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1. Sammendrag 
I undersøgelsen af de unges trivsel, sundhedsadfærd og lovovertrædelser, kaldet ”Ungeprofil 

Esbjerg Kommune 2009, ønsker SSP & Forebyggelse i Esbjerg Kommune at sætte fokus på 

trivslen, sundhedsadfærden, spillevaner og erfaringer med lovovertrædelser blandt de ældste 

folkeskoleelever og de yngste elever på ungdomsuddannelserne i kommunen. Undersøgelsen 

er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer. 

 

Et repræsentativt antal af Kommunens folkeskoler, som har fra 7. klasse og opefter samt 1. 

årgang på en række ungdomsuddannelserne, er indgået i undersøgelsen. I alt har fireogtyve 7. 

klasser, nitten 9. klasser, seks 10 klasser og tyve klasser/linjer fra 1. årgange på ungdomsud-

dannelserne besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten er, grundet indsamlingsmetoden, meget 

høj1. 

 

I undersøgelsen er der lagt vægt på følgende områder: Trivsel i skolen og i fritiden, motions-

vaner, kostvaner, seksuelle erfaringer, alkoholvaner, rygevaner, brug af euforiserende stoffer, 

holdninger til og tanker om jævnaldrendes brug af rusmidler, spillevaner, holdninger til brug af 

rusmidler, lovovertrædelser samt de unges vurdering af og ønske om indflydelse. Medmindre 

andet er tilføjet er spørgsmålene krydset med baggrundsvariablerne køn og årgang.  

 

Ud fra undersøgelsesresultaterne ses følgende tendenser: 

 

Trivsel 

Fritiden:  

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter, som ofte eller meget ofte føler sig 

ensomme, er større blandt pigerne end drengene på alle tre årgange. Andelen af dren-

ge, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, er mellem 9 % og 13 %, mens ande-

len af piger, der ofte eller meget ofte føler sig ensomme, er mellem 17 % og 21 %. 

 

 Andelen af respondenter, der tager hovedpinepiller mindst 1 dag om ugen, er større 

blandt pigerne end drengene på alle tre årgange. Andelen af piger, der tager hoved-

pinepiller mindst 1 dag om ugen, er mellem 22 % og 26 %, mens andelen af drenge, 

der tager hovedpinepiller mindst 1 dag om ugen, er mellem 6 % og 13 %. 

 

 Andelen af respondenter, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at der er gode om-

råder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, er størst hos respondenterne på 9. 

                                                 
1 For uddybende forklaring se metodeafsnittet 13.2 indsamling af data. 
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årgang. Mere end hver fjerde pige på 9. årgang er overvejende uenig eller helt uenig i, 

at der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor i. 

 

 Andelen af respondenter, der ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres 

mor, er større blandt drengene end blandt pigerne på alle tre årgange. Ca. hver 6. 

dreng på alle tre årgange kan ikke specielt eller slet ikke tale fortroligt med sin mor. 

Andelen af respondenter, der ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres 

far, er større blandt pigerne end blandt drengene på alle tre årgange. 

 

Skolen:  

 Resultaterne viser bl.a., at langt størstedelen af de unge godt kan lide at gå i skole, 

samt at det, de fleste respondenter synes er godt ved deres skolegang, primært er: De-

res skolekammerater, Frikvartererne og Lærerne. 

 

 Ca. en tredjedel af respondenterne på alle tre årgange har ofte eller meget ofte lyst til 

at blive hjemme fra skole, mens mindre end 6 % på alle tre årgange er blevet mobbet i 

skolen en gang om ugen eller mere. 

 

 Knap halvdelen af respondenterne på alle tre årgange er overvejende enig eller helt 

enig i, at de ville trives bedre, hvis deres lærere havde mere tid til at hjælpe,  

  

Sundhedsadfærd 

Motionsvaner: 

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter, der maksimalt 2 gange om ugen 

dyrker hård fysisk motion mindst en time, er større blandt pigerne end drengene på alle 

tre årgange. Andelen af drenge, der maksimalt 2 gange om ugen dyrker hård fysisk 

motion mindst en time, er mellem 38 % og 45 %, mens andelen af piger, der maksi-

malt 2 gange om ugen dyrker hård fysisk motion mindst en time, er mellem 48 % og 

63 % af pigerne. 

  

Kostvaner:  

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter, som spiser morgenmad hver dag i 

hverdagen, er større blandt drengene end pigerne på alle tre årgange. Andelen af re-

spondenter, som spiser morgenmad hver dag i hverdagen, er faldende fra 7. årgang til 

9. årgang for begge køn.  

 



 
 
 

7 
 

 Andelen af piger, som højest 1-2 gange om ugen drikker cola/sodavand, er meget stør-

re end andelen af drenge på alle tre årgange. 

 

 Andelen af respondenter, der er overvejende enig eller helt enig i, at de selv og resten 

af familien skulle spise mere sundt derhjemme, ligger jævnt på omkring halvdelen for 

begge køn på alle tre årgange.  

 

Sexvaner: 

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af drenge, som føler, at de ved nok om sex og præ-

vention til at føle sig trygge, er mellem 73 % og 98 %, mens andelen af piger, som fø-

ler, at de ved nok om sex og prævention til at føle sig trygge, er mellem 63 % og 96 

%. 

 

 Den seksuelle debutalder for både drengene og pigerne er omkring 14-15 års alderen. 

47,5 % af de drenge, der har prøvet at have samleje, har haft deres debut inden de 

blev 15 år, mens dette tal hos pigerne ligger på 46,7 %.  

 

Alkoholvaner:  

 Resultaterne viser bl.a., Debutalderen for både drengene og pigerne ligger især om-

kring 13-15 års alderen. 96,0 % af de drenge, der har prøvet at være fulde, har haft 

deres fuldedebut inden de blev 16 år, mens dette tal hos pigerne ligger på 95,6 %.  

 

 Andelen af respondenter, der har været fulde inden for den sidste måned, stiger mar-

kant fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne for begge køn. Ca. otte ud 

af ti respondenter på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har været fulde inden for 

den sidste måned. 

 

Rygevaner:  

 Resultaterne viser bl.a., at debutalderen for drengene er omkring 13-15 års alderen og 

hos pigerne omkring 14-15 års alderen.  65,2 % af de drenge, der har prøvet at ryge, 

er begyndt, inden de fyldte 15 år. Hos pigerne er dette tal 64,9 %.  

 

 Andelen af respondenter, som har prøvet at ryge vandpibe, stiger markant fra 7. år-

gang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. Syv ud af ti drenge og mere end halvde-

len af pigerne på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har prøvet at ryge vandpibe. 
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Andre former for rusmidler: 

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter, som har prøvet at ryge hash 

mindst 1 gang, stiger markant fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

Ca. hver fjerde dreng og hver ottende pige på 9. årgang har prøvet at ryge hash. 

 

 Andelen af drenge, som har taget amfetamin inden for de sidste 12 måneder, er meget 

større end andelen af piger på alle tre årgange. Andelen af drenge, som har taget am-

fetamin inden for de sidste 12 måneder, stiger markant fra 7. årgang til 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne. Hver elvte dreng på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har 

taget amfetamin inden for de sidste 12 måneder. 

