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Definition av svarsalternativ i Barn-ULF 

I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i 

undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats i 

statistikredovisningen.  

Tabeller 

Barn om läxor och relationer i skolan 2 

Barns aktiviteter för att åstadkomma förändringar 4 

Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan 6 

Barns ekonomi och materiella resurser 9 

Barns fritid och kulturella besök 11 

Barns hushållssysslor 13 

Barns hälsa 15 

Barns psykosomatiska besvär 18 

Barns relationer till föräldrar och vänner 20 

Barns trygghet i bostadsområdet och i skolan 23 

Barn om rökning, alkohol, arbete m.m.              25 

Barns medievanor               27 

Barns stress i skolan               29 
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Barn om läxor och relationer i skolan 

Får hjälp med läxorna vid behov 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Får du hjälp med läxorna när 
du behöver det 

Ja, alltid  Barnen har svarat: Ja, alltid 
eller Ja, ofta 

Ja, ofta  

Nej, inte så ofta  

Nej, aldrig  

Behöver aldrig  

Jag gör eller har inte 

   

Får hjälp av lärarna med skolarbetet 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det gäller skolarbetet, 
tycker du att du får den hjälp 
du behöver av lärarna i 
skolan?  

Ja, alltid  Barnen har svarat: Ja, alltid 
eller Ja, ofta 

Ja, ofta  

Nej, inte så ofta  

Nej, aldrig  

   

Har minst en nära vän i klassen 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du någon nära vän i din 
skolklass?  

Nej  Barnen har svarat Ja, en, Ja, 
två eller Ja, tre eller fler 

Ja, en  

Ja, två  

Ja, tre eller fler 

   

Anklagad för saker jag inte kan rå för minst en gång i månaden 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså, hur ofta brukar du vara 
med om följande saker i 
skolan? Att andra elever 
anklagar dig för saker som du 
inte gjort eller sådant du inte 
kan rå för  

 

Nästan varje dag Barnen har svarat Nästan 
varje dag, Minst en gång i 
veckan eller Minst en gång i 
månaden 

 

Minst en gång i veckan 

Minst en gång i månaden 

Någon enstaka gång 

Aldrig 

   

Ingen vill vara tillsammans med mig minst en gång i månaden 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hur ofta brukar du vara med 
om följande saker i skolan? 
Att ingen vill vara tillsammans 
med dig  

Nästan varje dag Barnen har svarat Nästan 
varje dag, Minst en gång i 
veckan eller Minst en gång i 
månaden 

Minst en gång i veckan 

Minst en gång i månaden 

Någon enstaka gång 

Aldrig 
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Andra elever retar, viskar eller skämtar om mig minst en gång i 

månaden 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså, hur ofta brukar du vara 
med om följande saker i 
skolan? Att andra elever visar 
att de inte gillar dig på något 
vis t.ex. genom att reta, viska 
eller skämta om dig  

 

Nästan varje dag Barnen har svarat Nästan 
varje dag, Minst en gång i 
veckan eller Minst en gång i 
månaden 

Minst en gång i veckan 

Minst en gång i månaden 

Någon enstaka gång 

Aldrig 

   

Andra elever slår mig minst en gång i månaden 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hur ofta brukar du vara med 
om följande saker i skolan? 
Att någon eller några elever 
slår dig eller gör dig illa på 
något annat sätt 

Nästan varje dag Barnen har svarat Nästan 
varje dag, Minst en gång i 
veckan eller Minst en gång i 
månaden 

Minst en gång i veckan 

Minst en gång i månaden 

Någon enstaka gång 

Aldrig 
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Barns aktiviteter för att åstadkomma förändringar 

