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Kjære elev !
Ved å svare på disse spørsmålene, vil du hjelpe oss med å finne
ut mer om barn og unges livsstil. De samme spørsmålene vil bli
stilt til skoleelever
i 27 andre land. Ikke skriv navnet ditt på spørreskjemaet,
svarene dine skal være hemmelige. Ingen på skolen vil få lov til
å se ditt spørreskjema.
Etter at du har fylt ut spørreskjemaet, kan du legge det i
konvolutten som er delt ut, og lime igjen.
Les hvert enkelt spørsmål, og svar så ærlig som du kan.
På forhånd takk for hjelpen!
Bente Wold Oddrun Samdal
forsker stipendiat
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1. Er du gutt eller jente? (Sett kryss i den ruta som passer)
gutt
jente
2. I hvilken måned ble du født?

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

3. Hvilket år ble du født?
før etter
1980 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 1987

4. Hvilken klasse går du i?
6. klasse
8. klasse
10. klasse
videregående skole (1. klasse)

5. Hva tror du at du kommer til å gjøre på når du er blitt ferdig
med ungdomsskolen eller 1. år på videregående skole?
gå på universitet / høgskole
på videregående skole - allmennfaglig linje
(gymnas)/videregående kurs
på videregående skole - yrkesrettet linje
(yrkesskole)/videregående kurs
ta meg jobb eller gå i lære
bli arbeidsledig
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vet ikke

6. Hvor mye penger har du vanligvis til å bruke på deg selv i
løpet av en uke? (Ta med både ukepenger og penger du tjener selv)
mer enn 50 kr. 51-100 kr. 101-300 kr. 301-500 kr. 500 kr

7. Har din familie bil?
nei
ja, en
ja, to eller flere

8. Har du eget soverom?
ja
nei

9. Hvor god råd har din familie?
svært god råd
god råd
middels god råd
ikke særlig god råd
dårlig råd

10. Hvor mange ganger har du reist et sted på ferie med familien
din i løpet av det siste året?
ingen
en gang
to ganger
mer enn to ganger

11. Utenom skoletid: Hvor mange GANGER i uka driver du idrett,
eller mosjonerer du så mye at du blir andpusten og/eller svett?
35

hver dag
4-6 ganger i uka
2-3 ganger i uka T
en gang i uka T
en gang i måneden
mindre enn en gang i måneden
aldri

12. Utenom skoletid: Hvor mange TIMER i uka driver du idrett,
eller mosjonerer du så mye at du blir andpusten og/eller svett?
ingen
omtrent 1/2 time
omtrent 1 time
omtrent 2-3 timer
omtrent 4-6 timer
7 timer eller mer

13. Hva mener du om din egen helse nå for tiden?
Den er:
svært god
god
ikke særlig god

14. Hva synes du stort sett om livet ditt for tiden?
jeg er lykkelig
jeg er OK
jeg er ikke særlig lykkelig
jeg er ikke lykkelig i det hele tatt

15. Hender det at du føler deg ensom?
ja, veldig ofte
ja, ganske ofte
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ja, av og til
nei

16. Føler du deg hjelpeløs?
alltid
ofte
av og til
sjelden
aldri

17. Er du sikker på deg selv?
alltid
ofte
av og til
sjelden
aldri

18. I løpet av de siste 6 månedene: Hvor ofte har du hatt
følgende plager? (Sett ett kryss for hver linje)
Omtrent Mer enn Omtrent Omtrent Sjelden
hver dag èn gang hver uke hver eller pr. uke måned aldri
a) Hodepine
b) Vondt i magen
c) Vondt i ryggen
d) Følt deg nedfor(trist)
e) Vært irritabel eller i dårlig humør
f) Nervøs
g) Vanskelig for å sovne
h) Svimmel
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i) Vondt i nakken
j) Lei og utslitt(sliten)
k) Redd

19. Hvor ofte føler du deg trøtt om morgenen når du skal på
skolen?
sjelden eller aldri
av og til
1-3 ganger i uka
4 eller flere ganger i uka

20. Har du i løpet av de fire siste ukene tatt medisiner for noe
av dette? (Sett ett kryss for hver linje)
ja nei
a) hodepine
b) vondt i magen
c) søvnproblemer
d) nervøsitet

21. Har du noen gang prøvd å røyke (minst en sigarett)?
ja
nei

22. Hvor ofte røyker du?
hver dag
hver uke
sjeldnere enn en gang i uka
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ikke i det hele tatt

23. Hvor mange sigaretter røyker du vanligvis på ei uke?
sigaretter pr. uke
antall

24. Har du noen gang prøvd å drikke alkohol?
(Det vil si øl, vin eller brennevin som f.eks sprit, whisky og
lignende)
ja
nei
vet ikke

25. Hvor ofte drikker du for tiden alkoholholdige drikker som for
eksempel øl, vin brennevin eller rusbrus? Prøv også å regne med
de gangene du såvidt har smakt. (Sett ett kryss for hver linje)
Hver Hver Hver Sjeldnere Aldri
dag uke måned enn en gang
i måneden
a) øl
b) vin
c) brennevin
d) rusbrus

26. Har du noen gang drukket så mye alkohol at du har vært
skikkelig beruset (full)?
nei, aldri
ja, en gang
ja, 2-3 ganger
ja, 4-10 ganger
ja, mer enn 10 ganger

39

27. Hva tror du klassestyreren din mener om skoleresultatene dine
sammenlignet med klassekameratene dine?
Han/hun mener jeg er :
veldig god
god
middels
dårligere enn middels

28. Hvordan liker du deg på skolen akkurat nå for tiden?
liker meg veldig godt
liker meg ganske godt
liker meg ikke særlig godt
liker meg ikke i det hele tatt

29. Nedenfor følger noen påstander om skolen din. Les dem nøye og
sett ett kryss for hver påstand.
Helt Enig Verken Uenig Helt
enig enig uenig
eller uenig
a) På vår skole får elevene være med å lage regler.
b) Elevene blir behandlet for strengt på skolen vår.
c) Reglene på vår skole er rettferdige.
d) Skolen vår er en grei plass å være.
e) Jeg føler at jeg hører til på denne skolen.

30. Nedenfor følger noen påstander om hva du tenker om det å gå
på skolen. Les dem nøye og sett ett kryss for hver påstand.
Svært Ofte Av og Sjelden Aldri
ofte til
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Hvor ofte tenker du at
a) Om morgenen, skulle jeg ønske at jeg kunne være hjemme fra
skolen.
b) Å gå på skolen er kjedelig.
c) Tiden går seint i timene.
d) Timene er kjedelige.