 

 Andelen af drenge, som har taget kokain inden for de sidste 12 måneder, er større end 

andelen af piger på alle tre årgange. Andelen af drenge, som har taget kokain inden for 

de sidste 12 måneder, ligger mellem 0,5 % og 9 % af drengene, mens andelen af piger, 

som har taget kokain inden for de sidste 12 måneder, ligger mellem 0 % og 4 %. 

 

Tanker om jævnaldrendes brug af rusmidler 

Venners og jævnaldrendes forbrug af alkohol: 

 Resultaterne viser bl.a., at der, på alle tre årgange, er en overvægt af respondenter, 

som tror, at en større andel af deres jævnaldrende i København har været fulde mindst 

en gang inden for den sidste måned, set i forhold til andelen af deres venner, som har 

været fulde mindst en gang inden for den sidste måned. Andelen af respondenter der 

tror, at deres venner har været fulde mindst en gang inden for den sidste måned, stiger 

jo ældre respondenterne er.   

 

Venners og jævnaldrendes brug af euforiserende stoffer: 

 Resultaterne viser bl.a., at der, på alle tre årgange, er en overvægt af respondenter, 

som tror, at en større andel af deres jævnaldrende i København har prøvet at ryge 

hash, tage amfetamin (speed), tage ecstasy, tage kokain, set i forhold til andelen af de-

res venner, som har prøvet at ryge hash, tage amfetamin (speed), tage ecstasy, tage 

kokain. Andelen af respondenter der tror, at deres venner har prøvet at ryge hash, tage 

amfetamin (speed), tage ecstasy, tage kokain, stiger jo ældre respondenterne er. 
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Spillevaner 

Pengespil: 

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af drenge, som har spillet om penge inden for de 

sidste 12 måneder er markant større end andelen af piger, på alle tre årgange. Seks ud 

af ti drenge på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har spillet om penge inden for de 

sidste 12 måneder. 

 

Holdninger til brug af rusmidler 

Unges accept af brug af rusmidler: 

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af respondenter, som mener, at det aldrig er i or-

den, at jævnaldrende unge drikker sig fulde, falder jo ældre respondenterne er. 2,8 % 

af drengene på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne mener, at det aldrig er i orden, at 

jævnaldrende unge drikker sig fulde, mens 3,9 % af pigerne på 10. årgang + Ung-

domsuddannelserne mener, at det aldrig er i orden, at jævnaldrende unge drikker sig 

fulde.  

 

 Andelen af drenge, der mener, det er i orden, at unge på deres alder tager amfetamin 

ved visse lejligheder, er større end hos pigerne på alle tre årgange. De respondenter, 

som mener, det er i orden, at unge på deres alder tager amfetamin ved visse lejlighe-

der, nævner specielt følgende lejligheder, hvor det er i orden: I byen (værtshuse, barer 

og diskoteker) samt privatfester. 

 

Lovovertrædelser 

Tyveri: 

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af drenge, som har taget eller forsøgt at tage varer i en 

butik mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på 

alle tre årgange. Omkring hver ottende dreng fra 9. årgang har taget eller forsøgt at tage 

varer i en butik mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. 

 

Vold: 

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af drenge, som er blevet truet med tæsk uden at det 

blev til noget mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger 

på alle tre årgange. Omkring fire ud af ti drenge på 9. og 10. årgang + Ungdomsud-

dannelserne er blevet truet med tæsk uden at det blev til noget mindst 1 gang inden for de 

sidste 12 måneder, mens denne andel hos pigerne er halvt så stor. 
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Andre lovovertrædelser: 

 Resultaterne viser bl.a., at andelen af drenge, som har kørt på knallert/scooter uden knal-

lertkørekort inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle tre 

årgange. Ca. fire ud af ti piger og seks ud af ti drenge på 9. årgang har kørt på knal-

lert/scooter uden knallertkørekort mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. 

 

 Andelen af drenge, som har haft en kniv med mere end 7 cm lang klinge med på steder, hvor 

det ikke var tilladt, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af 

piger på alle tre årgange. Omkring hver niende dreng fra 9. årgang har haft en kniv med 

mere end 7 cm lang klinge med på steder, hvor det ikke var tilladt, mindst 1 gang inden for de 

sidste 12 måneder. 

 

De unges ønske om indflydelse 

 Resultaterne viser, at andelen af respondenter, som finder det vigtigt eller meget vig-

tigt, at unge i Esbjerg Kommune bliver hørt om de ting og problemer, der har med unge 

at gøre, er meget høj hos såvel drengene som pigerne på alle tre årgange. Mellem 84 

% og 86 % af drengene mener, det er vigtigt eller meget vigtigt, at unge i Esbjerg 

Kommune bliver hørt om de ting og problemer, der har med unge at gøre. Mellem 86 % 

og 93 % af pigerne mener, det er vigtigt eller meget vigtigt, at unge i Esbjerg Kommu-

ne bliver hørt om de ting og problemer, der har med de unge at gøre.  
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2. Undersøgelsens baggrund og formål 

2.1 Baggrund 
Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at få udformet en ungeprofil i Es-

bjerg Kommune (Esbjerg, Bramming og Ribe), gennem en undersøgelse af unges generelle 

trivsel i og uden for skolen, deres sundhedsadfærd, brug af rusmidler mm. Resultaterne fra 

undersøgelsen kan anvendes som baggrundsmateriale i planlægningen af det forbyggende 

arbejde, kommunen er i gang med og står over for i forhold til de unge. Følgende rapport byg-

ger på resultaterne fra denne undersøgelse.  

 

Undersøgelsens styregruppe har bestået af relevante fagligheder, som har medvirket til at de-

finere undersøgelsesfeltet og spørgsmålene. Disse er: Louise Klok Ingvartsen (sundhedsområ-

det), Anders Munksgaard (ungdomsskoleområdet), Leif Buster Hansen (klubområdet), Christi-

an Østergaard og Julie Riishøj (politiet), Heidi Vestergaard Larsen (UU-området), Lene Rahbek 

Jensen (skoleområdet), Hanne Hvitved (Børn & familieområdet), Peter Hillerup (Udvikling og 

Evaluering), Steen Bach og Charlotte Pødenphant (SSP & Forebyggelse), Johanne Jensen (til-

knyttet ad hoc, til Firmaet ”Lilhauge Svarrer”) og Jesper Lilhauge Læborg (Firmaet ”Lilhauge 

Svarrer”). 