Varit på möte med något politiskt parti 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du gjort något av följande 
för att åstadkomma 
förändringar eller protestera 
under de senaste tolv 
månaderna? Varit på möte 
med något politiskt parti  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Varit på möte med någon organisation som inte är bunden till ett 

politiskt parti 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du gjort något av följande 
för att åstadkomma 
förändringar eller protestera 
under de senaste tolv 
månaderna? Varit på möte 
med någon organisation som 
inte är bunden till ett politiskt 
parti  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Haft på sig pins eller andra märken som visar vad man står för 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Haft på sig pins eller andra 
märken som visar vad man 
står för 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Demonstrerat 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du gjort något av följande 
för att åstadkomma 
förändringar eller protestera 
under de senaste tolv 
månaderna? Demonstrerat  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Skrivit insändare 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du gjort något av följande 
för att åstadkomma 
förändringar eller protestera 
under de senaste tolv 
månaderna? Skrivit insändare 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 
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Tagit kontakt med någon beslutsfattare 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du gjort något av följande 
för att åstadkomma 
förändringar eller protestera 
under de senaste tolv 
månaderna? Tagit kontakt 
med någon beslutsfattare 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Köpt varor som uppfyller vissa krav 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du gjort något av följande 
för att åstadkomma 
förändringar eller protestera 
under de senaste tolv 
månaderna? Köpt varor som 
uppfyller vissa krav, t. ex. 
miljömärkning? 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Diskuterat samhällsfrågor på forum och bloggar på internet 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du gjort något av följande 
för att åstadkomma 
förändringar eller protestera 
under de senaste tolv 
månaderna? Diskuterat 
samhällsfrågor på forum och 
bloggar på Internet? 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 
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Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan 

Det är för mycket läxförhör, prov och redovisningar 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på hur det är i din skola? Det 
är för mycket läxförhör, prov 
och redovisningar   

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Läxorna eller proven kommer ofta samtidigt i olika ämnen 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på hur det är i din skola? 
Läxorna eller proven kommer 
ofta samtidigt i olika ämnen 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Det brukar vara lugnt i klassrummet på lektionerna 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på hur det är i din skola? Det 
brukar vara lugnt i 
klassrummet på lektionerna  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Det brukar vara lugnt i skolmatsalen 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på hur det är i din skola? Det 
brukar vara lugnt i 
skolmatsalen  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Det finns någon i min klass som är mobbad 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på hur det är i din skola? Det 
finns någon i min klass som 
är mobbad  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Det finns lärare som behandlar mig illa eller orättvist 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på hur det är i din skola? Det 
finns lärare som behandlar 
mig illa eller orättvist  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Det är svårt att hinna äta på lunchen 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på hur det är i din skola? Det 
är svårt att hinna äta på 
lunchen  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 
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Skolans toaletter brukar fungera och vara rena 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på hur det är i din skola? 
Skolans toaletter brukar 
fungera och vara rena  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Kan vara med och bestämma vilka dagar vi ska ha läxor och prov 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Kan du vara med och 
bestämma vilka dagar ni ska 
ha läxor och prov?  

Ja, mycket  Barnen har svarat Ja, mycket 
eller Ja, ganska mycket  

Ja, ganska mycket  

Nej, ganska lite  

Nej, inte alls  

   

Kan vara med och bestämma hur skolmiljön ska se ut 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Kan du vara med och 
bestämma hur skolmiljön ska 
se ut, t.ex. när det gäller 
lokalerna och skolgården?  

 

Ja, mycket  Barnen har svarat Ja, mycket 
eller Ja, ganska mycket  

Ja, ganska mycket  

Nej, ganska lite  

Nej, inte alls  

   

Minst lika duktig i skolan som mina klasskamrater 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jämfört med dina 
klasskamrater, hur duktig 
tycker du att du är i skolan? 

Bland de duktigaste Barnen har svarat Bland de 
duktigaste, Duktigare än de 
flesta eller Ungefär lika duktig 
som de flesta 

Duktigare än de flesta 

Ungefär lika duktig som de 
flesta 

Mindre duktig än de flesta 

Bland de minst duktiga 

   

Vill arbeta fortare med skolarbetet 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det gäller skolarbetet, 
tycker du att du får arbeta i 
den takt du själv vill? 