31. Nedenfor følger noen påstander om lærerne dine. Les dem nøye
og sett ett kryss for hver påstand. Dersom du bare har èn lærer,
tenk da på ham eller henne når du svarer på disse spørsmålene.
Dersom du har flere lærere, tenk da på det som gjelder for de
fleste av dem.
Helt Enig Verken Uenig Helt
enig enig uenig
eller uenig
a) Lærerne oppmuntrer meg til å si det jeg mener i klassen.
b) Lærerne behandler oss rettferdig.
c) Når jeg trenger ekstra hjelp fra lærerne, får jeg det.
d) Lærerne mine er opptatt av hvordan jeg har det.
e) De fleste av lærerne mine er hyggelige og vennlige.

32. Nedenfor står noen påstander om hvor mye bråk det er i
klassen din.
Les dem nøye og sett ett kryss for hver påstand.
Helt Enig Verken Uenig Helt
enig enig uenig
eller uenig
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a) Det er mye bråk og forstyrrelser i klassen vår.
b) Lærerne våre må ofte be elevene om å bli rolige/roe seg ned.
c) Elevene i vår klasse er vanligvis stille i timene.

33. Hvor enig er du i påstanden nedenfor?
Det ville være flott om jeg kunne slutte på skolen.
helt enig
enig
verken enig eller uenig
uenig
helt uenig

34. Nedenfor kommer noen spørsmål om hvor mye du får lov å
bestemme rundt det som skjer i klassen.
Svært Ofte Av og Sjelden Aldri
ofte til
a) Hvor ofte får du lov til å være med å bestemme hva dere skal
arbeide med i timene (f.eks. hva dere T skal lære om eller
hvordan dere skal arbeide)?
b) Hvor ofte får du lov til å være med å bestemme hvilke regler
som skal gjelde i klassen? T
c) Hvor ofte får du lov til å være med å bestemme hvor mye du
skal ha i lekser?

35. Hvor ofte rekker du opp hånden for å svare på spørsmål som
læreren stiller i klassen?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri
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36. Hvor ofte stiller du selv spørsmål, eller kommer med forslag
eller kommentarer i klassen?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

37. Nedenfor står noen påstander om hva du synes om skolearbeidet
ditt (tenk da både på arbeidet du gjør i timene på skolen og
hjemme i lekser). Sett ett kryss for hver påstand som viser hvor
enig eller uenig du er i påstandene.
Helt Enig Verken Uenig Helt
enig enig uenig
eller uenig
a) Jeg har for mye skolearbeid.
b) Jeg synes at skolearbeidet er vanskelig.
c) Jeg synes at skolearbeidet er slitsomt.
d) I timene hender det ofte at jeg ikke forstår hva jeg skal
gjøre.

38. Hvor enig er du i påstandene nedenfor om hvordan du og andre
vurderer skolearbeidet ditt? Med skolearbeid tenk da både på
arbeidet du gjør på skolen og leksene hjemme. Sett ett kryss for
hver påstand.
Helt Enig Verken Uenig Helt
enig enig uenig
eller uenig
a) Jeg er fornøyd med skoleprestasjonene mine.
b) Det er viktig for meg å gjøre det bra på skolen.
c) Jeg klarer meg bra på skolen.
43

39. Føler du deg trygg på skolen ?
alltid
ofte
av og til
sjelden
aldri

40. Nedenfor følger noen spørsmål om du synes det er vanskelig å
sovne om kvelden fordi du ligger og tenker på noe som gjelder
skolen eller familien din. Sett ett kryss for hvert spørsmål.
Svært Ofte Av og Sjelden Aldri
ofte til
Har du problemer med å sovne om kvelden fordi du.....
a) tenker på skolen
b) tenker på skolearbeidet(arbeidet på skolen og lekser)?
c) tenker på hva klassestyrer synes om skoleresultatene dine?
d) tenker på hva foreldrene dine synes om skoleresultatene dine?
e) tenker på problemer i familien?

41. Er du redd for å svare på spørsmål eller si noe høyt i
klassen?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri
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42. Nedenfor følger noen påstander om elevene i klassen din. Les
dem nøye og sett ett kryss for hver påstand.
Alltid Ofte Av og Sjelden Aldri
til
a) Elevene i min klasse liker å være sammen.
b) De fleste elevene i min klasse er snille og hjelpsomme.
c) Andre elever godtar slik som jeg er
d) Når en i klassen min er lei seg, er det alltid noen andre i
klassen som vil prøve å hjelpe.
e) Når jeg er sammen med andre elever i klassen, hender det at
jeg er i situasjoner der jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre.

43. Hvor mange gode venner har du i klassen din?
ingen
jeg har 1 god venn i klassen
jeg har 2 eller 3 gode venner i klassen
jeg har 4 eller 5 gode venner i klassen
jeg har mange gode venner i klassen
------------------------------------------------------------------------- Nå kommer noen spørsmål om mobbing. Vi sier at en elev blir
MOBBET når en annen elev eller en gruppe av elever sier eller
gjør vonde og ubehagelige ting mot han eller henne. Det er også
mobbing når en elev blir slått, sparket, truet, stengt inne på et
rom og lignende ting. Dette kan skje ofte, og det er vanskelig
for eleven som blir mobbet å forsvare seg selv. Det er også
mobbing når en elev blir ertet gjentatte ganger på en negativ
måte. Men det er IKKE mobbing når to elever som er omtrent like
sterke slåss eller krangler.
------------------------------------------------------------------------45

44. Hvor mye mobbing tror du at det er på skolen din?
svært mye
mye
en del
litt
ikke noe

45. Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen etter sommerferien?
jeg er ikke blitt mobbet på skolen etter sommerferien
1 eller 2 ganger
av og til
omtrent 1 gang i uka
flere ganger i uka

46. Hvor ofte har du vært med på å mobbe andre elever på skolen
etter sommerferien ?
jeg har ikke vært med på å mobbe andre elever på skolen etter
sommerferien
1 eller 2 ganger
av og til
omtrent 1 gang i uka
flere ganger i uka

47. Hvor ofte skjer det at andre elever ikke vil være sammen med
deg på skolen og du må være alene?
det har ikke skjedd etter sommerferien
1 eller 2 ganger
av og til
omtrent 1 gang i uka
flere ganger i uka
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48. Hvor mange ganger har du skulket skolen etter sommerferien?
Ingen dager
1 dag
2 dager
3 dager
4 dager eller mer

49. Hvor mye hærverk er det på skolen din?
svært mye
ganske mye
litt
ikke noe

50. Nedenfor står noen påstander om dine foreldre. Les dem nøye
og sett ett kryss for hver påstand. Hvis din far og mor ikke bor
sammen, svar da for det hjemmet der du bor det meste av tida.
Alltid Ofte Av og Sjelden Aldri
Til

a) Hvis jeg har problemer på skolen, er mine foreldre klar til å
hjelpe meg.
b) Mine foreldre er villige til å gå på møter på skolen for å
snakke med lærerne.
c) Mine foreldre oppmuntrer meg til å gjøre det bra på skolen.
d) Mine foreldre er interesserte i hva som skjer med meg på
skolen.
e) Mine foreldre er villige til å hjelpe meg med skolearbeidet.
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51. Hvor enig er du i påstanden nedenfor?
Foreldrene mine synes skolen er viktig.
helt enig
enig
verken enig eller uenig
uenig
helt uenig

52. Les påstandene nedenfor nøye. Sett ett kryss for hver
påstand.
Helt Enig Verken Uenig Helt
enig enig
uenig eller uenig
a) Mine foreldre forventer for mye av meg på skolen.
b) Mine lærere forventer for mye av meg på skolen.

