Samandráttur: Youth in Europe – úrslitini úr Klaksvík 2017
Ungdómur í Klaksvík tók lut í kanningini fyrstu ferð í 2014, og tey úrslitini vóru klár í 2015. Sostatt ber
nú til at samanbera úrslitini frá 2015 við 2017, umframt at úrslitini úr Klaksvík kunnu samanberast
við miðalúrslitini úr hinum luttakandi býunum.
9. floksnæmingar vóru við í kanningini í Klaksvík, luttakararnir eru 60 í tali – 29 dreingir og 31 gentur.
Í kanningini hava næmingarnir dulnevnt svarað spurningum um eitt nú royking, rúsdrekka og rúsevni,
umframt spurningum um sosialar faktorar, sum til dømis frítíðarvirksemi, samband við foreldur,
vinfólk og trivnað í skúlanum.
Niðanfyri er samandráttur av úrslitunum úr Klaksvík 2017. Øll úrslitini verða løgd á heimasíðuna
www.klaksvik.fo.

Royking og tubakk (talvur 1-5)
Stórur bati er at hóma í mun til roykivanar fyri tveimum árum síðan. Í 2015 royktu samanlagt 12,8%
av næmingunum dagliga, og í 2017 roykja 8,8% av næmingunum dagliga. Hjá dreingjum er minkingin
serliga stór - heili 9,9% (24,2% av dreingjum royktu dagliga í 2015 í mun til 14,3% í 2017). Í 2015
royktu munandi fleiri dreingir í Klaksvík, enn miðaltalið fyri hinar býirnar, og hesin munur er snøgt
sagt horvin í 2017, umframt at samanlagda nøgdin av roykjarum í Klaksvík er væl lægri enn miðal fyri
allar býirnar.
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Rúsdrekka (talvur 6-9)
Talið fyri, hvussu nógvir næmingar hava roynt rúsdrekka í lívinum, er munandi lægri í Klaksvík enn
miðal fyri allar býirnar. Meðan 80,8% av næmingunum í øllum býunum hava roynt rúsdrekka minst
eina ferð, hava 56,9% av næmingunum roynt rúsdrekka. Altso er tað nærum helvtin av øllum
næmingunum í Klaksvík, sum ongantíð hevur smakkað rúsdrekka.
Síðan er eisini kannað, hvussu nógvir av næmingunum hava verið fullir eina ferð ella meir í lívinum,
og har er talið í Klaksvík eisini væl undir miðal. Hesir báðir faktorarnir eru ikki stórvegis broyttir frá
2015 til 2017.
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Men tá hugt verður eftir, hvussu nógv hava verið full eina ferð ella meir seinastu 30 dagarnar, eru
dreingirnir í Klaksvík omanfyri miðal, meðan samlaða talið fyri Klaksvík er beint undir miðal, og her
sæst somuleiðis stórur vøkstur frá 2015 til 2017.
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Rúsevni (talvur 10-19)
Kanningin vísir greitt, at nógv flestu næmingarnir ongantíð hava roynt rúsevni, og á øllum talvum eru
føroysku næmingarnir langt niðanfyri miðal í mun til hinar býirnar. Størsta broytingin millum 2015 og
2017 er í mun til sissandi evni og soviheilivág, har 8,8% av næmingunum nú siga seg hava roynt slík
evni eina ferð ella meir í lívinum. Eisini er talið á dreingjum, sum hava roynt cannabis vaksið úr 0 til
7,1% frá 2015 til 2017, men samlaða talið fyri Klaksvík er har 3,5% í mun til miðaltalið fyri allar
býirnar, sum er 19,4%. Samstundis vísir kanningin eisini, at 97% av næmingunum í Klaksvík ongantíð
hava roynt cannabis.

Samband við foreldur (talvur 20-23)
Samanumtikið hava næmingarnir gott samband við foreldur síni, tey meta seg hava lætta atgongd til
umsorgan, hjálp og ráðgeving frá foreldrum – bert 5% halda tað vera torført at fáa umsorgan frá
foreldrunum, og harumframt brúka tey meira tíð saman við foreldrunum gerandisdagar, enn miðal
fyri allar býirnar. Tølini eru ikki nógv broytt millum 2015 og 2017, og í báðum førum kann staðfestast,
at sambandið millum tey ungu og foreldrini sum heild er gott.
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G.G: Næmingarnir eru her spurdir, í hvønn mun, teir halda tað vera torført at fáa ymsu tingini frá foreldrunum.

Samanumtikið hava næmingarnir á leið sama samband við vinfólk, sum miðal er fyri allar býirnar, og
tølini eru ikki stórvegis broytt frá 2015 til 2017.
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Ítróttur og skipað frítíðarvirksemi (talvur 36-42)
Í mun til 2015 ganga næmingarnir eitt lítið sindur minni til ítrótt, men framvegis eru teir meira
ítróttaliga virknir, enn miðal er fyri allar býirnar. Kanningin vísir, at á leið ein triðingur næstan
ongantíð tekur lut í ítróttaligum virksemi, ímeðan helvtin av næmingunum eru virknir 3-6 ferðir um
vikuna.
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Í mun til annað skipað frítíðarvirksemi eru tølini minkað nakað frá 2015 til 2017. Í 2015 svaraði ein
fjórðingur av næmingunum, at teir næstan ongantíð taka lut í skipaðum frítíðarvirksemi (ítróttur ikki
íroknað), meðan næstan helvtin svarar tað sama í 2017. Samstundis er talið á teimum, ið ganga til
skipað frítíðarvirksemið fleiri enn tríggjar ferðir um vikuna, minkað nakað.
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Trivnaður í skúlanum (talvur 43-51)
Sum heild trívast næmingarnir í nógv minni mun enn miðal fyri allar býirnar. Av dreingjunum svara
38%, at teir næstan altíð ella ofta halda skúlan vera meiningsleysan, meðan miðaltølini fyri allar
býirnar eru munandi lægri. Harafturat svarar næstan ein triðingur av øllum næmingunum, at tey
næstan altíð ella ofta kenna seg illa í skúlanum, og 22% svara, at tey kenna seg illa í skúlanum við
hvørt. Munurin millum næmingarnar í Klaksvík og miðal fyri hinar býirnar var eisini til staðar í 2015,
men hann er vaksin “skeiva” vegin frá 2015 til 2017. Sambandið millum næmingar og lærarar er
eisini verri enn miðal fyri allar býirnar.
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