 

Ja Barnen har svarat Nej, jag vill 
arbeta fortare 

Nej, jag vill arbeta fortare 

Nej, jag vill arbeta 
långsammare 

   

Vill arbeta långsammare med skolarbetet 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det gäller skolarbetet, Ja Barnen har svarat Nej, jag vill 
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tycker du att du får arbeta i 
den takt du själv vill? 

 

Nej, jag vill arbeta fortare 
arbeta långsammare 

Nej, jag vill arbeta 
långsammare 
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Barns ekonomi och materiella resurser 

Har eget rum 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du något av följande? 
Eget rum  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Egen TV 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du något av följande? 
Egen TV  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Egen mobiltelefon 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du något av följande? 
Egen mobiltelefon  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Egen cykel 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du något av följande? 
Egen cykel  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Egen dator 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du något av följande? 
Egen dator 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Har möjlighet att skaffa fram 100 kr 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Om du plötsligt skulle behöva 
100 kronor till i morgon, t.ex. 
för att gå på bio, skulle du 
kunna skaffa det då?  

Ja Barnen har svarat Ja 

Nej 

Vet inte 

   

Ej råd att följa med kompisar 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har det hänt att du inte 
kunnat följa med dina 
kompisar på något för att du 
inte haft råd? Tänk på hur det 
har varit under det senaste 
halvåret.  

Ja, flera gånger  Barnen har svarat Ja 

Ja, en gång  

Nej  

Brukar inte  
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Ej råd att köpa något kompisar har 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har det hänt att du inte 
kunnat köpa något som du vill 
ha, och som många andra i 
din ålder har, för att du inte 
haft råd? Tänk på hur det har 
varit under det senaste 
halvåret.  

Ja, flera gånger  Barnen har svarat Ja 

Ja, en gång  

Nej  
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Barns fritid och kulturella besök 

Läser böcker minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden? 
Läsa böcker 

 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera dagar i veckan eller En 
dag i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig  

   

Följer nyheter minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden? 
Följa med i nyheterna på TV, 
radio, i tidningen  eller på 
Internet 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera dagar i veckan eller En 
dag i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig  

   

Idrottar minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden? 
Träna idrott i någon klubb 
eller förening, t.ex. fotboll, 
ridning, simning  

 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera dagar i veckan eller En 
dag i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig  

   

Aktivitet med vuxen ledare minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden? 
Vara på någon aktivitet med 
en vuxen ledare som inte har 
med idrott att göra,  
t ex scouter, teater, 
musikskola eller kör? 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera dagar i veckan eller En 
dag i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig  

   

Gör läxor minst tre timmar i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Ungefär hur många timmar i 
veckan brukar du göra läxor? 

Mindre än 1 timme i veckan  Barnen har svarat 3-4 timmar 
i veckan, 5-6 timmar i veckan 
eller 7 timmar i veckan eller 
mer 

1-2 timmar i veckan  

3-4 timmar i veckan  
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5-6 timmar i veckan  

 
7 timmar i veckan eller mer  
 
Jag gör inga läxor 
 
Jag har inga läxor 

   

Helt ledig minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden? 
Vara helt ledig och ha gott om 
tid att göra precis vad du vill, 
som t.ex. att ta det lugnt, 
lyssna på musik, gå och 
träna, fika med en kompis 
eller hitta på något annat som 
du känner för just då 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera dagar i veckan eller En 
dag i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig  

   

Varit på teater senaste halvåret 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du besökt något av 
följande på fritiden under det 
senaste halvåret? Teater  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Varit på bio senaste halvåret 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du besökt något av 
följande på fritiden under det 
senaste halvåret? Bio  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Besökt museum senaste halvåret 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du besökt något av 
följande på fritiden under det 
senaste halvåret? Museum 
eller konstutställning  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Besökt bibliotek senaste halvåret 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du besökt något av 
följande på fritiden under det 
senaste halvåret? Bibliotek 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Varit på konsert senaste halvåret 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Har du besökt något av 
följande på fritiden under det 
senaste halvåret? Konsert  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   



