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Fritid

Inflytande i skolan och på sin fritid

Hälsa

Drygt åtta av tio av ungdomarna
i år 8 (83 %) och nästan sju av
tio av ungdomarna i år 2 på
gymnasiet (65 %) uppger att det
finns väldigt mycket till ganska
mycket att göra på fritiden.

Nästan sex av tio i år 8 (56 %) och drygt
fem av tio i år 2 på gymnasiet (54 %)
tycker att elevrådet tas på allvar och
lyssnas på av personalen i skolan.

Två av tio i år 8 (18 %) och fyra av tio i
år 2 på gymnasiet (42 %) uppger att de i
någon omfattning röker cigaretter.

Trygghet
Sex av tio av ungdomarna i år 8
(61 %) och drygt sex av tio av
ungdomarna i år 2 på gymnasiet
(63 %) uppger att de inte har känt sig kränkta
under det senaste halvåret.
Nästan åtta av tio (75 %) i år 8
och sju av tio (72 %) i år 2 på
gymnasiet uppger att de inte har råkat
ut för något under det senaste halvåret
(exempelvis blivit bestulna eller utsatta
för hot och våld).

Skola
Drygt åtta av tio ungdomar i
år 8 (84 %) och drygt nio av tio
ungdomar i år 2 på gymnasiet (94 %)
tycker att det är en bra stämning i skolan.
Nästan sju av tio ungdomar i
år 8 (67 %) och åtta av tio
i år 2 på gymnasiet (81 %)
tycker att skolmiljön är
ganska bra eller mycket bra.
En av tio ungdomar
(12 % i år 8 och 8 % i år 2
på gymnasiet) uppger att de har blivit
mobbade det senaste halvåret
(se sidan 2 för ytterligare information
om mobbning).

De blå streckgubbarna illustrerar ett utfall gällande frågor med en positiv innebörd.
De röda streckgubbarna illustrerar ett utfall gällande frågor med en negativ innebörd.

Drygt fyra av tio ungdomar i år 8
(44 %) och fem av tio i år 2 på
gymnasiet (52 %) uppger att de kan
vara med och påverka i den förening
de är mest aktiva i, i den utsträckning
de vill.

Politik på hemmaplan
Fyra av tio ungdomar i år 8 (39 %)
och drygt tre av tio i år 2 på
gymnasiet (34 %) uppger att
de vill vara med och påverka i
frågor som rör Vallentuna kommun.
Nästan fem av tio i år 8 (46 %)
och sex av tio i år 2 på
gymnasiet (61 %) uppger att de
tycker det är ganska till mycket
viktigt att beslutsfattare i
kommunen och grupper av
ungdomar träffas och diskuterar.

Politik och samhällsengagemang
I år 8 är drygt en av tio (14 %)
av ungdomarna intresserade
av politik, tre av tio (29 %)
är intresserade av samhällsfrågor
och sex av tio (61 %) uppger att de är
intresserade av vad som händer
i andra länder.
I år 2 på gymnasiet uppger
tre av tio (28 %) att de är intresserade
av politik, nästan fem av tio (46 %)
uppger att de är intresserade av
samhällsfrågor och drygt sex av
tio (64 %) uppger att de är
intresserade av vad som händer i andra länder.

Sex av tio i år 8 (62 %) och
nästan nio av tio i år 2 på
gymnasiet (86 %) uppger att de i någon
omfattning dricker så mycket alkohol
att de känner sig berusade.
I år 8 uppger 4 % att de får
dricka alkohol för sina föräldrar.
I år 2 på gymnasiet är motsvarande
värde tre av tio (29 %).
Det är 4 % i år 8 och 11 % i år 2 på gymnasiet
som uppger att de någon gång använt hasch
eller marijuana.
Det är 4 % i båda årskurserna som uppger att de
någon gång använt annan narkotika
än hasch och marijuana.

Arbete
Nästan två av tio i år 8 (16 %) och
drygt fem av tio (54 %) i år 2 på
gymnasiet uppger att de hade
ett sommarjobb i somras.
Av de ungdomar som inte hade något
sommarjobb i somras så var det
en av tio i år 8 (11 %) och fyra
av tio i år 2 på gymnasiet (38 %)
som försökt få sommarjobb utan
att lyckas.