53. Hvor stresset blir du av skolearbeidet (både arbeid du skal
gjøre på skolen og lekser) ?
ikke i det hele tatt
litt
ganske mye
svært mye

54. Hvor lett eller vanskelig er det for deg å snakke med andre
om ting som virkelig plager deg ? Sett ett kryss for hver av de
personene som er listet opp nedenfor. Hvis din far og mor ikke
bor sammen, svar da for det hjemmet der du bor det meste av tida.
Veldig Lett Vanskelig Veldig Jeg har ikke
Lett vanskelig eller treffer
ikke denne
personen
Far
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Mor
Eldre brødre
Eldre søstre
Venner av samme kjønn

Venner av motsatt kjønn
Lærer
Helsesøster

55. Hvor mange nære venner har du akkurat nå for tiden (det vil
si venner som du kjenner godt og som du føler du kan stole på)?
ingen
en
to
tre eller flere

56. Hvor ofte er du sammen med venner utenom skoletiden?
4-5 dager i uka
2-3 dager i uka
en gang i uka eller mindre
har ingen venner for tida

57. Hvor mange kvelder i uka er du ute sammen med venner?
0 1 2 3 4 5 6 7 kvelder
------------------------------------------------------------------------Nå kommer noen spørsmål om hva du synes om deg selv.
------------------------------------------------------------------------58. Er det noe ved kroppen din du har lyst å forandre?
ja
nei
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59. Hva synes du om kroppen din?
Den er:
altfor tynn
litt for tynn
omtrent passe størrelse
litt for tykk
altfor tykk
jeg tenker ikke på det

60. Hva synes du om utseendet ditt?
jeg er svært pen
jeg er ganske pen
jeg er vanlig pen
jeg er ikke særlig pen
jeg er ikke pen i det hele tatt
jeg tenker ikke på det

61. Har du noensinne følt deg utenfor?
ja, ofte
noen ganger
nei, nesten aldri

62. Er det lett eller vanskelig for deg å skaffe deg nye venner?
svært lett
lett
vanskelig
svært vanskelig
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------------------------------------------------------------------------Nå kommer en serie spørsmål som angår forskjellige sider ved
livet.
Hvert spørsmål har 5 mulige svar. Sett kryss ved det svaret du
mener passer for deg.

63. Hvor ofte føler du at du egentlig ikke bryr deg om det som
foregår rundt deg?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

64. Hvor ofte har du tidligere blitt overrasket over oppførselen
til folk du trodde at du kjente godt?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

65. Hvor ofte har det hendt at mennesker du stolte på, har
skuffet deg?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri
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66. Hvor godt tror du at du vil like tingene du kommer til å
gjøre i fremtiden?
svært godt
godt
sånn passe
dårlig
svært dårlig

67. Hvor ofte føler du deg urettferdig behandlet?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

68. Hvor ofte er du i situasjoner der du ikke vet hva du skal
gjøre?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

69. Hvor godt liker du tingene du gjør til daglig?
svært godt
godt
sånn passe
dårlig
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svært dårlig

70. Hvor ofte hender det at du ikke helt forstår hva du selv
føler og tenker?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

71. Hvor ofte hender det at du har følelser og tanker som du
helst ikke ville hatt?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

72. Mange mennesker føler seg som tapere i visse situasjoner.
Hvor ofte har du følt det slik?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

73. Hvor ofte føler du at du ikke henger med på det som skjer
rundt deg?
svært ofte
ofte
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av og til
sjelden
aldri

74. Hvor ofte føler du at det er lite mening i det du driver med
til daglig?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

75. Hvor ofte hender det at du ikke har kontroll over følelsene
dine?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

76. Hvor ofte får du gjøre ting som du selv synes er viktig?
svært ofte
ofte
av og til
sjelden
aldri

77. I timene hender det ofte at jeg ikke forstår hva jeg skal
gjøre.
helt enig
enig
verken/eller
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uenig
helt uenig
------------------------------------------------------------------------Nå kommer noen spørsmål om en del av vanene dine.
------------------------------------------------------------------------78. Hvor ofte pusser du tennene dine?
mer enn én gang om dagen
én gang om dagen
minst én gang i uka, men ikke hver dag
mindre enn én gang i uka
aldri

79. Hvor ofte spiser du til vanlig disse måltidene? (Sett ett
kryss for hver linje.)
Hver 4-6 dager 1-3 dager Sjelden
T dag i uka i uka eller aldri
a) frokost
b) formiddagsmat/nistepakke
c) middag eller brødmåltid etter skolen

80. Hvor ofte drikker du noe av dette? (Sett ett kryss for hver
linje)
Mer enn Én gang Hver uke, Sjeldnere Aldri
T 1 gang pr. dag men ikke
pr. dag hver dag
a) Cola, brus eller andre leskedrikker
b) lettmelk/skummet melk
c) Helmelk
d) Kaffe
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81. Hvor ofte spiser du noe av dette? (Sett ett kryss for hver
linje)
Mer enn Én gang Hver uke, Sjeldnere Aldri
1 gang pr. dag men ikke
pr. dag hver dag
a) Sukkertøy
b) Frukt
c) Rå grønnsaker
d) Kokte grønnsaker
e) Peanøtter
f) Potetgull o.l.

82. Hvor ofte spiser du noe av dette? (Sett ett kryss for hver
linje)

Mer enn Én gang Hver uke, Sjeldnere Aldri
1 gang pr. dag men ikke pr. dag hver dag
a) Pommes frites
b) Hamburger eller pølser
c) Knekkebrød
d) Grovt brød
e) Kaker

83. Prøver du å slanke deg?
nei, vekten min er passe
nei, men jeg trenger å slanke meg
ja

84. Hvor ofte bruker du bilbelte når du sitter i en bil?
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alltid
ofte
av og til
sjelden eller aldri
det er som regel ikke bilbelte der jeg sitter
Jeg sitter aldri i bil

85. Hvor ofte bruker du hjelm når du sykler?
alltid
ofte
av og til
sjelden
aldri
jeg pleier ikke å sykle

86. Hvor mange timer PR. DAG pleier du å se på TV?
ikke i det hele tatt
mindre enn 1/2 time om dagen
1/2-1 time
2-3 timer
4 timer
mer enn 4 timer