   

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2010-09-22  13(29) 

  

 

Barns hushållssysslor 

Bäddar sängen åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Bädda din 
säng 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Diska eller plocka ur diskmaskinen åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Diska eller 
plocka i eller ur diskmaskinen 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Städar rummet åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Städa ditt rum 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Städar någon annanstans än eget rum åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Städa någon 
annanstans än i ditt rum 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Göra frukost åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Göra frukost 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Laga mat till sig själv åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Laga mat till 
bara dig själv 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Laga mat till sig själv och andra åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Laga mat till 
dig själv och andra i familjen 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 
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Duka eller duka av åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Duka eller 
duka av 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Tvätta, stryka, hänga eller vika kläder åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Tvätta, stryka, 
hänga eller vika kläder 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Ta hand om syskon åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Ta hand om 
syskon 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Handla mat åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? Handla mat 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Utomhusarbete åtminstone en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande brukar du 
göra hemma åtminstone en 
gång i veckan? 
Utomhusarbete 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Hjälper till hemma minst en timme i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Ungefär hur många timmar i 
veckan brukar du hjälpa till 
hemma? 

Mindre än 1 timme Barnen har svarat 1-2 timmar, 
3-4 timmar eller 5 timmar eller 
mer 

1-2 timmar  

3-4 timmar  

5 timmar eller mer 

Jag brukar inte 
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Barns hälsa 

Min hälsa är bra 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Tycker du att din hälsa är....   Mycket bra  Barnen har svarat Mycket bra 
eller Bra  

Bra  

Ganska bra  

Dålig  

   

Jag är nästan alltid på gott humör  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag är nästan alltid på gott 
humör  

Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 

   

Jag har svårt att sitta still och koncentrera mig 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag har svårt att sitta still och 
koncentrera mig  

Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 

   

Jag är ofta spänd och nervös  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag är ofta spänd och nervös  Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 

   

Jag orkar göra mycket  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag orkar göra mycket   Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 

   

Jag känner mig ofta ledsen eller nere  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag känner mig ofta ledsen 
eller nere  

  

Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 
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Stämmer inte alls 

   

Jag blir väldigt lätt arg  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag blir väldigt lätt arg  Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 

   

För det mesta är jag nöjd med mig själv  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

För det mesta är jag nöjd 
med mig själv  

Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 

   

Jag är ofta sur och irriterad  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag är ofta sur och irriterad  Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 

   

Jag är nöjd med mitt utseende  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag är nöjd med mitt 
utseende  

Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 

   

Jag tror att jag kommer att få det bra i framtiden  

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Jag tror att jag kommer att få 
det bra i framtiden   

Stämmer precis Barnen har svarat Stämmer 
precis eller Stämmer ungefär  

Stämmer ungefär 

Stämmer dåligt 

Stämmer inte alls 
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Hoppat över frukost minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså under det senaste 
halvåret, hur ofta har följande 
hänt? Att du har hoppat över 
frukosten 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

   

Hoppat över lunch minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså under det senaste 
halvåret, hur ofta har följande 
hänt? Att du har hoppat över 
lunchen 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

   

Tränat så man blivit andfådd eller svettig minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså under det senaste 
halvåret, hur ofta har följande 
hänt? Att du tränat så du blivit 
andfådd eller svettig 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 
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Barns psykosomatiska besvär 

Har huvudvärk minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså, under det senaste 
halvåret, hur ofta har du haft 
följande besvär? Huvudvärk 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

   

Har ont i magen minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså, under det senaste 
halvåret, hur ofta har du haft 
följande besvär? Ont i magen  

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

   

Har svårt att somna minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså, under det senaste 
halvåret, hur ofta har du haft 
följande besvär? Svårt att 
somna 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

