (…) skolen du går på?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

fornøyd» eller «litt fornøyd».

Bruker minst én time hver dag på lekser og annet 

skolearbeid utenom skolen

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 én 

time på lekser.

Har skulket skolen siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket 

skolen det siste året?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Er fornøyd med lokalmiljøet 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med (…) lokalmiljøet der du bor?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent 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».

Synes tilbudet av idrettsanlegg i nærområdet er bra

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på 

områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder (…) idrettsanlegg?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

bra» eller «nokså bra».

Synes tilbudet av lokaler for å treffe andre unge på fritiden 

i er bra 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på 

områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder (…) lokaler for å treffe 

andre unge på fritiden (fritidsklubb, ungdomshus el.)?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

bra» eller «nokså bra».

Synes kulturtilbudet er bra

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på 

områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder (…) kulturtilbudet 

(kino, konsertscener, bibliotek el.)?». Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer «svært bra» eller «nokså 

bra».

Synes kollektivtilbudet er bra

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på 

områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder (…) kollektivtilbudet 

(buss, tog, trikk el.)?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

Tror de vil fullføre videregående skole

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil 

komme til å fullføre videregående skole?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Tror de vil ta høyere utdanning

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil 

komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Tror de vil få et godt og 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».

Tror de noen gang vil bli arbeidsledig

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du 

noen gang vil bli arbeidsledig?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer «ja».
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Bruker minst tre timer daglig på skjermaktiviteter

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 

tre timer eller mer.

Bruker minst to timer daglig på elektroniske spill

Indikatoren er målt gjennom to spørsmål med følgende 

innledningstekst: «Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor 

lang tid bruker du på (…) dataspill/TV-spill?» Og «Hvor 

lang tid bruker du på (…) spille på telefon/nettbrett». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som tilsammen 

svarer to timer eller mer.

Bruker minst to timer daglig på sosiale medier

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på en 

gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på (…) sosiale 

medier» Indikatoren viser hvor mange prosent som 

svarer to timer eller mer.

Er med i organiserte fritidsaktiviteter

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Er du, eller har 

du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag 

eller foreninger etter at du fylte 10 år?» Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer «Ja, jeg er med nå».

Har deltatt i et idrettslag siste måned

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange 

ganger den siste måneden har du vært med på aktivite-

ter, møter eller øvelser i (…) et idrettslag?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer minst én gang. 

Har vært i en fritidsklubb siste måned

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange 

ganger den siste måneden har du vært med på 

aktiviteter, møter eller øvelser i (…) en fritidsklubb/ 

ungdomshus/ungdomsklubb?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer minst én gang. 

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 tilsammen svarer at de trener minst én gang i uka.

Er fornøyd med helsa si

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med (…) helsa di?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer «svært fornøyd» 

eller «litt fornøyd».

Har daglig vondt i hodet

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du hatt 

noen av disse plagene i løpet av siste måned?» 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de 

«daglig» har hatt hodepine.

Har hatt mange psykiske plager de siste sju dagene

Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste 

uka har vært plaget av : «Følt at alt er et slit», «Hatt 

søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller 

deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», 

«Følt deg stiv eller anspent» og «Bekymret deg for mye 

om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i 

gjennomsnitt svarer at de minst er ganske mye plaget av 

disse symptomene.

Opplever mye press på minst to områder

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Opplever du 

press i hverdagen din?» Ungdommene ble bedt om å 

svare om de opplever «press om å se bra ut eller ha en fin 

kropp», «press om å gjøre det bra på skolen», «press om å 

gjøre bra i idrett», «press om å ha mange følgere og likes 

på sosiale medier». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer at de opplever «mye press» eller «svært mye 

press» på minst to av disse områdene.

Drikker ikke eller har bare smakt alkohol

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du 

drikker noen form for alkohol?» Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer «aldri» eller «har bare smakt 

noen få ganger».

Røyker ukentlig eller daglig

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «røyker 

daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag». 

Snuser ukentlig eller daglig

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du 

snus?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer 

«snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver 

dag».

Har vært beruset på alkohol siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Det siste året 

(siste 12 måneder), hvor mange ganger har du (…) drukket 

så mye at du har følt deg tydelig beruset?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette 

minst én gang.

Har brukt hasj eller marihuana siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Det siste året 

(siste 12 måneder), hvor mange ganger har du (…) brukt 

hasj eller marihuana?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har blitt tilbudt hasj eller marihuana 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av 

det siste året (siste 12 måneder) blitt tilbud hasj eller 

marihuana?». Indikatoren viser hvor mange prosent som 

svarer at dette har skjedd minst én gang.

Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Det siste året 

(siste 12 måneder), hvor mange ganger har du (…) tatt med 

deg varer fra butikk uten å betale?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én 

gang.

Har gjort hærverk med vilje siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Det siste året 

(siste 12 måneder), hvor mange ganger har du (…) med 

vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser 

el. (gjort hærverk)?». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har blitt mobbet minst hver 14. dag

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt 

for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen 

eller i fritiden?». Indikatoren viser hvor mange prosent som 

svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» 

eller «ja, omtrent hver 14. dag».
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