
 
 
 
 En undersökning av samiska ungdomars hälsa och levnadsvillkor. 
 
Detta är undersökning som vänder sig till samiska ungdomar från åk 6 till gymnasiet. Syftet är 
att få veta mer om hur samiska ungdomar  mår och hur de har det. Liknande undersökningar 
är tidigare gjorda bland svenska ungdomar. Sådana här undersökningar är viktiga för att 
kunna förebygga och sätta in åtgärder vid psykisk ohälsa. 
Vi som genomför undersökningen är Lotta Omma, psykolog i Gällivare och Lars Jakobsson, 
professor i Umeå. 
Nedan följer några frågor som vi önskar att du svara på. Fundera inte så länge utan fyll i det 
svarsalternativ du tycker stämmer bäst med din uppfattning. När du fyllt i svaren stoppa 
formuläret i det medskickade svarskuvertet och klistra igen. Den av er som fyller i formuläret 
i skolan ska ge det igenklistrade formuläret till läraren som kommer att skicka in formulären 
till undertecknad. Ni som svarar på enkäten hemma ska skicka in enkäten i det medföljande 
svarskuvertet. 
Undersökningen är anonym så du ska inte skriva något namn. Resultatet kommer att redovisas 
som gruppresultat. Resultaten kommer att redovisar i en skriftlig rapport som kommer att 
skickas till de kontaktpersoner som hjälper oss att distribuera enkäten men också finnas 
tillgängliga på same.net. 
Undersökningen är granskad och godkänd av etiska kommittén i Umeå. 
Tackar på förhand för din medverkan. 
 
 
Lotta Omma 
Leg psykolog 
BUP, Gällivare Sjukhus 
982 35 Gällivare 
Tel. 0970-19447 (arbetet), 0970-13170 (efter kl 18.30) 
Lotta.omma@nll.se 
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Födelseår: ………………………………..….. pojke  

 flicka  

 

                                                                  

Familjesituation, bor Du:    

 Med båda föräldrarna……………………..  

 Med mamma …………………………….…………  

                                                                  Med pappa…………………………………..  

                                                                  Växelvis mamma och pappa………………  

                                                                  Annat………………………………………    

 

 Vilken klass går du i ?  

                                                                  Åk 6…………………………………………   

 Åk 7…………………………………………  

                                                                   Åk 8 ………………………………………..  

 ÅK 9 ……………………………………… ..  

                                                                  Gymnasiet …………………………………  
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Din samiska härkomst 
  

      

       1. Vem vet att du är av samisk härkomst?           Min familj 

                                 Släkt och nära vänner                                                         

                                                                                  Vänner och bekanta 

                                                                                   I princip alla     

 

                                                                            

        2.  Förstår du samiska?                                  Ja              Nej 

                                                                                        

 

3. Pratar du samiska?                                      Ja             Nej 

                                                                                      

 

4. Är det viktigt att bevara det samiska språket?             

                                                                         Ja              Nej          Vet inte 

                                                                                                     

 

5. Vilken skolform har du gått i, eller går i? (flera alternativ kan fyllas i) 

 

Sameskola        Samisk integrering      Vanlig grundskola    Gymnasieskola    

                                                                                                        

 

       6. Har det hänt att en lärare har behandlat dig orättvist under din skoltid för att du har samisk härkomst? 

   Ja  ofta                     Ja ibland                     Nej 

                                                                         

 

7. Har det hänt att lärare utryckt sig dåligt om samer?        Ja                nej    

                                                                                                              

Ge exempel…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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     8. Om elever eller lärare behandlat dig illa, har du fått hjälp av skolan?                                                                

                            Ja             Nej 

                                          

 

        9. Om du eller dina föräldrar bett om modersmålsundervisning i samiska, har du fått det?   

                           Ja               Nej           Vet inte 

                                                         

10. Lär man sig något om samer och samisk kultur i den eller de skolor skola du går i eller har gått i, 

      förutom  i  sameskolan? 

                    Ja                Nej 

                                           

 

        11. Har du upplevt att det står saker om samer i skolböcker som inte är bra? 

                           Ja                 nej 

                                           

 

        12. Har det hänt att andra behandlat dig illa för att du är av samisk härkomst?       Ja            Nej 

                                                                                                                                                       

       Ge exempel………………………………………………………………………                                    

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      13. Har du fått förklara för andra om den samiska kulturen och samer? 

                        Aldrig           Ibland           Ofta 

                                                            

 

     14.  Har du fått försvara den samiska kulturen eller det samiska levnadssättet? 

                        Aldrig           Ibland           Ofta 
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  15. Tycker du att det är viktigt att stärka och bevara den samiska kulturen? 

                         Ja                  Nej             Vet inte 

                                                             

 

 

       16. Har du någon nära anknytning till någon sameby?               Ja                 Nej             

                                                                                                                                

 

17. Har du någon anknytning till någon samisk organisation eller förening?            Ja             Nej 

                                                                                                                                                        

 

       18.  Tar du del av någon eller några av följande aktivitet?      

               Slöjd               Renskiljning            Kalvmärkning           Jakt och fiske   

                                                                                                     

 

 

       19. Är du stolt över att vara av samisk härkomst?     