   

Har känt mig stressad minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså, under det senaste 
halvåret, hur ofta har du haft 
följande besvär? Känt dig 
stressad 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 
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Har varit trött under dagarna i skolan minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså, under det senaste 
halvåret, hur ofta har du haft 
följande besvär? Trött under 
dagarna i skolan 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

   

Har sovit dåligt minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså, under det senaste 
halvåret, hur ofta har du haft 
följande besvär? Sovit dåligt 
på natten  

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 
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Barns relationer till föräldrar och vänner 

Har kompisar hemma minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden: 
Ha kompisar hemma hos dig  

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

   

Är hemma hos kompisar minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden: 
Vara hemma hos kompisar  

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

   

Träffa kompisar på annat ställe minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden: 
Träffa kompisar på något 
annat ställe än hemma hos 
någon 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

   

Träffar kompisar på nätet minst en dag i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Under en vanlig vecka, alltså 
måndag till söndag, hur 
många dagar brukar du göra 
något av följande på fritiden: 
Träffa kompisar på Internet, t 
ex via chatt eller genom 
dataspel online. 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera dagar i veckan 

En dag i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

   

Kommer överens med mamma 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hur kommer du och din 
mamma överens?  

Mycket bra Barnen har svarat Mycket bra 
eller Ganska bra 

Ganska bra 

"Så där" 
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Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

   

Kommer överens med pappa 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hur kommer du och din 
pappa överens?  

Mycket bra Barnen har svarat Mycket bra 
eller Ganska bra 

Ganska bra 

"Så där" 

Ganska dåligt 

Mycket dåligt 

   

Mamma har tid för mig om jag vill prata 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Brukar din mamma ha tid för 
dig om du vill att ni ska prata 
eller göra något?  

Ja, alltid Barnen har svarat Ja, alltid 
eller Ja, ofta  

Ja, ofta 

Nej, inte så ofta 

Nej, aldrig 

   

Pappa har tid för mig om jag vill prata 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Brukar din pappa ha tid för 
dig om du vill att ni ska prata 
eller göra något?  

Ja, alltid Barnen har svarat Ja, alltid 
eller Ja, ofta  

Ja, ofta 

Nej, inte så ofta 

Nej, aldrig 

   

Föräldrar noga med vart jag går och vem jag ska träffa 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hur noga är det hemma hos 
dig med att dina föräldrar vet 
vart du går eller vem du ska 
vara tillsammans med?  

Mycket noga Barnen har svarat Mycket 
noga eller Ganska noga  

Ganska noga 

Inte så noga 

Inte noga alls 

   

Föräldrar vill veta för mycket om vad jag gör 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Tycker du att man hemma 
hos dig vill veta för mycket, 
lagom eller för lite om vad du 
gör?  

För mycket Barnen har svarat För mycket  

Lagom 

För lite 
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Får vara med och bestämma om saker som rör mig 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det bestäms något här 
hemma som gäller dig, t.ex. 
vilken tid du ska komma hem 
på kvällen eller vad du ska 
hjälpa till med, får du vara 
med och bestämma om det 
då?  

Ja, alltid Barnen har svarat Ja, alltid 
eller Ja, ofta  

Ja, ofta 

Nej, inte så ofta 

Nej, aldrig 

   

Lätt att få tag på mamma på jobbet 
Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Många föräldrar arbetar och 
då kan det vara svårt att få 
tag på dem om det är något 
man vill fråga eller prata om. 
Hur lätt är det att få tag på din 
mamma på jobbet om det är 
något du vill fråga eller prata 
om? 

Mycket lätt  Barnen har svarat Mycket lätt 
eller ganska lätt  

Ganska lätt  

Ganska svårt  

Kan inte få tag på mamma på 
jobbet  
 
Vet inte  
 
Arbetar inte 

   

Lätt att få tag på pappa på jobbet 
Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Många föräldrar arbetar och 
då kan det vara svårt att få 
tag på dem om det är något 
man vill fråga eller prata om. 
Hur lätt är det att få tag på din 
pappa på jobbet om det är 
något du vill fråga eller prata 
om? 