87. Hvor mange timer I UKA pleier du å spille TV-spill/dataspill?
ikke i det hele tatt
mindre enn 1 time i uka
1-3 timer
T 4-6 timer
7-9 timer
10 timer eller mer
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88. Hva slags jobb/yrke har din far (mannlig foresatt)?
Prøv å skrive så nøyaktig du kan hva han arbeider med, for
eksempel industriarbeider, lege, gårdbruker, bankfunksjonær. Hvis
du ikke vet hva slags jobb han har, behøver du ikke å skrive noe.
Han er ______________________________________________

89. Hva slags jobb/yrke har din mor (kvinnelig foresatt)?
Skriv så nøyaktig du kan hva hun arbeider med, for eksempel lege,
husmor, tannlege, sekretær, lærer. Hvis du ikke vet hva slags
jobb hun har, behøver du ikke å skrive noe.
Hun er __________________________________________

90. Vennligst sett ett kryss ved de personene som bor hjemme hos
deg. Hvis din mor og far ikke bor sammen, svar da for det hjemmet
der du bor det meste av tida. Sett ett kryss for hver linje.
Ja Nei
mor
far
stemor
stefar

91. Hvor mange av de følgende personene bor hjemme hos deg?
(Skriv tallet i boksen)
a) søstre:
B) brødre:
C) besteforeldre:
D) andre:
------------------------------------------------------------------------Her kommer en rekke spørsmål om røyking - hvem som røyker, regler
om røyking og hva du synes om røyking. Vi vil gjerne vite hva du
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mener om dette, uansett om du røyker nå eller ikke. Vi ber deg
derfor om å svare på alle disse spørsmålene.
------------------------------------------------------------------------92. Hvor ofte røyker du på de følgende stedene? Sett ett kryss
for hver linje.
Omtrent Mer enn Omtrent Av Aldri
hver dag en gang en gang og
i uka i uka til
a) hjemme hos deg selv
b) hjemme hos slektninger
c) hjemme hos venner
d) på skolen i skoletiden
e) utenfor skoleområdet i skoletiden

f) på offentlig sted(f.eks. kafè, park, kjøpesenter osv.)

93. Er det noen av de følgende personene som røyker?
Sett ett kryss for hver linje.
Røyker Røyker Røyker Vet
daglig av og til ikke ikke
Far
Mor
Bestevenn
Klasseforstander

94. Omtrent hvor mange av vennene dine røyker?
De fleste Omtrent Noen Ingen Vet ikke
Halvparten
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95. Omtrent hvor mange av elevene i 10. klasse på din skole
røyker?
De fleste Omtrent Noen Ingen Vet ikke
Halvparten

96. Omtrent hvor mange av lærerne på din skole røyker?
De fleste Omtrent Noen Ingen Vet ikke
Halvparten

97. Hvor ofte ser du eller kjenner du til at noen av de følgende
personene røyker hjemme hos deg selv?(kryss av for hver linje)
Omtrent Av Aldri Har ikke eller
hver dag og til treffer ikke denne
personen
a) Far
b) Mor
c) Andre personer som bor hjemme hos deg
d) Slektninger som er på besøk hjemme hos deg
e) Bestevenn

98. Hvor ofte ser du eller kjenner du til at lærere røyker på de
følgende stedene i skoletiden ? (kryss av for hver linje)
Omtrent Av Aldri Vet
hver dag og til ikke
a) på lærerrommet
b) i gangene, korridorene
c) i andre deler av skolebygningen
d) utendørs innenfor skoleområdet
e) utendørs utenfor skoleområdet i skoletiden
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99. Hvor ofte ser du eller kjenner til at elever røyker på de
følgende stedene i skoletiden?(kryss av for hver linje)
Omtrent Av Aldri Vet
hver dag og til ikke
a) på toalettet
b) i gangene, korridorene
c) i andre deler av skolebygningen
d) utendørs innenfor skoleområdet
e) utendørs utenfor skoleområdet i skoletiden

100. Hvor ofte ser du andre enn lærere og elever røyke på skolen
i skoletiden. (f.eks. rengjøringspersonale eller besøkende til
skolen)?
Omtrent Av Aldri Vet
hver dag og til ikke

101. Tror du at du kommer til å røyke om to år?
Sett bare ett kryss.
Ja, helt sikkert
Ja, ganske sikkert
Kanskje, kanskje ikke
Nei, sikkert ikke
Nei, helt sikkert ikke

102. Hva ville du synes om at du skulle røyke om to års tid?
Sett ett kryss på hver linje som viser hvor enig eller uenig du
er i disse påstandene.
helt ganske verken ganske helt T
enig enig eller uenig uenig
uenig
Jeg synes det er:
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a) ille
b) modent
c) OK
d) dumt

103. Er du enig eller uenig i at røyking hjelper folk når de er
nervøse?
helt ganske verken enig ganske helt
ening enig eller uenig uenig uenig

104. Hvor viktig er det for deg at du ikke er nervøs?
svært ganske verken viktig lite ikke viktig i
viktig viktig eller uviktig viktig det hele tatt

105. Er du enig eller uenig i at røyking virker slankende?
helt ganske verken ganske helt
enig enig eller uenig uenig

106. Hvor viktig er det for deg å være slank?
svært ganske verken viktig lite ikke viktig i
viktig viktig eller uviktig viktig det hele tatt

107. Er du enig eller uenig i at røyking gjør folk selvsikre?
helt ganske verken enig ganske helt
ening enig eller uenig uenig uenig

108. Hvor viktig er det for deg å være selvsikker?
svært ganske verken viktig lite ikke viktig i
viktig viktig eller uviktig viktig det hele tatt

109. Er du enig eller uenig i at røyking gjør tennene gule?
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helt ganske verken enig ganske helt
ening enig eller uenig uenig uenig

110. Hvor viktig er det for deg at tennene dine ikke er gule?
svært ganske verken viktig lite ikke viktig i
viktig viktig eller uviktig viktig det hele tatt

111. Hva synes du om denne påstanden ? (Sett ett kryss som viser
hvor enig eller uenig du er). De fleste personene som er viktig
for meg ville ikke bry seg om jeg røykte om to års tid.
helt ganske verken enig ganske helt
ening enig eller uenig uenig uenig

112. Tror du at din far ville bry seg om du røykte om to år fra
nå?
Han ville bry seg:
svært ganske ganske ikke har ikke far eller
mye mye lite i det treffer ham ikke
hele tatt

113. Hvor mye ville du bry deg om hva han mener?
svært ganske ganske ikke har ikke far eller
mye mye lite i det treffer ham ikke
hele tatt

114. Tror du din mor ville bry seg om du røykte om to år fra nå?
Hun ville bry seg:
svært ganske ganske ikke har ikke mor eller
mye mye lite i det treffer henne ikke hele tatt

115. Hvor mye ville du bry deg om hva hun mener?
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svært ganske ganske ikke har ikke mor eller
mye mye lite i det treffer henne ikke
hele tatt

116. Tror du at din beste venn ville bry seg om du røykte om to
år fra nå?
Han/hun ville bry seg:
svært ganske ganske ikke har ingen bestevenn
mye mye lite i det
hele tatt

