Om mig revideringsdokumentation
Revideringar från 2014 års enkät till 2015 års enkät

Revideringar och funderingar
+ betyder tillagda frågor
- betyder borttagna frågor

Familj och vänner
Flyttade hur bor du frågan till bakgrundsfrågor
Bytte ut alternativen bor med mamma/ bor med mamma till jag bor med en förälder
Samlade tre frågor på första sidan.
+ kärleksfråga? Valde inte att ha med kärleksfråga då vi inte fick så bra respons på idén under intervjuerna.
Kanske kan det ingå i ett fokusområde om sexuell hälsa.
Justera UMO-knapp
Frågeantal: från 22 till 21 pga flytt.
Hälsa och livsstil
Tillägg i faktaruta hälsa
+ ny fråga om mående
- hur ofta äter/dricker
Lagt till faktaruta om funktionsnedsättning
Ändrad faktaruta UMO
Lagt kost och kosttillskottsfråga sist i kapitlet.
Frågeantal: från 32 till 32
Alkohol och tobak
Gjort om fråga 3 till följfråga till de som ej röker
+ fråga om i vilket sammanhang man rökte första gången.
Tog bort någonsin i vattenpipafrågan
- följdfråga om debutålder för berusningsdrickande
Bytt ordningsföljd och lagt fråga om var man får tag på cigg/snus nästan sist bland frågorna.
- fråga om negativa erfarenheter av alkohol
- fråga om spel
- följdfråga om var man får tag på anabola
Frågeantal: från grund 42/gym 45 till 40/41.
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Skola och fritid
Bakat in fråga om träning på egen hand och datorspel i fritidsaktiviteter. Skrivit nya alternativ organiserad
lagidrott/individuell idrott med exempel i parentes.
Slagit ihop musik med teater, foto och bild.
-fråga 2 om träning på egen hand
-fråga 3 om hur ofta man använder data och sociala medier
-fråga om otrygghet
+ följdfråga om hur man kan förbättrar arbetsro? Skippade efter rådfrågning ungdomar
+ bytt ut öppen fråga om mobbning till en följdråga: har du fått hjälp av någon vuxen?
Omformulerat påståenden om hur man upplever sociala medier till mer positivt
Separerade definitionen och hjälptexten i faktarutan om mobbning och la till mail till barn- och elevombudet.
+ följdfråga om vad man kan göra åt mobbning? Ungdomar upplever sig vara välinformerade men mättade på
mobbningsfrågor
Frågeantal: från 33 till 26

Livet och framtiden
- vill du vara med och påverka i din hemstad/kommun
-Om ja: hur skulle du vilja framföra dina idéer?
-Annat sätt att framföra idéer.
-Om nej: Varför vill du inte påverka?
-Fråga om grundskola/grundsärskola
+öppen fråga om vad man vill förbättra som rektor? Omformulerades efter inrådan från ungdomar.
Frågeantal: från grund 18/ gymn 20 till 11/14.

Bakgrund och utvärdering
Ny könsfråga, annan könsidentitet. Har bytt ut möjligheten att skriva något till parentes med förklaring.
- fråga om enkätfrågorna
-postnummer/bostadsområde
+ bostadsområde i rullist för Linköping och Norrköping
Frågeantal: från 10 till 8.
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