Mycket lätt  Barnen har svarat Mycket lätt 
eller ganska lätt 

Ganska lätt  

Ganska svårt  

Kan inte få tag på pappa på 
jobbet  
 
Vet inte  
 
Arbetar inte 

   

Föräldrar känner kompisars föräldrar 
Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Känner dina föräldrar dina 
kompisars föräldrar? 

Ja, alla eller de flesta  Barnen har svarat Ja, alla 
eller de flesta eller Ja, någon 
eller några 

Ja, någon eller några  

Nej, ingen  

Vet inte  
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Barns trygghet i bostadsområdet och i skolan 

Jag känner många i området där jag bor 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på området där du bor? Det 
finns andra barn eller 
ungdomar jag vill undvika. 

Ja, det stämmer Barnen har svarat Ja, det 
stämmer 

 
Nej, det stämmer inte 

   

Det finns barn jag vill undvika där jag bor 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på området där du bor? Det 
finns andra barn eller 
ungdomar jag vill undvika. 

Ja, det stämmer Barnen har svarat Ja, det 
stämmer 

 
Nej, det stämmer inte 

   

Det finns vuxna jag vill undvika där jag bor 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på området där du bor? Det 
finns vuxna jag vill undvika 

Ja, det stämmer Barnen har svarat Ja, det 
stämmer 

 
Nej, det stämmer inte 

   

Det har hänt att någon hotat, jagat eller slagit mig där jag bor 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Vilket av följande stämmer in 
på området där du bor? Det 
har hänt att någon har hotat, 
slagit eller jagat mig under 
det senaste halvåret 

Ja, det stämmer Barnen har svarat Ja, det 
stämmer 

 
Nej, det stämmer inte 

   

Känner mig trygg där jag bor, under dagen 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Känner du dig trygg på 
följande ställen? Utomhus i 
området där jag bor, på 
dagen  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Känner mig trygg där jag bor, på kvällen 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Känner du dig trygg på 
följande ställen? Utomhus i 
området där jag bor, på 
kvällen  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Känner mig trygg på väg till och från skolan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Känner du dig trygg på 
följande ställen? På väg till 
och från skolan  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 
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Känner mig trygg i klassrummet 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Känner du dig trygg på 
följande ställen? I 
klassrummet  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Känner mig trygg på rasterna i skolan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Känner du dig trygg på 
följande ställen? På rasterna i 
skolan  

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 
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Barn om rökning, alkohol, arbete m.m. 

Rökt minst en gång i veckan 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Alltså under det senaste 
halvåret, hur ofta har följande 
hänt? Att du har rökt 

 

Varje dag Barnen har svarat Varje dag, 
Flera gånger i veckan eller En 
gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

   

Druckit alkohol minst varje månad 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hur ofta har du druckit 
alkohol under det senaste 
halvåret? 

 

 

Varje vecka Barnen har svarat Varje 
vecka, Varannan vecka eller 
Varje månad  

Varannan vecka 

Varje månad 

Mer sällan 

Aldrig  

   

Skolkat minst en gång i månaden 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hur ofta har du skolkat under 
det senaste halvåret? 

Varje vecka Barnen har svarat Varje 
vecka, Varannan vecka eller 
Varje månad 

Varannan vecka 

Varje månad 

Mer sällan 

Aldrig  

   

Sommarjobbat 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hade du ett sommarjobb i 
somras? 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 

   

Arbetat för att tjäna pengar minst en gång i månaden 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Hur ofta har du arbetat för att 
tjäna pengar under de 
senaste tolv månaderna? 
Räkna inte med om du brukar 
få betalt när du hjälper till 
hemma eller om du har 
sommarjobbat. 