117. Hvor mye vil du bry deg om hva han eller hun mener?
vært ganske ganske ikke har ingen bestevenn
mye mye lite i det
hele tatt

118. Tror du at de fleste av dine andre venner ville bry seg om
du røykte om to år fra nå?
De ville bry seg:
svært ganske ganske ikke har ikke
mye mye lite i det venner
hele tatt

119. Hvor mye ville du bry deg om hva de mener?
svært ganske ganske ikke har ikke
mye mye lite i det venner
hele tatt

120. Tror du det vil bli lett for deg å la være å røyke om to år
fra nå?
Veldig ganske verken lett ganske svært
lett lett eller vanskelig vanskelig vanskelig
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121. Hva synes du om de følgende påstandene om regler for hvor
folk får lov til å røyke? (Sett ett kryss som viser hvor enig
eller uenig du er på hver linje).
helt ganske verken enig ganske helt
ening enig eller uenig uenig uenig
a) elevene bør få lov til å røyke på skolen
b) lærerne bør få lov til å røyke på skolen
c) foreldre bør ikke få lov til å røyke hjemme
d) røyking på offentlig sted bør ikke være tillatt

122. Har din skole regler som begrenser røyking blant elevene på
skolen (i skoletiden)?
Ja
Nei
Vet ikke

123. Hvor ofte passer lærerne på at elevene ikke røyker på de
følgende stedene? (Sett ett kryss for hver linje).
a) på toalettet
b) i gangene, korridorene
c) i andre deler av skolebygningen
d) på skoleplassen

124. Hva skjer vanligvis når 10. klassinger på skolen blir tatt
forrøyking? (Sett bare ett kryss).
Ingenting foreldrene eleven får eleven får
skjer blir informert straff hjelp
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125. På hvilken måte har du fått vite om skolens regler som
gjelder røyking på skolen ?
Ja nei vet ikke
a) står i skolereglene
b) lærerne har fortalt om reglene
c) «Røyking forbudt»-skilt på skolen

126. Har lærerne lov til å røyke på skolen?
(Sett bare ett kryss.)
Nei, ikke i det hele tatt
Ja, det er tillatt på spesielle områder (f.eks. røykerom)
Ja, det er ingen begrensninger på lærerenes røyking
Vet ikke

127. Har lærerne lov til å røyke: (Sett ett kryss for hver
linje.)
Ja nei vet ikke
a) på lærerrommet
b) i gangene, korridorene
c) i andre deler av skolebygningen
d) i skolens uteområde

128. Har din skole regler som begrenser røyking blant elevene på
skolen(i skoletiden)?
Ja
Nei
Vet ikke

129. Har lærerne lov til å røyke på skolen? Sett bare ett kryss.
Nei, ikke i det hele tatt
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Ja, det er tillatt på spesielle områder (f.eks. røykerom)
Ja, det ingen begrensinger på lærernes røyking
Vet ikke
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Vedlegg 2: Spørreskjema og variabler i HUNT/Ung-HUNT

a) HUNT I
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Deltagelse i HUNT 1 Q1 (spørreskjema) og/eller M1 (høyde/vekt/blodtrykk)

Hvordan er helsa di for tida?
Har du i løpet av de siste 12 måneder vært hos:
- Almenpraktiserende lege
- Bedriftslege
- Militærlege
- Lege ved sykehus (uten at du var innlagt)
- Annen lege
Har du vært innlagt i sykehus de siste 5 åra?
Bruker du, eller har du brukt, medisin for høyt blodtrykk?
Har du eller har du hatt diabetes?
Har du eller har du hatt hjerteinfarkt?
Har du eller har du hatt angina pectoris (hjertekrampe)?
Har du eller har du hatt hjerneslag?
Har du noen langvarig sykdom, skade som nedsetter dine funksjoner i ditt daglige liv?
Er bevegelseshemmet
Har nedsatt syn
Har nedsatt hørsel
Hemmet pga kroppslig sykdom
Hemmet pga psykiske plager
Har du noen søsken?
Hvis du har søsken, har noen av dem hatt sukkersyke?
Hvis du har søsken, har noen av dem hatt hjerteinfarkt/hjertekrampe?
Hvis du har søsken, har noen av dem hatt for høyt blodtrykk?
Hvordan har du det for tida?
Er blodtrykket ditt målt tidligere?
Når ble blodtrykket målt siste gang?
Hvor ble blodtrykket målt siste gang?
Resultatet ved siste blodtrykksmåling?
Er du i arbeid for tida?
Hvis ikke i heltidsarbeid, hva er grunnen?
Er det mye stress på arbeidet ditt?
Kan du selv bestemme hvordan arbeidet ditt skal legges opp
Status purring spørreskjema 2
Hvor ofte driver du mosjon?
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Hvor hardt mosjonerer du?
Hvor lenge mosjonerer du hver gang?
Hvor ofte bruker du salt kjøtt eller salt fisk/sild til middag?
Hvor ofte pleier du å strø ekstra salt på middagsmaten?
Røyker du daglig for tiden?
Røyker du daglig sigaretter?
Røyker du daglig pipe?
Røyker du daglig sigarer?
Har du røykt sigaretter tidligere?
Hvor lenge er det siden du sluttet å røyke sigaretter daglig?
Hvor mange sigaretter røyker/røykte du daglig?

Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig?
Hvor mange år til sammen har du røykt daglig?
Hvor ofte har du drukket alkohol de siste 14 dagene?
Har du følt deg beruset?
Har du drukket for mye alkohol?
Bor du alene eller sammen med andre?
- Bor alene
- Ektefelle/samboer
- Foreldre eller svigerforeldre
- Andre voksne personer
- Barn under 5 år
- Barn 6-15 år
- Barn over 15 år
Bor fast i institusjon?
Hvilken utdanning har du fullført?
Har du fullført annen heldags utdanning, antall år
Er eller har vært i inntektsgivende arbeid, hvilken yrkesgruppe?
Er eller har ektefelle inntektsgivende arbeid, hvilken yrkesgruppe
Er arbeidet ditt fysisk anstrengende?
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Krever arbeidet ditt mye konsentrasjon?
Hvordan trives du med arbeidet ditt?
Har du noen ansatte?
Hvordan har du det for tida?
Føler du deg opplagt eller sliten?
Har du hoste om morgenen?
Har du oppspytt fra brystet om morgenen?
Hvor ofte smertestillende medisin siste måned?
Hvor ofte har du brukt beroligende/sovemedisin siste måned?
Har du i løpet av siste måned vært plaget av nervøsitet?
Har du i løpet av siste måned hatt innsovningsproblemer?
Har du en rolig og god følelse inne i deg?
Får du hjelp og støtte av familie og venner?
Hender det ofte at du føler deg ensom?
Tar du dine oppgaver mer alvorlig enn folk flest?
Har du presset deg, eller stadig drevet deg selv fremover siste året?
Føler du deg alltid under tidspress, også i daglige gjøremål?
Er du vanligvis glad eller nedstemt?
Synes du det er viktig å være fornøyd med det man har?
Synes du det er viktig at man kan slå av på kravene?
Synes du det er viktig at man alltid er i godt humør?