Framtid
Nio av tio av ungdomarna i båda
årskurserna uppger att de har en
positiv framtidsbild (88 % i år 8
och 87 % i år 2 på gymnasiet).
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Fler ungdomar i årskurs 8 uppger att de har lagom med fritid.
Färre ungdomar i årskurs 8 uppger att de har för lite fritid.
Fler ungdomar i årskurs 8 uppger att det finns väldigt mycket till
ganska mycket att göra.
Färre ungdomar i årskurs 8 uppger att det finns något som de inte
gör på sin fritid på grund av att de är tjej eller kille.
Färre ungdomar i årskurs 8 uppger att någon har hotat dem (under
det senaste halvåret).
Fler ungdomar i årskurs 8 uppger att de tycker att det är en bra
stämning i skolan.
Färre ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de skolkar.
Färre i årskurs 8 upplever mobbning som ett problem i skolan.
Färre i årskurs 8 har blivit mobbade det senaste halvåret.
Färre i årskurs 8 upplever att främlingsfientlighet är ett problem på
skolan.
Färre i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de kan för lite som orsak
till varför de inte vill vara med och påverka.
Fler i årskurs 8 upplever att deras hälsotillstånd är bra.
Färre ungdomar uppger att de dricker alkohol.
Färre ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet dricker sig berusade
någon gång i veckan.
Andelen ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de får
dricka alkohol för sina föräldrar har minskat.
Fler bland ungdomarna i årskurs 8 planerar att studera på
universitet eller högskola.
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Färre i årskurs 2 på gymnasiet vill vara med och påverka i frågor
som rör Vallentuna kommun.
Fler i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de äter godis eller snacks
varje dag eller flera gånger i veckan.
I årskurs 2 på gymnasiet har andelen som uppger att de tränar så
att de blir andfådda eller svettas minskat.

Mobbning
De vanligaste ställena där mobbning sker för ungdomarna i
årskurs 8 är (i fallande ordning):

"[...] Ett ställe som är öppet dygnet runt för barn som inte vill gå
hem eller inte kommer hem [...]" Ungdom, årskurs 8.







"Shoppingcentrum med bio, kaféer och allt möjligt."
Ungdom, årskurs 8.

På rasterna i skolan (65 %)
I klassrummet (48 %)
Via telefonsamtal, sms, e‐post eller hemsida (28 %)
Annat (33 %)
På väg till eller från skolan (18 %)

De vanligaste ställena där mobbningen sker för ungdomarna i
årskurs 2 på gymnasiet är (i fallande ordning):





I klassrummet (62 %)
På rasterna i skolan (57 %)
På väg till eller från skolan (24 %)
Via telefonsamtal, sms, e‐post eller hemsida (19 %)

Om ungdomarna själva var politiker
Det ungdomarna själva uppger att de skulle satsa på om de var
politiker är följande (utan inbördes ordning):








Arbete mot kriminalitet
Skola
Sjukvård
Idrottsanläggningar
Bostäder för unga
Skapa arbeten för unga
Kollektivtrafik

”Jag tycker att det borde vara ett större utbud av replokaler så
att man har större möjlighet att spela med/skapa ett band.”
Ungdom, årskurs 2 på gymnasiet.
”Klättring, äventyrsbad och shopping. Alltså mer och bättre
kläd/sko/sminkbutiker.” Ungdom, årskurs 2 på gymnasiet.

Ungdomarnas beskrivningar av Vallentuna
kommun (från fokusgrupperna)
Ungdomarna beskriver Vallentuna som en lugn och trygg
kommun, som är bra att växa upp i. De använder ord som
”lugnt” och ”vanligt” när de beskriver hur det är att bo i
Vallentuna. De säger att det finns ett väldigt bra utbud av
fritidsaktiviteter, men tycker samtidigt att det inte finns något
att göra.

Flera av ungdomarna nämner att de, när de själva blir vuxna och

Vad ungdomarna anser saknas i kommunen

skaffar barn, kan tänka sig att låta sina egna barn växa upp i
kommunen.

Kategorierna nedan presenteras utan inbördes ordning och är
kategoriserade utifrån svar från två öppna frågor gällande
fritidsaktiviteter och ställen ungdomarna anser saknas i
kommunen.

Många av ungdomarna säger att de tycker att Vallentuna
centrum är tråkigt och otryggt på kvällen. De efterfrågar ett
centrum, där de både kan handla, ”hänga” och träffa kompisar.








Sport/idrottsanläggningar
Någon typ av ungdomshus
Caféer
Biograf
Musik/dansmöjligheter
Affärer