Minst en gång i veckan Barnen har svarat Ja 

 Minst en gång i månaden  

Någon enstaka gång 

Har inte arbetat  

   

Har flick-/pojkvän 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 
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Har du någon flickvän eller 
pojkvän? 

Ja Barnen har svarat Ja 

 Nej 
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Barns medievanor 

Tittar på tv-program eller film minst tre timmar per dag 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Ungefär hur många timmar 
tittar du på TV-program eller 
film på TV, DVD eller dator en 
vanlig vardag? 

Mindre än 1 timme om dagen  Barnen har svarat 3-4 timmar 
om dagen eller 5-6 timmar 
om dagen  

1-2 timmar om dagen  

3-4 timmar om dagen eller är 
det  
 
5 timmar om dagen  
 
Jag brukar inte titta på TV-
program eller film på 
vardagar  

   

Spelar tv-spel minst tre timmar per dag 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Ungefär hur många timmar 
spelar du dataspel eller TV-
spel en vanlig vardag? 

Mindre än 1 timme om dagen  Barnen har svarat 3-4 timmar 
om dagen eller 5 timmar om 
dagen  

1-2 timmar om dagen  

3-4 timmar om dagen eller är 
det  

5 timmar om dagen  
 
Jag brukar inte spela 
dataspel eller TV-spel på 
vardagar  

   

Mejlar, chattar eller surfar minst en timme per dag 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Ungefär hur många timmar 
använder du en dator till att 
skicka mail, chatta eller surfa 
på nätet en vanlig vardag? 

Mindre än 1 timme om dagen  Barnen har svarat 1-2 timmar 
om dagen, 3-4 timmar om 
dagen eller 5 timmar om 
dagen  

1-2 timmar om dagen  

3-4 timmar om dagen eller är 
det  

5 timmar om dagen  
 
Jag brukar inte spela 
dataspel eller TV-spel på 
vardagar  

   

Mejlar, chattar eller surfar minst tre timmar per dag 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

Ungefär hur många timmar 
använder du en dator till att 
skicka mail, chatta eller surfa 
på nätet en vanlig vardag? 

Mindre än 1 timme om dagen  Barnen har svarat 3-4 timmar 
om dagen eller 5 timmar om 
dagen 

1-2 timmar om dagen  

3-4 timmar om dagen eller är 
det  

5 timmar om dagen  
 
Jag brukar inte spela 
dataspel eller TV-spel på 
vardagar  
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Råkat illa ut på internet senaste halvåret 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När du varit ute på Internet, 
har det hänt att någon skrivit 
något till dig eller spridit 
rykten om dig som du blivit 
ledsen, arg eller orolig över? 
Tänk på hur det har varit 
under det senaste halvåret. 

Ja, flera gånger  Barnen har svarat Ja, flera 
gånger eller Ja, en gång 

Ja, en gång  

Nej  
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Barns stress i skolan 

Stressad pga. läxor eller prov 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det gäller skolan, känner 
du dig stressad på grund av...  
Läxor eller prov 

Ja  Barnen har svarat Ja 

Nej 

   

Stressad pga. för lite tid mellan lektionerna 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det gäller skolan, känner 
du dig stressad på grund av...  
För lite tid mellan lektionerna 

Ja  Barnen har svarat Ja 

Nej 

   

Stressad pga. höga krav på sig själv 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det gäller skolan, känner 
du dig stressad på grund av...  
Att du har höga krav på dig 
själv 

Ja  Barnen har svarat Ja 

Nej 

   

Stressad pga. höga krav från föräldrar 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det gäller skolan, känner 
du dig stressad på grund av...  
Höga krav från dina föräldrar 

Ja  Barnen har svarat Ja 

Nej 

   

Stressad pga. höga krav från lärare 

Fråga i enkäten Samtliga svarsalternativ Definition 

När det gäller skolan, känner 
du dig stressad på grund av...  
Höga krav från dina lärare 

Ja  Barnen har svarat Ja 

Nej 

   

 