b) Ung-HUNT II
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Aldervedscreening
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Kommunevedinvitasjon
Hvilkenklassegårdui?
Kommentarer
Datoforutfyllingavskjema
Skole
Klasse
Lærling
Gårivideregåendeklasse2
Gårivideregåendeklasse3
Hvilkeplanerforvidereutdanninghardu?
Ingenplaner
Høgskoleelleruniversitetmindreenn4år
Høgskoleelleruniversiteti4årellermer
Annenyrkesutdanning
Vetikke
Hvilkentypebolig(hus)bordui?
Hvembordusammenmednå?
Mor
Far
12søsken
3ellerfleresøsken
Morsnyemannellersamboer?
Farsnyekoneellersamboer
Ektefelle/samboer
Alene/påhybel?
Fosterforeldre
Andre
Erdetheldekkendetepper(teppegulv)istuahjemmehosdeg?
Erdetheldekkendetepper(teppegulv)påsoverommetditt?
Ja,katt
Erdetkjæledyriboligenhjemmehosdeg?
Ja,hund
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Ja,andrepelskleddedyr
Hvordanerhelsadinå?
Erdubevegelseshemmetpånoenmåte?(funksjonshemmet)
Hardunedsattsyn?(funksjonshemmet)
Hardunedsatthørsel?(funksjonshemmet)
Erduhemmetpågrunnavkroppsligsykdom?(funksjonshemmet)


Erduhemmetpågrunnavpsykiskeplager?(funksjonshemmet)
Harduhatthodepine(utenmedisinskårsak),siste12mnd?
Harduhattnakkeogskuldersmerter,siste12mnd?
Harduhattleddogmuskelsmerter,siste12mnd?
Harduhattmagesmerter(utenmedisinskårsak),siste12mnd?
Harduhattkvalme,siste12mnd?
Harduhatttregmage,siste12mnd?
Harduhattdiare,magesyke,siste12mnd?
Harduhatthjertebank,siste12mnd?
Harduhattbronkittellerlungebetennelse,siste12mnd?
Harduhattørebetennelse,siste12mnd?
Harduhattbihulebetennelse,siste12mnd?
Hvisduharsvartaldripåalleover:Harduhattnoenavdisseplageneoftetidligere?
Harduhatthodepine,oftefør?
Harduhattnakkeskuldersmerter,oftefør?
Harduhattleddmuskelsmerter,oftefør?
Harduhattmagesmerter,oftefør?
Harduhattkvalme,oftefør?
Harduhatttregmage,oftefør?
Harduhattdiareellermagesyke,oftefør?
Harduhatthjertebank,oftefør?
Harduhattbronkittellerlungebetennelse,oftefør?
Harduhattørebetennelse,oftefør?
Harduhattbihulebetennelse,oftefør?
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Hardunoengangerhatttungpustellerpiping/surkling/tetthetibrystet?
Hardunoengangerhatttungpustellerpiping/surkling/tetthetibrystetdesiste12mnd?
Hvormangeanfallmedtungpustellerpiping/surkling/tetthetibrystet,harduhattdesiste12mnd?
Hvorofteign,snittharsøvnendinblittforstyrretpgatungpustellerpiping/surkling/tetthetibrystet?
Harpiping/surkling/tetthetibrystetellertungpustværtsåalvorligdesiste12mndatduharhatt
problemermedåsnakke,slikatduharkunnetsiettellertoordmellomhverpust?
Hardunoenganghattastma?
Hvisja:Harlegesagtatduharhattastma?
Harduhatttungpustellerpiping/surkling/tetthetibrystetunderelleretterfysisktrening,aktivlek
ellermosjonering,siste12mnd?
Harduhatttørrhosteomnatten,utenåværeforkjøletellerhattannenluftviesinfeksjon,siste12mnd?
Hardunoenganghattkløendeutslettsomharkommetoggåttiminst6måneder?
Hardunoenganghattdettekløendeutslettet,desiste12mnd?
Hardettekløendeutslettetnoengangsittetpå:albuebøyene(påinnsiden),bakknærne,foranpå
anklene,underbakenellerrundthals,ørerellerøyne?
Hardetteutslettetværtheltbortenoengangeriløpetavdesiste12mnd?
Hvorofteigjennomsnitt,hardublittholdtvåkenomnattenpågrunnavdettekløendeutslettet,de
siste12mnd?


Hardunoenganghatteksem?
Hardunoenganghattproblemermednysingellertettellerrennendenese,nårduIKKEharvært
forkjøletellerhattinfluensa?
Hardusiste12mndhattproblemermednysingellertettellerrennendenese,nårduIKKEharvært
forkjøletellerhattinfluensa?
Iløpetavdesiste12mnd,hardisseneseproblemeneværtledsagetavkløende,rennendeøyne?
Harduhattneseproblemerijanuar,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemerifebruar,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemerimars,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemeriapril,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemerimai,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemerijuni,iløpetavdesiste12mnd?
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Harduhattneseproblemerijuli,løpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemeriaugust,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemeriseptember,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemerioktober,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemerinovember,iløpetavdesiste12mnd?
Harduhattneseproblemeridesember,iløpetavdesiste12mnd?
Hvormyeharneseproblemenevirketinnpådindagligeaktivitetdesiste12mnd?
Hardunoenganghatthøysnueellerneseallergi?
Erduallergisk?
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Hundingenplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Hundneseplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Hundøyeplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Hundeksemplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Hundmageplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Hundastmaplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Hundandreplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Kattingenplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Kattneseplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Kattøyeplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Katteksemplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Kattmageplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Kattastmaplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Kattandreplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Andredyringenplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Andredyrneseplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Andredyrøyeplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Andredyreksemplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Andredyrmageplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Andredyrastmaplager
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Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Andredyrandreplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Gress/træringenplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Gress/trærneseplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Gress/trærøyeplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Gress/træreksemplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Gress/trærmageplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Gress/trærastmaplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Gress/trærandreplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Husstøvingenplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Husstøvneseplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Husstøvøyeplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Husstøveksemplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Husstøvmageplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Husstøvastmaplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Husstøvandreplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Matingenplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Matneseplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Matøyeplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Mateksemplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Matmageplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Matastmaplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Matandreplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Røykingenplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Røykneseplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Røykøyeplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Røykeksemplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Røykmageplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Røykastmaplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Røykandreplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Annetingenplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Annetneseplager
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Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Annetøyeplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Anneteksemplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Annetmageplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Annetastmaplager
Hvakjennerduselvatduerallergiskfor?Annetandreplager
Hardutattallergitesthoslege?
Brukerdusmertestillendemedisin?
Brukerdumigrenemedisin?
Brukerdusovemedisin?