 

2.2 Formål 
Det overordnede formål er at få dannet et billede af de unges trivsel, sundhedsadfærd, erfa-

ringer med rusmidler, sex og kriminalitet i Esbjerg Kommune. Undersøgelsesresultaterne skal 

være med til at udpege bestemte grupper af unge, som er særligt udsatte, således at der kan 

foretages en mere målrettet indsats over for disse unge. I undersøgelsen er der lagt vægt på 

følgende områder: 

 

 Trivsel 

� Trivsel i skolen 

� Trivsel i fritiden 

 

 Sundhedsadfærd 

� Motion 

� Kost 
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 Seksuelle erfaringer 

� Debut 

� Erfaringer 

 

 Brug af rusmidler 

� Alkoholvaner 

� Rygevaner 

� Brug af euforiserende stoffer 

 

 Social pejling 

� Sammenligning af venners og københavnske jævnaldrendes brug af rusmidler   

� Hvad er i orden at jævnaldrende drikker eller tager af rusmidler 

 

 Spillevaner  

� Typer af spil 

� Forbrug og hyppighed 

 

 Kriminalitet 

� Færdselslovsovertrædelser 

� Tyveri 

� Hærværk 

� Vold 

� Kontakt med politiet 

 

 Unge demokrati 

� Unges ønske om indflydelse  

 

Resultaterne fra undersøgelsen kan indgå som en del af grundlaget for en videre diskussion 

om og evaluering af den indsats, der i forvejen foregår inden for SSP-området, sundhedsom-

rådet samt i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne i Esbjerg Kommune. Samtidig vil bred-

den af datamaterialet gøre det muligt for interesserede at arbejde videre med andre problem-

stillinger inden for området.   
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3. Målgruppe 
I undersøgelsen er et repræsentativt antal af kommunens folkeskoler, som har fra 7. klasse og 

opefter samt 1. årgang på en række ungdomsuddannelser, indgået. I alt har 1298 unge svaret 

på spørgeskemaet. Antallet af respondenter fra de forskellige skoler og uddannelsessteder 

fremgår af første kolonne i tabel A nedenfor. Anden kolonne viser den enkelte sko-

les/uddannelses andel af det samlede antal respondenter i undersøgelsen. 

 

Tabel A 

Uddannelsesinstitution  
Antal  
respondenter 

Procentandel af det samlede antal  
Respondenter 

Folkeskole 777 59,9 

Privat Skole 104 8,0 

Handelsskole (HG) 60 4,6 

EUC Vest (grundforløb) 53 4,1 

Handelsskole (HHX) 127 9,8 

Gymnasium. (STX,1.g) 73 5,6 

Gymnasium (HF) 24 1,8 

Teknisk gymnasium (HTX) 43 3,3 

Social og sundhedsskole 37 2,9 

Samlet 1298 100,0 

 

Følgende skoler og ungdomsuddannelser i Esbjerg Kommune har deltaget i undersøgelsen: 

 

1. Folkeskoler:  

Bakkevejens Skole, Fourfeldtskolen, Gørding Skole, Gredstedbro Skole, Nordvangsko-

len, Præstegårdsskolen, Rørkjær Skole, Valdemar Skolen, Vestervangskolen og Vitten-

bergskolen. 

 

2. Privatskoler:  

Markusskolen og Riberhus privatskole  

 

3. Ungdomsuddannelser:  

Esbjerg Gymnasium, Esbjerg og Ribe Handelsskole, EUC Vest samt Social- og sund-

hedsskolen. 
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Blandt folkeskolerne og privatskolerne er der udvalgt to 7. klasser og to 9. klasser på de sko-

ler, der har to klasser pr. årgang eller mere samt to 10. klasser på de tre udvalgte skoler med 

10. årgang (Bakkevejens Skole, Rørkjær Skole, Vestervangskolen) 2. 

 

Blandt ungdomsuddannelserne er der udvalgt tre klasser/grundforløb pr. uddannelsessted for 

hhv. STX, HHX og EUC Vest. Derudover er der udvalgt to klasser fra HTX og HG samt en klasse 

fra HF pr. uddannelsessted. På ungdomsuddannelserne er det kun førsteårsstuderende, der er 

medtaget i undersøgelsen3. 

 

Medmindre andet er tilføjet vil grafer og tabeller i denne rapport være inddelt i årgange og 

krydset med baggrundsvariablen køn. Respondenterne er fordelt på følgende tre årgange: 

 

 7. årgang 

 9. årgang  

 10. årgang + førsteårsstuderende på ungdomsuddannelserne4 

 

Af Figur A og B fremgår antal og procentfordelingen af hhv. drenge og piger på de forskellige 

årgange (vandret) samt det samlede antal og den samlede procentfordeling af hele stikprøven, 

som den enkelte årgang/gruppe udgør (lodret).  

 

Figur A: Fordelingen af respondenter og køn på årgange 

 

 

                                                 
2 For en uddybende forklaring af, hvorledes skolerne er blevet udvalgt, henvises til metodeafsnittet.  
3 Grunden til, at det kun er førsteårsstuderende på ungdomsuddannelserne, der er med i denne undersøgelse skyldes, 
at det især er det forebyggende arbejde, som er baggrunden for denne rapport. 
4 10. årgang og førsteårsstuderende på ungdomsuddannelserne er slået sammen, da de unge er nogenlunde jævnald-
rende, samt at respondenterne fra 10. klasse ikke giver et dækkende billede af en årgang. 
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Figur B Fordelingen af respondenter og køn på årgange i procent 
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4. Trivsel 

4.1 Generel trivsel  
Afsnittet vedrørende respondenternes helbred og trivsel omfatter følgende spørgsmål/udsagn: 

 

 Hvor ofte føler du dig ensom? 

 Jeg føler mig sund og rask.  

 Hvor ofte oplever du at have hovedpine? 

 Hvor ofte tager du hovedpinepiller? 

 Hvor ofte oplever du at have mavepine? 

 Hvor ofte oplever du, at du er svimmel? 

 Hvor ofte oplever du, at du har ondt i ryggen? 

 Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen? 

 Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo.  

 Der er gode steder at være, f.eks. klubber, boldbaner, grønne områder osv. 

 Kan du tale fortroligt med din mor? 

 Kan du tale fortroligt med din far?  

 Jeg er tilfreds med min vægt. 

 

Medmindre andet er tilføjet vil hvert af ovenstående spørgsmål/udsagn i det følgende være 

krydset med baggrundsvariablerne køn og årgang.  

 

4.1.1 Ensomhed 
Af tabel 1 til 3 fremgår det, hvor ofte respondenterne føler sig ensomme. Der er opdelt på køn 

og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 1 

 
Fordelt på årgang 
 

                  
Hvor ofte føler du dig ensom? 
 

7. årgang Meget ofte Ofte Sjældent Aldrig Samlet 

Drenge 
Antal 5 15 107 77 204 

Procent 2,5 7,4 52,5 37,7 100,0 

Piger 
Antal 13 29 105 52 199 

Procent 6,5 14,6 52,8 26,1 100,0 

Samlet 
Antal 18 44 212 129 403 

Procent 4,5 10,9 52,6 32,0 100,0 
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Tabel 25 

Fordelt på årgang 
                  
Hvor ofte føler du dig ensom? 
 

9. årgang Meget ofte Ofte Sjældent Aldrig Samlet 

Drenge 
Antal 2 15 109 59 185 

Procent 1,1 8,1 58,9 31,9 100,0 

Piger 
Antal 7 30 104 43 184 

Procent 3,8 16,3 56,5 23,4 100,0 

Samlet 
Antal 9 45 213 102 369 

Procent 2,4 12,2 57,7 27,6 100,0 

 

Tabel 3 

 
Fordelt på årgang 
 

                  
Hvor ofte føler du dig ensom? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan- 
nelserne 

Meget ofte Ofte Sjældent Aldrig Samlet 

Drenge 
Antal 10 25 151 69 255 

Procent 3,9 9,8 59,2 27,1 100,0 

Piger 
Antal 11 37 170 51 269 

Procent 4,1 13,8 63,2 19,0 100,0 

Samlet 
Antal 21 62 321 120 524 

Procent 4 11,8 61,3 22,9 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, 9,9 % af 

drengene og 21,1 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som ofte eller meget 

ofte føler sig ensomme, 9,2 % af drengene og 20,1 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdoms-

uddannelserne udgør gruppen af unge, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, 13,7 % af 

drengene og 17,9 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, er større blandt pigerne 

end drengene på alle årgange.  

