








Bakerst i denne rapporten finnes en oversikt 
over n0kkeltall pa tvers av ulike temaomrader, 
der man kan se hvordan ungdom i kommunen 
har det sammenliknet med ungdom i hele 
landet. Kommunens ungdom sammenliknes 
ogsa med ungdom som bor i kommuner med 
ulik grad av sentral beliggenhet. 

Pa nettsiden ungdata.no finnes resultater fra 
Ungdata-unders0kelser gjennomf0rt i andre 
kommuner. Her finnes mer informasjon om 
unders0kelsen og om metodene som er brukt. 
Her kan man ogsa fa tilgang til 
forskningsrapporter som baserer seg pa 
Ungdata. 

Hva ungdom i Vestfold og Telemark synes om 
a vcere med i Ungdata-unders0kelsen. 
Andelen som mener utsagnene stemmer 

Jeg svarte rerlig pa 
sp0rsmalene 

Unders0kelsen gir et godt 
bilde av hvordan jeg har det 

Det var lett a svare pa
sp0rsmalene 

97 

88 

85 

Jeg fikk god informasjon om 
unders0kelsen i forkant 80 

Unders0kelsen var altfor lang - 50 

Hvem star bak Ungdata? 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved 
OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. 
H0gskolen i Oslo og Akershus) og sju 
regionale kompetansesentre innen rusfeltet 
(KoRus) star bak Ungdata. 

Unders0kelsen gjennomf0res i samarbeid 
med kommunene, som star for den 
praktiske gjennomf0ringen pa skolene. 

Data fra alle lokale unders0kelser samles i 
den nasjonale «Ungdatabasen». Databasen 
inneholder svar fra mer enn 600 000 
ungdommer som har deltatt i Ungdata siden 
de f0rste unders0kelsene ble gjennomf0rt i 
2010. 

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som 
et gratistilbud til alle kommuner i Norge. 

OM RAPPORTEN 

Fakta om undersøkelsen i 
Vestfold og Telemark 

Unders0kelsen ble gjennomf0rt i perioden 

Mars 

Deltagere i undersøkelsen 

Elever fra 8. til 10. trinn 

Antall elever som deltok 

12217 

Svarprosent 

86 

Antall gutter ogjenter pa ulike klassetrinn som 
besvarte unders0kelsen i Vestfold og Telemark 

1922 1957 1875 

Gutter 

1858 1839 1890 

Jenter 

■ 8. trinn ■ 9. trinn ■ 10. trinn 

Om tolkning av resultater 

I tolkningen av resultater kan det vcere lurt a 
ta hensyn til at det alltid er noe statistisk 
usikkerhet knyttet til prosentene som oppgis. 
Usikkerheten er st0rst i unders0kelser der 
det er relativt fa ungdommer som har svart 
pa unders0kelsen. 
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