Brukerdunervemedisin?
Brukerduberoligendemedisin?
Brukerduastmamedisin?
Brukerduallergimedisin?
Brukerdueksemsalve?
Brukerduavføringstabletter?
Brukerdujerntabletter?
Brukerduvitamintilskudd?
Brukerdutran?
Brukerduhomøopatmedisin,naturmedisin?
Brukerduannenmedisin?
Brukerepilepsimedisin
Brukerinsulin
Brukerprednison
Brukerppille
Brukermuskelstim,med,
Brukerforskjelligandremedisiner
BrukerParacet
Harlegensagtatduharepilepsi?
Harlegensagtatduhardiabetes?
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Harlegensagtatduharmigrene?
Harduhattandresykdommersomharvartover3måneder?
Hjertesykdom
Lungesykdom
Nyresykdom
Magesykdom
Muskelogskjelettsykdom
Reumatisme
Kreft
Allergi
Cerebralparese
Nervesykdom
Andresykdommer
Kyssesyke
Røykernoenhjemmehosdeg?Nei,ingen
Røykernoenhjemmehosdeg?Ja,mor
Røykernoenhjemmehosdeg?Ja,far
Røykernoenhjemmehosdeg?Ja,søsken
Røykernoenhjemmehosdeg?Ja,andre
Harduprøvdårøyke?



Røykerdu?
Jegrøykerdagligantallsigaretter:
Jegrøyktetidligeredagligantallsigaretter:
Hvorgammelvardudadubegynteårøyke?
Hvormangeårtilsammenhardurøyktdaglig?
Hvisdurøykeravogtil,hvormangedagerhardurøyktsistemnd?
Røyktavogtil:Omtrenthvormangesigaretterhardurøyktsistemnd?
Blirdunoengangersjenertavrøykluktpåskolen?
Blirdunoengangsjenertavrøyklukthjemme?
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Brukerduellerhardubruktsnus,skråellerlignende?
Hvorgammelvardudadubegyntemedsnus/skrå?
Hvormangeårtilsammenhardubruktsnus/skrå?
Hvormangeesker/posersnusbruker/brukteduiuka?
Hvormangedageriukadriverdumedidrett,ellermosjonererdusåmyeatdublirandpustenog/eller
svett?
Hvormangetimertilsammeniukadriverdumedidrett,mosjonerersåmyeatdublirandpustenog/
ellersvett?
Brukerduastmamedisinførtrening,mosjon,idrettskonkurranser?
Driverduaktividrett?
Hvorgammelvardudadusluttetmedaktividrett?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Ski:Langrenn,skiskyting?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Ski:Slalåm,hopp?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Fotball?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Ridning?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Skøyter,ishochey?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Håndball,basket,volleyball?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Kampidrett,boksing?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Bodybuilding?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Sykling?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Styrkeløft,vektløfting?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Friidrett,løp,orientering?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Svømming?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Gymnastikk,turn?
Hvilkeidretterer/vardumedi?Annet?
Driverm/skyting
Driverm/tennis,badmington
Driverm/klatringetc,
Driverm/dans
Deltarduiidrettskonkurranser,kamper?
Hvilketnivådeltok/deltarduiidrettskonkurranser?
Hvilkenidretter/harduværtmestaktivi?
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Iidrettenmestaktiv,hvormangeårharduholdtpåmeddette?
Hvilkenidretter/harduværtnestmestaktivi?
Iidrettennestmestaktiv,hvormangeårharduholdtpåmeddette?
Hvilkenidretter/harduvært3,mestaktivi?
Iidretten3,mestaktiv,hvormangeårharduholdtpåmeddette?
Nårdutenkerpåhvordanduhardetfortida,erdustortsettfornøydellererdustortsettmisfornøyd?
Følerdudegstortsettsterkogopplagtellertrøttogsliten?
Erduvanligvisgladellernedstemt(trist)?
Hvordanoppfatterdudegselv?Jegharenpositivholdningtilmegselv,
Hvordanoppfatterdudegselv?Jegfølermegubrukeligtiltider,
Hvordanoppfatterdudegselv?Følerjegikkeharmyeåværestoltav,
Hvordanoppfatterdudegselv?Jegerenverdifullperson,
Harduiløpetavdensistemånedenhattvanskeligforåsovneinn?
Harduiløpetavdensistemånedenvåknetfortidligogikkesovnetigjen?
Erduforholdsvislivlig?
Villedublioppskaketavåseetbarnellerdyrlide?
Likerduåtreffenyemennesker?
Blirdinefølelserlettsåret?
Henderdetofteatdugårtrøtt?
Likerduåspilleandreetpusssomavogtilkansåredem?
Erduoftebekymret?
Ergodemanerèrogrenslighetviktigfordeg?
Bekymrerdudegforatfrykteligetingkanskje?
Tarduvanligvisførsteskrittetforåfånyevenner?
Erdufordetmestestillenårduersammenmedandre?
Likerduåkommetilavtalerigodtid?
Harduofteføltdegtrøttoggiddeslausutengrunn?
Erdetmangemenneskersomforsøkeråunngådeg?
Klarerduåholdefartietselskap?
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Bekymrerdudegforlengeetterenpinligopplevelse?
Likerduåhamasselivogrørerundtdeg?
Fortellerfolkdegenmasseløgner?
Hardudesiste14dageneværtreddogengstelig?
Hardudesiste14dageneværtanspentellerurolig?
Hardudesiste14dagenefølthåpløshetnårdutenkerpåframtida?
Hardudesiste14dageneføltdegnedforellertrist?
Hardudesiste14dagenebekymretdegformye?
Hardusistemånedværtplagetavnervøsitet?
Hardubesøktnoendudukjentedesiste7dagene?
Hardufåttbesøkdesistedensisteuka?


Hardulestenbokduliktedensisteuka?
Harduhørtmusikkellerspiltetinstrumentlengreenetkvarter,densisteuka?
Harduværtutemerenn2timermedvennerdensisteuka?
Harduværtpåmøteellertreningienforeningelleretlag,densisteuka?
Hardudrevetmedenellerannenhobby,densisteuka?
HardusettpåTVellervideo,densisteuka?
Gjordedulekserellerhjemmearbeidlengreennentime,sisteuka?
Hvormangelagellerforeningererdumedi?
Harduhattnoensomduharregnetsomdinbestevenngjennommestepartenavskoletiden?
Henderdetdufølerdegensom?
Erdineforeldreseparertellerskilt,ellerværtseparertmerenettår?
Ja,foreldrenemineflyttetfrahverandrenårjegvar__år,menflyttetseneresammenigjen
Ja,deflyttetfrahverandreforgodtdajegvar__årgammel
Hvisduharsøsken,hvorgodtforholdfølerduatduhartilbrorenellersøsterendin?
Omtrenthvormangenærevennerhardu?
Hardufastkjæreste?
Følerduatduharmangenokvenner?
Hendernoeavdettepåskolen,ellerhardethendtfør?
Duharvanskeligforåkonsentreredegitimen
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Dusynesgymellerformingstimeneermorsomme
Dusynesatandretimerermorsomme?
Dukranglermedlæreren
Duglederdegtilågåpåskolen
Atduskulker
Duforstårnårlærerneunderviser
Duhardetmorsomtifriminuttene
Erfornøydmedresultatenepåprøver?
Dukommerislåsskamp
Dublirmobbetavandreelever
Fårskjennavlæreren
Klarerikkeåværeroligitimene?
Dukjederdegellermistrives
Hvoroftespiserdufrokost?
Hvoroftespiserduformiddagsmat?
Hvoroftespiserduvarmmiddag?
Prøverduåslankedeg?
Hvoroftehenderdetatduikkespisermatpakkenselvomduhardenmed?
Hvoroftedrikkerducola,brusellerandreleskedrikker?
Hvoroftedrikkerdulettmelkellerskummetmelk?
Hvoroftedrikkerduhelmelk?
Hvoroftedrikkerdukaffe?