 

                                                 
5 Der er afrundet til nærmeste tiendedel decimal, hvilket betyder, at enkelte af tabellerne indeholder rækker som sam-
let giver 99,9 % eller 100,1 %. I tabel 2 under rækken med det samlede antal giver de fire procenttal 99,9 %, men 
lægges procenttallene sammen uden afrunding giver de præcis 100,0 %. 
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4.1.2 Føler sig sund og rask 
Af tabel 4 til 6 fremgår det, hvorvidt respondenterne føler sig sunde og raske. Der er opdelt på 

køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 4 

 
Fordelt på årgang 
 

Jeg føler mig sund og rask? 

7. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 148 44 10 2 204 

Procent 72,5 21,6 4,9 1,0 100,0 

Piger 
Antal 115 64 15 5 199 

Procent 57,8 32,2 7,5 2,5 100,0 

Samlet 
Antal 263 108 25 7 403 

Procent 65,3 26,8 6,2 1,7 100,0 

 

Tabel 5 

Fordelt på årgang 
             
Jeg føler mig sund og rask? 
 

9. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 119 50 14 1 184 

Procent 64,7 27,2 7,6 0,5 100,0 

Piger 
Antal 98 73 11 2 184 

Procent 53,3 39,7 6,0 1,1 100,0 

Samlet 
Antal 217 123 25 3 368 

Procent 59,0 33,4 6,8 0,8 100,0 

 

Tabel 6 

Fordelt på årgang 
                  
Jeg føler mig sund og rask? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejen-
de uenig 

Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 157 82 16 0 255 

Procent 61,5 32,2 6,3 0,0 100,0 

Piger 
Antal 112 135 21 1 269 

Procent 41,6 50,2 7,8 0,4 100,0 

Samlet 
Antal 269 217 37 1 524 

Procent 51,3 41,4 7,1 0,2 100,0 
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På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de føler sig 

sunde og raske, 94,1 % af drengene og 90,0 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af 

unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de føler sig sunde og raske, 91,9 % af dren-

gene og 93,0 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, 

der er overvejende enig eller helt enig i, at de føler sig sunde og raske, 93,7 % af drengene og 

91,8 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der er overvejende enig eller helt enig i, at de føler sig sunde og ra-

ske, er meget stor på alle tre årgange og for begge køn.  

 

4.1.3 Hovedpine 
Af tabel 7 til 9 fremgår det, hvor ofte respondenterne har hovedpine. Der er opdelt på køn og 

på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 7 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte oplever du at have hovedpine? 
 

7. årgang 
3 eller flere 
gange om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen 

1-2 gange 
om måne-
den 

2-4 
gange 
om året 

Næsten 
adrig/Aldrig       

Samlet 

Drenge 
Antal 9 29 67 43 56 204 

Procent 4,4 14,2 32,8 21,1 27,5 100,0 

Piger 
Antal 16 38 71 25 49 199 

Procent 8,0 19,1 35,7 12,6 24,6 100,0 

Samlet 
Antal 25 67 138 68 105 403 

Procent 6,2 16,6 34,2 16,9 26,1 100,0 

 

Tabel 8 

Fordelt på årgang 
 

Hvor ofte oplever du at have hovedpine? 
 

9. årgang 
3 eller flere 
gange om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 gange 
om måne-

den  

2-4 
gange 
om året 

Næsten 
adrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 8 27 49 43 57 184 

Procent 4,3 14,7 26,6 23,4 31,0 100,0 

Piger 
Antal 24 39 60 27 34 184 

Procent 13,0 21,2 32,6 14,7 18,5 100,0 

Samlet 
Antal 32 66 109 70 91 368 

Procent 8,7 17,9 29,6 19,0 24,7 100,0 
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Tabel 9 

Fordelt på årgang 
 

Hvor ofte oplever du at have hovedpine? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan- 
nelserne 

3 eller flere 
gange om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 gange 
om måne-
den  

2-4 
gange 
om året 

Næsten  
adrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 12 25 77 53 88 255 

Procent 4,7 9,8 30,2 20,8 34,5 100,0 

Piger 
Antal 34 61 100 35 39 269 

Procent 12,6 22,7 37,2 13,0 14,5 100,0 

Samlet 
Antal 46 86 177 88 127 524 

Procent 8,8 16,4 33,8 16,8 24,2 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som har hovedpine 1-2 gange om ugen eller oftere, 18,6 

% af drengene og 27,1 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som har hovedpine 

1-2 gange om ugen eller oftere, 19,0 % af drengene og 34,2 % af pigerne. På 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som har hovedpine 1-2 gange om ugen eller 

oftere, 14,5 % af drengene og 35,3 % af pigerne. 

 

Andelen, som har hovedpine 1-2 gange om ugen eller oftere, er større blandt pigerne end 

blandt drengene på alle tre årgange. Forskellen bliver større på 9. årgang og 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne.  

 

4.1.4 Brug af hovedpinepiller 
Af tabel 10 til 12 fremgår det, hvor ofte respondenterne tager hovedpinepiller i løbet af ugen. 

Der er opdelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelser-

ne. 
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Tabel 10 

Fordelt på årgang 
  

Hvor ofte tager du hovedpinepiller? 
 

7. årgang 
6-7 da-
ge om 
ugen 

4-5 da-
ge om 
ugen 

2-3 da-
ge om 
ugen 

1 dag 
om ugen 

1-2 gan-
ge om 
måneden 

Næsten 
aldrig/ 
Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 0 1 5 6 47 145 204 

Procent 0,0 0,5 2,5 2,9 23,0 71,1 100,0 

Piger 
Antal 1 1 16 25 53 103 199 

Procent 0,5 0,5 8,0 12,6 26,6 51,8 100,0 

Samlet 
Antal 1 2 21 31 100 248 403 

Procent 0,2 0,5 5,2 7,7 24,8 61,5 100,0 

 

Tabel 11 

Fordelt på årgang 
  

Hvor ofte tager du hovedpinepiller? 
 