                 Ja                 Nej           Tänker inte på det 

                                                                 

 

  20. Är det viktigt med samiska mötesplatser?               Ja                 Nej                 Vet inte 

                                                                                                                                         

 

          21.  Brukar du närvara vid samiska högtider eller besöka samiska mötesplatser, T.ex. Jokkmokks marknad 

                Idrottsevenemang, (samemästerskap, fotbollsturneringar)                                

                                                                                         Ja                 Nej            

                                                                                                                 

                                                                                                              

           22.  Vad är för dig det viktigaste i den samiska kulturen?.......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hälsa och Välbefinnande 
Följande frågor handlar om Ditt välbefinnande, Din hälsa  
Markera bara ett alternativ per fråga 

1. Har du under det här skolåret känt att du har 
haft svårt att koncentrera Dig? 

       Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta  

 Nästan alltid 

 

2 .  Har du under det här skolåret känt att du haft 
svårt att sova?  

       
        Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Nästan alltid 

 

3.   Har du under det här skolåret besvärats av 
huvudvärk?  

 

        Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Nästan alltid 

 

4. Har du under det här skolåret besvärats av 
magont? 

 

        Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Nästan alltid 

 

 

 
 

  
 

 

 

5.  Har du under det här skolåret känt dig spänd? 
 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta  

 Nästan alltid 

 

 

6. Har du under det här skolåret haft dålig aptit?  

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta  

 Nästan alltid 

 

 

7. Har du under det här skolåret känt dig ledsen? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta  

 Nästan alltid 

 

 
8. Har du under det här skolåret känt dig yr i 
huvudet? 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta  

 Nästan alltid 
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9. Hur frisk tycker du att du är? 

 

 Helt frisk                      

 Ganska frisk                 

 Inte särskilt frisk         

 

 

10. Hur trivs du i stort sett med livet just nu? 

 

      Jag trivs mycket bra                     

       Jag trivs ganska bra                     

       Jag trivs inte särskilt bra              

       Jag trivs inte alls                          

 

   

 

 

 

11. Jag tycker att mitt liv har mål och mening. 

 

      Instämmer helt och hållet           

Instämmer delvis                           

Tar delvis avstånd                          

Tar avstånd helt och hållet           

 

 

13. Har du någon långvarig sjukdom eller           
handikapp/funktionshinder? 

 

                    Nej           

                       Ja            

 

14. Tar du någon medicin? 

 

        Dagligen/regelbundet                   

        Periodvis vid behov                      

        Inte alls                                           

                      

 

 

 

 

 

Rökning  
 

 
Röker du? 
  
Nej, har aldrig rökt………………………. .                   Nej, har bara prövat……………………..  
                                                                                    
 Nej, har slutat……………………………..  
                                                                                     Ja, men bara ibland………………………  
 Ja, men bara när jag är på fest………….  
                                                                                    
                                                                                 
Ja, men bara vid veckosluten…………...                  Ja, nästan varje dag……………………...  
 
 
Ja, varje dag………………………………  
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Alkohol 
 

 
1. Har du provat att dricka alkohol?       Ja, flera gånger          Ja. En gång                Nej  
                                                                                                                                  
 
 

    

2. Hur ofta dricker Du alkohol motsvarande minst 18 cl starksprit (en halv ”kvarting”)  eller en flaska vin eller 
fyra stora flaskor cider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl vid samma tillfälle? 

      Dricker inte alkohol     ………………………………  

      Någon gång i veckan……………………………………...  

      Ett par gånger i månaden…………………………………   

      Någon gång i månaden…………………………………...   

      Några gånger per år………………………………………  

     Mer sällan…………………………………………………...  

      Aldrig…………………………………………………       ...  
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FRÅGA 8. 
Hur mår du rent allmänt? 
 

Utmärkt ...........................................  

Mycket bra ......................................  

Bra ..................................................  
Ganska bra .....................................  

Dåligt ..............................................  
 
FRÅGA 9. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Inte Lite Sådär Mycket Jätte- 
 alls grann   mycket 

 

Kände Du dig frisk  
och i god form? ..............       
 
Motionerade Du (t.ex. 
simmade, sprang, 
cyklade)? .......................      
 
Kunde Du springa 
bra? ......…….. ...............      
 
 
 
FRÅGA 10. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Kände Du dig full 
av energi? .....................      
 
 
 
 
 
FRÅGA 11. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 
 Inte Lite Sådär Mycket Jätte- 
 alls grann   mycket 
 
Var Ditt liv bra? ..............      
 
Kände Du dig glad  
över att leva? .................      
 
Kände Du dig nöjd  
med ditt liv? ...................      
 
 
 

 
 
FRÅGA 12. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
 
Var Du på gott humör? ..      
 