Hvoroftespiserdupotetgulloglignende?
Hvoroftespiserdusukkertøy,sjokoladeogandresøtsaker?
Hvoroftespiserdupommesfrites,hamburger,pølser?
Hvoroftespiserdugrovtbrød/knekkebrød?
Hvoroftespiserdumeierismør?
Hvoroftespiserdumargarin?
Hvoroftespiserdufrukt?
Hvoroftespiserdugrønnsaker?
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Hvavildusiomdegselvatduer?
Nårjegførstharbegyntåspise,kandetværevanskeligåstoppe
Jegkasteroppetteratjegharspist
Jegbrukerformyetidtilåtenkepåmat
Jegføleratmatenkontrollererlivetmitt
Nårjegspiserskjærerjegmatenoppismåbiter
Jegbrukerlengretidennandrepåetmåltid
Eldremenneskersynesatjegerfortynn
Jegføleratandrepressermegtilåspise
Hardunoengangprøvdådrikkealkohol?
Hardunoengangdrukketsåmyealkoholatduharværtberuset(full)?
Omtrenthvormange1/2flaskerøldrikkerduvanligivsiløpetavtouker?
Omtrenthvormangeglass(1dl)vindrikkerduvanligvisiløpetavtouker?
Omtrenthvormangeglassbrennevin(ca1/2dl)drikkerduvanligvisiløpetavtouker?
Omtrenthvormangeglasshjemmebrent(ca1/2dl)drikkerduvanligvisiløpetavtouker?
Hvoroftedrikkerdualkoholnåfortiden?
Påhvilkeukedagerdrikkerduoftestalkohol?Drikkerikke
Påhvilkeukedagerdrikkerduoftestalkohol?Drikkerpåfredager
Påhvilkeukedagerdrikkerduoftestalkohol?Drikkerpålørdager
Påhvilkeukedagerdrikkerduoftestalkohol?Drikkerandredageriuka
Hardunoengangsettatnoenavdineforeldreharværtberuset?
Hvoroftefølerduatdinleseferdigheterutilstrekkeligfordeoppgaveneduskalgjørepåskolenog/
ellerifritiden?
Hvoroftefølerduatdinskriveferdigheterutilstrekkeligfordeoppgaveneduskalgjørepåskolenog/
ellerifritiden?
Harduhattspesielleleseproblemerdesiste12mnd?
Harduhattspesielleskriveproblemerdesiste12mnd?
Fårduhjelpforleseellerskriveproblemernå?
Harduhattleseellerskriveproblemertidligere,menikkedesiste12mnd?
Hvisja,fikkduhjelpdengangen?
Hardufåttdiagnosendysleksi?
Hardunoenformfortalevansker?
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Harduproblemermedstamming?



Harduuttalevansker?
Hardustemmevansker?
Harduvanskermedåuttrykkedeg?
Harduiløpetavdesiste12månedeneværthos:
Allmennpraktiserendelege(legeutenomsykehus)?
Legepåsykehus(utenatduvarinnlagt)?
Psykolog?
Fysioterapeut?
Kiropraktor?
Homøopat?
Annenbehandler(naturmedisiner,fotsoneterapeut,håndspålegger,""healer"",""synsk"")?
Hardunoengangværtinnlagtpåsykehus(utenomdadublefødt)?
Hardunoengangværtinnlagtpåsykehusiløpetavdesiste12mnd?
Hvorofteharduværthosskoletjenestendesiste12mnd?
Hardunoengangtattkontaktmedskolehelsetjenesten?
Ønskerdudegmerkontaktmedskolehelsetjenesten?
Hvorofteharduværtbortefraskolenp,g,a,sykdomdesiste12mnd?
Hardumerketatkroppendinharvokstfort(blitthøyere)?
Harhåretpåkroppendin(underarmeneogiskrittet)begyntåvokse?
Nårduserpådegselvnå,menerduatduer/vartidligereellersenerefysiskmodenennandrepådin
alder?
Hardubegyntåfåbryster?
Hardufåttmenstruasjon?
Hvorgammelvardudadufikkdinførstemenstruasjon,antallår:
Hvorgammelvardudadufikkdinførstemenstruasjon,antallmåneder:
Nårhaddedusistemenstruasjon?Dato
Nårhaddedusistemenstruasjon?Måned
Nårhaddedusistemenstruasjon?År

94

Hardunoengangetterenblødningværtblødningsfriifleremåneder?
Hardunoengangfåttbehandlingavlegeforunderlivsbetennelse?
Hardunoengangfåttbehandlingavlegeforutflod?
Hardunoengangfåttbehandlingavlegeformenstruasjonssmerter?
Hardunoengangbruktppillerellerminipiller?
Hvorgammelvarduførstegangdubrukteppiller?
Hvorlengehardubruktppillerialt?
Brukerduppillernå?
Hardubegyntåkommeistemmeskiftetennå?
Hardubegyntåfåbartogskjegg?
Harduværtbehandlethoslegefortrangforhud?
Harduværtbehandlethoslegeforutflodfraurinrøret?
Harduværtbehandlethoslegeforbetennelseiforhudenellerpungen?



Harduiløpetavdetsisteåretofteføltatduharpressetdeg,ellerstadigdrevetdegselvfremover?
Følerdudegundertidspress,ogsånårdetgjelderdagligegjøremål?
Harduhatttankeromåtadittegetliv?
Hardunoengangprøvdhasj,marihuanaellerlign,?
Hvisja,hvorgammelvarduførstegang?
Hardunoengangprøvdanabolesteroiderellerandredopingmidler?
Hardunoenganghattsamleie?
Forjenter:Hardunoengangværtgravidutenatduønsketdet?
Forgutter:Harenjentenoengangblittgravidmeddegutenatdetvarmeningen?
Hvorgammelvardudadetteskjedde?
Bledetutførtabort?
Hvilkenhøyesteutdannelsehardineforeldrefullført?
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