9. årgang 
6-7 da-
ge om 
ugen 

4-5 da-
ge om 
ugen 

2-3 da-
ge om 
ugen 

1 dag 
om ugen 

1-2 gan-
ge om 
måneden 

Næsten 
aldrig/ 
Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 1 2 7 6 57 111 184 

Procent 0,5 1,1 3,8 3,3 31,0 60,3 100,0 

Piger 
Antal 2 6 15 19 67 75 184 

Procent 1,1 3,3 8,2 10,3 36,4 40,8 100,0 

Samlet 
Antal 3 8 22 25 124 186 368 

Procent 0,8 2,2 6,0 6,8 33,7 50,5 100,0 

 

Tabel 12 

Fordelt på årgang 
  

Hvor ofte tager du hovedpinepiller? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan- 
nelserne 

6-7 da-
ge om 
ugen 

4-5 da-
ge om 
ugen 

2-3 da-
ge om 
ugen 

1 dag 
om ugen 

1-2 gan-
ge om 
måneden 

Næsten 
aldrig/ 
Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 1 3 9 19 59 164 255 

Procent 0,4 1,2 3,5 7,5 23,1 64,3 100,0 

Piger 
Antal 4 8 17 43 114 83 269 

Procent 1,5 3,0 6,3 16,0 42,4 30,8 100,0 

Samlet 
Antal 5 11 26 62 173 247 524 

Procent 1,0 2,1 5,0 11,8 33,0 47,1 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som tager hovedpinepiller mindst 1 dag om ugen, 5,9 % 

af drengene og 21,6 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som tager hovedpine-

piller mindst 1 dag om ugen, 8,7 % af drengene og 22,9 % af pigerne. På 10. årgang + Ung-
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domsuddannelserne udgør gruppen af unge, som tager hovedpinepiller mindst 1 dag om ugen, 

12,6 % af drengene og 26,8 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som tager hovedpinepiller mindst 1 dag om ugen, er større blandt 

pigerne end drengene på alle tre årgange. Andelen af respondenter, som tager hovedpinepiller 

mindst 1 dag om ugen, er størst på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne for begge køn.   

 

4.1.5 Mavepine 
Af tabel 13 til 15 fremgår det, hvor ofte respondenterne har mavepine. Der er opdelt på køn 

og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 13 

Fordelt på årgang 
                 
Hvor ofte oplever du at have mavepine? 
 

7. årgang 
3 eller flere 
gange om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 gan-
ge om 
måneden  

2-4 
gange 
om året 

Næsten 
aldrig/ 
Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 2 15 51 58 78 204 

Procent 1,0 7,4 25,0 28,4 38,2 100,0 

Piger 
Antal 20 21 84 33 41 199 

Procent 10,1 10,6 42,2 16,6 20,6 100,0 

Samlet 
Antal 22 36 135 91 119 403 

Procent 5,5 8,9 33,5 22,6 29,5 100,0 

 

Tabel 14 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte oplever du at have mavepine? 
 

9. årgang 
3 eller fle-
re gange 
om ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 gan-
ge om 
måneden  

2-4 gan-
ge om 
året 

Næsten 
aldrig /  
Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 6 6 43 55 74 184 

Procent 3,3 3,3 23,4 29,9 40,2 100,0 

Piger 
Antal 9 18 92 26 39 184 

Procent 4,9 9,8 50,0 14,1 21,2 100,0 

Samlet 
Antal 15 24 135 81 113 368 

Procent 4,1 6,5 36,7 22,0 30,7 100,0 
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Tabel 15 

Fordelt på årgang 
                  
Hvor ofte oplever du at have mavepine? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

3 eller flere 
gange om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 
gange 
om 

2-4 gan-
ge om 
året 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 6 14 51 72 112 255 

Procent 2,4 5,5 20,0 28,2 43,9 100,0 

Piger 
Antal 10 46 134 37 42 269 

Procent 3,7 17,1 49,8 13,8 15,6 100,0 

Samlet 
Antal 16 60 185 109 154 524 

Procent 3,0 11,5 35,3 20,8 29,4 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som har mavepine 1-2 gange om ugen eller oftere, 8,4 

% af drengene og 20,7 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som har mavepine 

1-2 gange om ugen eller oftere, 6,6 % af drengene og 14,7 % af pigerne. På 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som har mavepine 1-2 gange om ugen eller 

oftere, 7,9 % af drengene og 20,8 % af pigerne.  

 

Andelen af piger, som har mavepine 1-2 gange om ugen eller mere, er større end andelen af 

drenge på alle tre årgange. Mere end hver femte pige på 7. årgang og 10. årgang + Ungdoms-

uddannelserne har mavepine 1-2 gange om ugen eller mere. 

 

4.1.6 Svimmelhed 
Af tabel 16 til 18 fremgår det, hvor ofte respondenterne oplever at være svimle. Der er opdelt 

på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 16 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte oplever du at være svimmel? 
 

7. årgang 
3 eller fle-
re gange 
om ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 gan-
ge om 
måneden  

2-4 gan-
ge om 
året 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 8 14 35 42 105 204 

Procent 3,9 6,9 17,2 20,6 51,5 100,0 

Piger 
Antal 13 34 38 37 77 199 

Procent 6,5 17,1 19,1 18,6 38,7 100,0 

Samlet 
Antal 21 48 73 79 182 403 

Procent 5,2 11,9 18,1 19,6 45,2 100,0 
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Tabel 17 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte oplever du at være svimmel? 
 

9. årgang 
3 eller fle-
re gange 
om ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 gan-
ge om 
måneden  

2-4 
gange 
om året 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 5 21 38 42 78 184 

Procent 2,7 11,4 20,7 22,8 42,4 100,0 

Piger 
Antal 20 20 47 40 57 184 

Procent 10,9 10,9 25,5 21,7 31,0 100,0 

Samlet 
Antal 25 41 85 82 135 368 

Procent 6,8 11,1 23,1 22,3 36,7 100,0 

 

Tabel 18 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte oplever du at være svimmel? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

3 eller flere 
gange om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 
gange 
om må-

2-4 gan-
ge om 
året 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 12 21 35 65 122 255 

Procent 4,7 8,2 13,7 25,5 47,9 100,0 

Piger 
Antal 18 35 71             62           83 269 

Procent 6,7 13,0 26,4 23,0 30,9 100,0 

Samlet 
Antal 30 56 106 127 205 524 

Procent 5,7 10,7 20,2 24,3 39,1 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som oplever svimmelhed 1-2 gange om ugen eller oftere, 

10,8 % af drengene og 23,6 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som oplever 

svimmelhed 1-2 gange om ugen eller oftere, 14,1 % af drengene og 21,8 % af pigerne. På 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som oplever svimmelhed 1-2 gange 

om ugen eller oftere, 12,9 % af drengene og 19,7 % af pigerne.  

 

Andelen af piger, som oplever svimmelhed 1-2 gange om ugen eller oftere, er større end ande-

len af drenge på alle tre årgange. Forskellen på oplevet svimmelhed mellem de to køn er størst 

på 7. årgang, hvor andelen, der oplever svimmelhed, er mere end dobbelt så stor hos pigerne, 

som hos drengene. 
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4.1.7 Ondt i ryggen   
Af tabel 19 til 21 fremgår det, hvor ofte respondenterne har ondt i ryggen. Der er opdelt på 

køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 19 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte oplever du at have ondt i ryggen? 
 

7. årgang 
3 eller flere 
gange om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 gange 
om må-
neden  

2-4 
gange 
om året 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 10 24 40 49 81 204 

Procent 4,9 11,8 19,6 24,0 39,7 100,0 

Piger 
Antal 24 27 35 34 79 199 

Procent 12,1 13,6 17,6 17,1 39,7 100,0 

Samlet 
Antal 34 51 75 83 160 403 

Procent 8,4 12,7 18,6 20,6 39,7 100,0 

 

Tabel 20 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte oplever du at have ondt i ryggen? 
 

