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Gemensamma frågeområden, jämförelse mellan frågor 

Här är en jämförelse mellan frågor inom samma frågeområden. I vissa fall är skillnaderna mellan 

frågorna relativt stora och i andra handlar det enbart om formuleringar.  

1 (10). Sömn  

 
Västernorrlands län Jönköpings län 

Jag sover bra (alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig) F-klassen, 4:an, 7:an, 

gymnasiet 

------------ 

Om du tänker på de senaste 7 dagarna… Hur 

mycket sömn upplever du att du har fått? (Lagom, 

Lite för lite, Alldeles för lite) 

 

------------ F-klassen, 4:an, 

(7:an/8:an, 

gymnasiet)1 

Har du under de senaste 6 månaderna känt att du 

har haft svårt att sova? (Aldrig, Sällan, Ibland, 

Ofta, Alltid) 

------------ 7:an/8:an, gymnasiet 

2 (10). Huvudvärk 

 Västernorrland Jönköping2 

Jag har de senaste tre månaderna haft besvärande… 

huvudvärk (aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid) 

 

F-klass, 4:an, 7:an, 

gymnasiet 
------------ 

Om du tänker på de senaste 6 månaderna… Har du 

haft något eller några av nedanstående besvär? 

Huvudvärk (ja, nej) 

------------- 
4:an 

 

Har du under de senaste 6 månaderna bevärats av 

huvudvärk? (Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid) 
------------- 

7:an/8:an och 

gymnasiet 

 

  

                                                 
1 För 7:an, 8:an och gymnasiet används nedanstående alternativa frågeställning vid inrapportering till SKL 
2 Jönköping F-klass saknas 
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3 (10). Magont 

 
Västernorrland Jönköping3 

Jag har de senaste tre månaderna haft besvärande… ont i 

magen (aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid) 

F-klassen, 4:an, 7:an, 

gymnasiet 

------------ 

Om du tänker på de senaste 6 månaderna… Har du haft 

något eller några av nedanstående besvär? Ont i magen 

(Ja, Nej) 

-------------------- 4:an 

Har du under de senaste 6 månaderna besvärats av 

magont? (Aldrig, sällan, Ibland, Ofta, Alltid) 

-------------------- 7:an/8:an, 

gymnasiet 

 

4 (10). Allmänt mående 

 
Västernorrland Jönköping 

Jag mår… (mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, 

dåligt, mycket dåligt) 

F-klass, 4:an, 

7:an, gymnasiet 

---------------- 

Om du tänker på hur du har det… Toppen på steg (10) 

motsvarar det bästa liv du kan tänka dig. Om du tänker på 

ditt liv i största allmänhet, var tycker du att du står just 

nu? (Kryssa i stegen) 

------------------ F-klassen, 4:an, 

7:an/8:an, 

gymnasiet 

 

5 (10). Ledsen, nedstämd 

 
Västernorrland Jönköping4 

Jag har de senaste tre månaderna känt mig… ledsen 

eller nedstämd (aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid) 

F-klassen, 4:an, 7:an, 

gymnasiet 

---------- 

Har du under de senaste 6 månaderna känt dig ledsen? 

(Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid) 

------------------ 7:an/8:an, 

gymnasiet 

 

6 (10). Frukost 

 
Västernorrland Jönköping 

Jag äter frukost (varje skoldag, 3-4 skoldagar i 

veckan, 1-2 skoldagar i veckan, aldrig) 

F-klassen, 4:an, 7:an, 

gymnasiet 

--------------- 

Om du tänker på de senaste 7 dagarna… Hur ofta 

har du ätit frukost? (Varje dag, 5-6 dagar, 3-4 dagar, 

1-2 dagar, Ingen dag) 

----------------- F-klassen, 4:an, 

7:an/8:an, 

gymnasiet 

                                                 
3 Fråga saknas för Jönköping F-klass 
4 Fråga saknas för Jönköping F-klass, åk 4 
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7 (10). Skolstress 

 
Västernorrland5 Jönköping6 

Jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder pressad, 

jäktad, inte hinna med) (aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid) 

4:an, 7:an, 

gymnasiet 

----------- 

Om du tänker på de senaste 7 dagarna, hur tycker du att du 

hunnit med ditt skolarbete? (mycket bra, ganska bra, inte 

särskilt bra, inte alls bra) 

 4:an, 7/8:an, 

gymnasiet 

 

8 (10). Skoltrivsel 

 
Västernorrland Jönköping 

Jag trivs i skolan… (mycket bra, bra, varken bra eller 

dåligt, dåligt, mycket dåligt) 

F-klassen, 4:an, 7:an, 

gymnasiet 

------------ 

Om du tänker på de senaste 7 dagarna, hur trivs du i 

skolan? (glad grön smiley, neutral gul smiley, sur röd 

smiley)  

------------------- F-klassen 

Om du tänker på de senaste 7 dagarna… Hur trivs du i 

skolan? (Mycket bra, Ganska bra, Inte särskilt bra, Inte 

alls bra) 

--------------------- 4:an, 7:an/8:an, 

gymnasiet 

 

9 (10). Någon att prata med… 

 
Västernorrland7 Jönköping8 

Har du någon vuxen som du kan prata med om det som är 

viktigt för dig (ja, nej)? 

4:an, 7:an, 

gymnasiet 

---------------- 

Om det är saker som bekymrar eller oroar dig… (möjligt 

mer flera svar) Kan jag prata med… (uppräkning av bl.a. 

föräldrar, skolpersonal, kompis) 

---------------- 4:an, 7:an/8:an, 

gymnasiet 

 

10 (10). BMI (enligt ISO) 

 Västernorrland Jönköping 

BMI9 

 

F-klassen, 4:an, 

7:an, gymnasiet 

F-klassen, 4:an, 

7:an, gymnasiet 

                                                 
5 Fråga saknas för Västernorrland F-klass 
6 Fråga saknas för Jönköping F-klass 
7 Fråga saknas för Västernorrland F-klass 
8 Fråga saknas för Jönköping F-klass 
9 Vid inrapportering av uppgifter är följande kategorisering av svar aktuella (Underviktig/normalviktig, BMI 25 kg/m² 

Övervikt, BMI 30 kg/m² Fetma) 
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