Kände Du dig glad .........      
 
Hade Du kul? .................      
 
 
FRÅGA 13. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
 
Kände Du att allt Du  
gör blir dåligt? ................      
 
Kände Du dig ledsen? ...      
 
Kände Du dig så  nere 
att Du inte hade lust att 
göra någonting? ............      
 
 
FRÅGA 14. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Kände Du att allting i  
ditt liv blir fel? .................      
 
Kände Du dig trött  
på allt? ...........................      
 
Kände Du dig ensam? ...      
 
Kände Du dig pressad? .      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FYSISK AKTIVITET OCH  HÄLSA 

ALLMÄN SINNESSTÄMNING 
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FRÅGA 15. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Var Du med dina 
kompisar? ......................      
 
Gjorde Du saker med 
andra i din ålder? ...........      
 
Hade Du kul med dina 
kompisar? ......................      
 
Hjälpte Du och dina  
kompisar varandra? .......      
 
 
FRÅGA 16. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Kunde Du prata om allt 
med dina kompisar? ......      
 
 
Kunde Du få stöd av 
dina kompisar? ..............      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRÅGA 17. 
Om Du tänker på förra veckan… 
   
 Inte Lite Sådär Mycket Jätte- 
 alls grann   mycket 
Visade din förälder/ 
dina föräldrar 
förståelse för dig? ..........      
 
Kände Du dig älskad  
av din förälder/ 
dina föräldrar? ...............      
 
 
 
 
 
 

 
 
FRÅGA 18. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Hade Du det bra 
hemma? ........................      
 
Hade dina föräldrar 
tillräckligt med tid  
för dig? ..........................      
 
Behandlade dina 
föräldrar dig rättvist? ......      
 
Kunde Du prata med 
dina föräldrar när Du  
ville? ..............................      
 
 
 
 
 
 
 
 
FRÅGA 19. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Var Du nöjd med  
dig själv? .......................      
 
Var Du nöjd med dina 
kläder?...........................      
 
 
FRÅGA 20. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Var Du missnöjd 
med ditt utseende? ........      
 
Var Du avundsjuk på 
andra ungdomars 
utseende? ......................      
 
Ville Du ändra på  
något på din kropp? .......      
 
 
 
 
 

 

DINA KOMPISAR 

SJÄLVUPPFATTNING 

DIN FAMILJ 
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Fråga 21 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Hade Du tillräckligt 
med tid över för 
dig själv? .......................      
 
Kunde Du göra det Du 
ville på fritiden? .............      
 
Hade Du tillräckligt  
med möjligheter att  
vara ute? .......................      
 
Hade Du tillräckligt 
med tid att vara  
med kompisar? ..............      
 
Kunde Du välja vad 
Du ville göra på 
fritiden? .........................      
 
 
 
 
 
FRÅGA 22. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Inte Lite Sådär Mycket Jätte- 
 alls grann   mycket 
 
Hade Du det bra 
i skolan? ........................      
 
Gjorde Du bra ifrån 
dig i skolan? ..................      
 
Var Du nöjd med 
dina lärare? ...................      
 
 
FRÅGA 23. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
Kunde Du vara 
uppmärksam  
(i skolan)? ......................      
 
Tyckte Du om att gå 
i skolan? ........................      
 
Kom Du bra överens 
med dina lärare? ...........      
 
 
 
 
 

 
Fråga 24 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
 
Var Du rädd för andra 
elever?...........................      
 
Blev Du retad av andra 
elever?...........................      
 
Blev Du mobbad av 
andra elever? ................      
 
 
 
 
 
 
 
 
FRÅGA 25. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid  
 
Hade Du tillräckligt 
med pengar för att 
kunna göra samma 
saker som dina  
kompisar? ......................      
 
Hade Du tillräckligt 
med pengar för dina 
utgifter? .........................      
 
 
 
FRÅGA 26. 
Om Du tänker på förra veckan… 
 
 Inte Lite Sådär Mycket Jätte- 
 alls grann   mycket 
 
Hade Du tillräckligt med 
pengar för att göra 
saker tillsammans med  
dina kompisar?      
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

DIN FRITID 

SKOLA OCH INLÄRNING 

PENGAR 

MOBBNING 
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Din framtid 

Hur skulle Du vilja att framtiden såg ut för Dig? 

  Jag vill i stort fortsätta att leva det liv jag lever nu 

  Jag skulle vilja ändra mitt liv vad gäller: 

  .............................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

      Vad tror du att du gör om fem år?...............................................................................................................   
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………….    

 

     Vad vill du arbeta med som vuxen?............................................................................................................... 

     Vad jag oroar mig mest över i framtiden är…………………………………………………………………........ 

    …………………………………………………………………………………………………………………………. 

...............………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ytterligare synpunkter på våra frågor eller kompletterande svar: 

  ..................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................  

  

 
 
 

                     Stoppa frågeformuläret i kuvertet och klistra igen. 

 

                               

                                    Tack för din medverkan! 
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