9. årgang 

3 eller 
flere gan-
ge om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 
gange 
om må-
neden  

2-4 gan-
ge om 
året 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 26 39 40 26 53 184 

Procent 14,1 21,2 21,7 14,1 28,8 100,0 

Piger 
Antal 26 33 45 20 60 184 

Procent 14,1 17,9 24,5 10,9 32,6 100,0 

Samlet 
Antal 52 72 85 46 113 368 

Procent 14,1 19,6 23,1 12,5 30,7 100,0 
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Tabel 21 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte oplever du at have ondt i ryggen? 
 

10. årgang + 
Ungdoms-
uddannelserne 

3 eller flere 
gange om 
ugen 

1-2 gan-
ge om 
ugen  

1-2 gange 
om må-
neden  

2-4 
gange 
om året 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 30 34 73 54 64 255 

Procent 11,8 13,3 28,6 21,2 25,1 100,0 

Piger 
Antal 50 44 60 47 68 269 

Procent 18,6 16,4 22,3 17,5 25,2 100,0 

Samlet 
Antal 80 78 133 101 132 524 

Procent 15,3 14,9 25,4 19,2 25,2 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som har ondt i ryggen 1-2 gange om ugen eller oftere, 

16,7 % af drengene og 25,7 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som har ondt 

i ryggen 1-2 gange om ugen eller oftere, 35,3 % af drengene og 32,0 % af pigerne. På 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som har ondt i ryggen 1-2 gange 

om ugen eller oftere, 25,1 % af drengene og 34,9 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som har ondt i ryggen 1-2 gange om ugen eller oftere, er større 

blandt pigerne end blandt drengene på 7. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne, 

mens det omvendte gør sig gældende på 9. årgang. Andelen af piger, som har ondt i ryggen 1-

2 gange om ugen eller oftere, stiger jo ældre respondenterne er.  

 

4.1.8 Søvn 
Af tabel 22 til 24 fremgår det, hvor meget søvn respondenterne får pr. nat i hverdagen. Der er 

opdelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 22 

Fordelt på årgang 
 
Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen? 
 

7. årgang 
8 timer eller 

mere 
Mellem 6 og 8 

timer 
Under 6 timer Samlet 

Drenge 
Antal 97 98 9 204 

Procent 47,5 48,0 4,4 100,0 

Piger 
Antal 93 97 9 199 

Procent 46,7 48,7 4,5 100,0 

Samlet 
Antal 190 195 18 403 

Procent 47,1 48,4 4,5 100,0 
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Tabel 23 

Fordelt på årgang 
 
Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen? 
 

9. årgang 
8 timer eller 

mere 
Mellem 6 og 8 

timer 
Under 6 timer Samlet 

Drenge 
Antal 46 125 13 184 

Procent 25,0 67,9 7,1 100,0 

Piger 
Antal 40 132 12 184 

Procent 21,7 71,7 6,5 100,0 

Samlet 
Antal 86 257 25 368 

Procent 23,4 69,8 6,8 100,0 

 

Tabel 24 

Fordelt på årgang 
 
Hvor meget søvn får du i løbet af en nat i hverdagen? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan- 
nelserne 

8 timer eller 
mere 

Mellem 6 og 8 
timer 

Under 6 timer Samlet 

Drenge 
Antal 36 194 25 255 

Procent 14,1 76,1 9,8 100,0 

Piger 
Antal 41 203 25 269 

Procent 15,2 75,5 9,3 100,0 

Samlet 
Antal 77 397 50 524 

Procent 14,7 75,8 9,5 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, 

47,5 % af drengene og 46,7 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som får 8 ti-

mers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, 25 % af drengene og 21,7 % af pigerne. På 10. år-

gang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som får 8 timers søvn eller mere pr. 

nat i hverdagen, 14,1 % af drengene og 15,2 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, falder markant 

hos begge køn, jo ældre respondenterne er. 

 

4.1.9 Vurdering af lokalområdet  
Af tabel 25 til 27 fremgår respondenternes vurdering af det område, de bor i. Der er opdelt på 

køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 25 

Fordelt på årgang 
 
Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo 
 

7. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 156 35 8 5 204 

Procent 76,5 17,2 3,9 2,5 100,0 

Piger 
Antal 144 36 14 5 199 

Procent 72,4 18,1 7,0 2,5 100,0 

Samlet 
Antal 300 71 22 10 403 

Procent 74,4 17,6 5,5 2,5 100,0 

 

Tabel 26 

Fordelt på årgang 
 
Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo 
 

9. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 121 47 13 4 185 

Procent 65,4 25,4 7,0 2,2 100,0 

Piger 
Antal 127 44 9 4 184 

Procent 69,0 23,9 4,9 2,2 100,0 

Samlet 
Antal 248 91 22 8 369 

Procent 67,2 24,7 6,0 2,2 100,0 

 

Tabel 27 

Fordelt på årgang 
 
Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo 
 

10. årgang+ 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Helt enig 
Overvejen-
de enig 

Overvejende 
uenig 

Helt uenig Samlet 

Drenge 

 

Antal             172            66       12                   5 255 

Procent            67,5         25,9 4,7                2,0 100,0 

Piger 
Antal 168 72                   17                 12          269 

Procent            62,5         26,8 6,3                4,5 100,0 

Samlet 
Antal 340 138                  29                17 524 

Procent            64,9 26,3 5,5 3,2 100,0 

 
På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at det områ-

de, de bor i, er et godt sted at bo, 6,4 % af drengene og 9,5 % af pigerne. På 9. årgang udgør 

gruppen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at det område, de bor i, er et 

godt sted at bo, 9,2 % af drengene og 7,1 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannel-



 
 
 

29 
 

serne udgør gruppen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at det område, de 

bor i, er et godt sted at bo, 6,7 % af drengene og 10,8 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at det område de bor i, er 

et godt sted at bo, er ikke særlig markant på nogen af de tre årgange. Andelen er størst hos 

pigerne på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne, hvor mere end hver tiende pige er overve-

jende uenig eller helt uenig i, at det område hun bor i er et godt sted at bo. Dette er næsten 

dobbelt så stor en andel, som hos de jævnaldrende drenge. 

 

4.1.10 Fritidsaktiviteter i lokalområdet 
Af tabel 28 til 30 fremgår respondenternes vurdering af, om der er gode områder til fritidsakti-

viteter i det område, de bor i. Der er opdelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 28 

Fordelt på årgang 
 
Der er gode steder at være f.eks. klubber, boldbaner, grønne områder  
 

7. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 100 60 26 18 204 

Procent 49,0 29,4 12,7 8,8 100,0 

Piger 
Antal 108 48 28 15 199 

Procent 54,3 24,1 14,1 7,5 100,0 

Samlet 
Antal 208 108 54 33 403 

Procent 51,6 26,8 13,4 8,2 100,0 

 

Tabel 29 

Fordelt på årgang 
 
Der er gode steder at være f.eks. klubber, boldbaner, grønne områder  
 

9. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 89 53 29 14 185 

Procent 48,1 28,6 15,7 7,6 100,0 

Piger 
Antal 74 59 31 20 184 

Procent 40,2 32,1 16,8 10,9 100,0 

Samlet 
Antal 163 112 60 34 369 

Procent 44,2 30,4 16,3 9,2 100,0 
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Tabel 30 

Fordelt på årgang 
 
Der er gode steder at være f.eks. klubber, boldbaner, grønne områder  
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan- 
nelserne 

Helt enig 
Overvejen-
de enig 

Overvejen-
de uenig 

Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 128 73 32 22 255 

Procent 50,2 28,6 12,5 8,6 100,0 

Piger 
Antal 108 100 36 25 269 

Procent 40,1 37,2 13,4 9,3 100,0 

Samlet 
Antal 236 173 68 47 524 

Procent           45,0 33,0 13,0 9,0 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at der er gode 

områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, 21,5 % af drengene og 21,6 % af pi-

gerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at der 

er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, 23,2 % af drengene og 27,7 % 

af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, der er overvejen-

de uenig eller helt uenig i, at der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de 

bor, 21,1 % af drengene og 22,7 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at der er gode områder til 

fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, er størst hos respondenterne på 9. årgang. Mere 

end hver fjerde pige på 9. årgang er overvejende uenig eller helt uenig i, at der er gode områ-

der til fritidsaktiviteter i det område, hvor hun bor. På alle årgangene er mere end hver femte 

pige og dreng overvejende uenig eller helt uenig i, at der er gode områder til fritidsaktiviteter i 

det område, hvor de bor. 

 

4.1.11 Tale fortroligt med mor 
Af tabel 31 til 33 fremgår respondenternes vurdering af, om de kan tale fortroligt med deres 

mor. Der er opdelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddan-

nelserne. 
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Tabel 31 

Fordelt på årgang 
 

 
Kan du tale fortroligt med din mor? 
 

7. årgang 
Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Kender ik-
ke/Har ikke6 

Samlet 

Drenge 
Antal 89 79 26 9 1 204 

Procent 43,6 38,7 12,7 4,4 0,5 100,0 

Piger 
Antal 117 65 14 3 0 199 

Procent 58,8 32,7 7,0 1,5 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 206 144 40 12 1 403 

Procent 51,1 35,7 9,9 3,0 0,2 100,0 

 

Tabel 32 

Fordelt på årgang 
 

 
Kan du tale fortroligt med din mor?  

 

9. årgang 
Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Kender ik-
ke/Har ikke 

Samlet 

Drenge 
Antal 87 70 19 9 1 186 

Procent 46,8 37,6 10,2 4,8 0,5 100,0 

Piger 
Antal 88 79 10 6 1 184 

Procent 47,8 42,9 5,4 3,3 0,5 100,0 

Samlet 
Antal 175 149 29 15 2 370 

Procent 47,3 40,3 7,8 4,1 0,5 100,0 

 

Tabel 33 

Fordelt på årgang 
 

 
Kan du tale fortroligt med din mor?  
 

10. årgang+  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Kender ik-
ke/Har ikke 

Samlet 

Drenge 
Antal 121 86 31 11 6 255 

Procent 47,5 33,7 12,2 4,3 2,4 100,0 

Piger 
Antal 147 81 25 15 1 269 

Procent 54,6 30,1 9,3 5,6 0,4 100,0 

Samlet 
Antal 268 167 56 26 7 524 

Procent 51,1 31,9 10,7 5,0 1,3 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med 

deres mor, 17,1 % af drengene og 8,5 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der 

ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres mor, 15,0 % af drengene og 8,7 % af 

                                                 
6 Svarkategorien afdækker de respondenter, der enten ikke kender eller ikke længere har deres mor. 
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pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, der ikke specielt 

eller slet ikke kan tale fortroligt med deres mor, 16,5 % af drengene og 14,9 % af pigerne. 

 

Andelen af respondenter, der ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres mor er 

større blandt drengene end blandt pigerne på alle tre årgange. Ca. hver sjette dreng på alle tre 

årgange kan ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med sin mor. Andelen af piger, som 

ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres mor, stiger jo ældre respondenterne er 

- således kan ca. hver syvende pige på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne ikke specielt 

eller slet ikke tale fortroligt med sin mor.  

 

4.1.12 Tale fortroligt med far 
Af tabel 34 til 36 fremgår respondenternes vurdering af, om de kan tale fortroligt med deres 

far. Der er opdelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannel-

serne. 

 

Tabel 34 

Fordelt på årgang 
 

 
Kan du tale fortroligt med din far?  
 

7. årgang 
Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Kender ik-
ke/Har ikke 

Samlet 

Drenge 
Antal 81 81 20 11 11 204 

Procent 39,7 39,7 9,8 5,4 5,4 100,0 

Piger 
Antal 68 67 42 16 6 199 

Procent 34,2 33,7 21,1 8,0 3,0 100,0 

Samlet 
Antal 149 148 62 27 17 403 

Procent 37,0 36,7 15,4 6,7 4,2 100,0 
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Tabel 35 

Fordelt på årgang 
 

 
Kan du tale fortroligt med din far?  
 

9. årgang 
Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Kender ik-
ke/Har ikke 

Samlet 

Drenge 
Antal 76 68 29 6 7 186 

Procent 40,9 36,6 15,6 3,2 3,8 100,0 

Piger 
Antal 44 78 38 17 7 184 

Procent 23,9 42,4 20,7 9,2 3,8 100,0 

Samlet 
Antal 120 146 67 23 14 370 

Procent 32,4 39,5 18,1 6,2 3,8 100,0 

 

Tabel 36 

Fordelt på årgang 
 

 
Kan du tale fortroligt med din far?  
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Kender ik-
ke/Har ikke 

Samlet 

Drenge 
Antal 109 90 26 14 16 255 

Procent 42,7 35,3 10,2 5.5 6,3 100,0 

Piger 
Antal 71 97 48 39 14 269 

Procent 26,4 36,1 17,8 14,5 5,2 100,0 

Samlet 
Antal 180 187 74 53 30 524 

Procent 34,4 35,7 14,1 10,1 5,7 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med 

deres far, 15,2 % af drengene og 29,1 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der 

ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres far, 18,8 % af drengene og 29,9 % af 

pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, der ikke specielt 

eller slet ikke kan tale fortroligt med deres far, 15,7 % af drengene og 32,3 % af pigerne 

 

Andelen af respondenter, der ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres far, er 

større blandt pigerne end blandt drengene på alle tre årgange. Lidt under hver sjette dreng på 

alle tre årgange kan ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med sin far. Andelen af pi-

ger, som ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres far stiger jo ældre respon-

denterne er - således kan ca. hver tredje pige på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne ikke 

specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med sin far.  
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4.1.13 Vægt 
Af tabel 37 til 39 fremgår respondenternes vurdering af deres vægt. Der er opdelt på køn og 

på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 37 

Fordelt på årgang 
 
Jeg er tilfreds med min vægt 
 

7. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 110 60 24 10 204 

Procent 53,9 29,4 11,8 4,9 100,0 

Piger 
Antal 65 67 30 36 198 

Procent 32,8 33,8 15,2 18,2 100,0 

Samlet 
Antal 175 127 54 46 402 

Procent 43,5 31,6 13,4 11,4 100,0 

 

Tabel 38 

Fordelt på årgang 
 
Jeg er tilfreds med min vægt 
 

9. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 98 51 26 8 183 

Procent 53,6 27,9 14,2 4,4 100,0 

Piger 
Antal 40 64 41 39 184 

Procent 21,7 34,8 22,3 21,2 100,0 

Samlet 
Antal 138 115 67 47 367 

Procent 37,6 31,3 18,3 12,8 100,0 

 

Tabel 39 

Fordelt på årgang 
 
Jeg er tilfreds med min vægt 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Helt enig 
Overvejen-
de enig 

Overvejende 
uenig 

Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 112 79 41 22 254 

Procent 44,1 31,1 16,1 8,7 100,0 

Piger 
Antal 61 86 69 53 269 

Procent 22,7 32,0 25,7 19,7 100,0 

Samlet 
Antal 173 165 110 75 523 

Procent 33,1 31,5 21,0 14,3 100,0 
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På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i udsagnet ”jeg 

er tilfreds med min vægt”, 16,7 % af drengene og 33,4 % af pigerne. På 9. årgang udgør 

gruppen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i udsagnet ”jeg er tilfreds med min 

vægt”, 18,6 % af drengene og 43,5 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 

udgør gruppen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i udsagnet ”jeg er tilfreds 

med min vægt”, 24,8 % af drengene og 45,4 % af pigerne.  

 

Andelen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i udsagnet ”jeg er tilfreds med min 

vægt”, er større blandt pigerne end blandt drengene på alle tre årgange. Mere end hver tredje 

pige på alle tre årgange er overvejende uenig eller helt uenig i udsagnet ”jeg er tilfreds med 

min vægt”. Andelen af drenge og piger, der er overvejende uenig eller helt uenig i udsagnet 

”jeg er tilfreds med min vægt”, er stigende, jo ældre respondenten er.  

 

4.1.14 Opsummering vedrørende trivsel generelt 
 
 

 Andelen af respondenter, som ofte eller meget ofte føler sig ensomme, er større blandt 

pigerne end drengene på alle årgange.  

 Andelen af respondenter, der er overvejende enig eller helt enig i, at de føler sig sunde 

og raske, er meget stor på alle tre årgange og for begge køn.  

 Andelen, som har hovedpine 1-2 gange om ugen eller oftere, er større blandt pigerne 

end blandt drengene på alle tre årgange. Forskellen bliver større på 9. årgang og 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne.  

 Andelen af respondenter, som tager hovedpinepiller mindst 1 dag om ugen, er større 

blandt pigerne end drengene på alle tre årgange. Andelen af respondenter, som tager 

hovedpinepiller mindst 1 dag om ugen, er størst på 10. årgang + Ungdomsuddannel-

serne for begge køn.   

 Andelen af piger, som har mavepine 1-2 gange om ugen eller mere, er større end ande-

len af drenge på alle tre årgange. Mere end hver femte pige på 7. årgang og 10. årgang 

+ Ungdomsuddannelserne har mavepine 1-2 gange om ugen eller mere. 

 Andelen af piger, som oplever svimmelhed 1-2 gange om ugen eller oftere, er større 

end andelen af drenge på alle tre årgange. Forskellen på oplevet svimmelhed mellem 

de to køn er størst på 7. årgang, hvor andelen, der oplever svimmelhed, er mere end 

dobbelt så stor hos pigerne, som hos drengene. 

 Andelen af respondenter, som har ondt i ryggen 1-2 gange om ugen eller oftere, er 

større blandt pigerne end blandt drengene på 7. årgang og 10. årgang + Ungdomsud-
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dannelserne, mens det omvendte gør sig gældende på 9. årgang. Andelen af piger, som 

har ondt i ryggen 1-2 gange om ugen eller oftere, stiger jo ældre respondenterne er.  

 Andelen af respondenter, som får 8 timers søvn eller mere pr. nat i hverdagen, falder 

markant hos begge køn jo ældre respondenterne er. 

 Andelen af respondenter, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at det område de 

bor i, er et godt sted at bo, er ikke særlig markant på nogen af de tre årgange. Andelen 

er størst hos pigerne på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne, hvor mere end hver ti-

ende pige er overvejende uenig eller helt uenig i, at det område hun bor i er et godt 

sted at bo. Dette er næsten dobbelt så stor en andel, som hos de jævnaldrende drenge. 

 Andelen af respondenter, der er overvejende uenig eller helt uenig i, at der er gode om-

råder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor, er størst hos respondenterne på 9. 

årgang. Mere end hver fjerde pige på 9. årgang er overvejende uenig eller helt uenig i, 

at der er gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor hun bor. På alle årgange-

ne er mere end hver femte pige og dreng overvejende uenig eller helt uenig i, at der er 

gode områder til fritidsaktiviteter i det område, hvor de bor. 

 Andelen af respondenter, der ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres 

mor er større blandt drengene end blandt pigerne på alle tre årgange. Ca. hver sjette 

dreng på alle tre årgange kan ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med sin 

mor. Andelen af piger, som ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres 

mor, stiger jo ældre respondenterne er - således kan ca. hver syvende pige på 10. år-

gang + Ungdomsuddannelserne ikke specielt eller slet ikke tale fortroligt med sin mor.  

 Andelen af respondenter, der ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres 

far, er større blandt pigerne end blandt drengene på alle tre årgange. Lidt under hver 

sjette dreng på alle tre årgange kan ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med 

sin far. Andelen af piger, som ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med deres 

far stiger jo ældre respondenterne er - således kan ca. hver tredje pige på 10. årgang 

+ Ungdomsuddannelserne ikke specielt eller slet ikke kan tale fortroligt med sin far.  

 Andelen af unge, der er overvejende uenig eller helt uenig i udsagnet ”jeg er tilfreds 

med min vægt”, er større blandt pigerne end blandt drengene på alle tre årgange. Mere 

end hver tredje pige på alle tre årgange er overvejende uenig eller helt uenig i udsag-

net ”jeg er tilfreds med min vægt”. Andelen af drenge og piger, der er overvejende 

uenig eller helt uenig i udsagnet ”jeg er tilfreds med min vægt”, er stigende jo ældre 

respondenten er.  
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4.2 Trivsel i skolen 
Afsnittet vedrørende respondenternes helbred og trivsel omfatter følgende spørgsmål/udsagn: 

 

 Hvad synes du om at gå i skole? 

 Hvad synes du er godt ved din skolegang? 

 Hvad synes du kunne være bedre ved din skolegang? 

 Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? 

 Er du blevet mobbet i skolen inden for den sidste måned? 

 

Med mindre andet er tilføjet vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang.  

 

4.2.1 Tilfredshed vedrørende skolegangen 
Af tabel 40 til 42 fremgår respondenternes holdning til at gå i skole. Der er opdelt på køn og 

på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 40 

Fordelt på årgang 
 

Er du glad for at gå i skole? 
 

7. årgang Ja, i høj grad 
Ja, i nogen 

grad 
Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Samlet 

Drenge 
Antal 50 116 31 7 204 

Procent 24,5 56,9 15,2 3,4 100,0 

Piger 
Antal 66 114 14 5 199 

Procent 33,2 57,3 7,0 2,5 100,0 

Samlet 
Antal 116 230 45 12 403 

Procent 28,8 57,1 11,2 3,0 100,0 

 

Tabel 41 

Fordelt på årgang 
 

Er du glad for at gå i skole? 
 

9. årgang Ja, i høj grad 
Ja, i nogen 

grad 
Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Samlet 

Drenge 
Antal 51 96 32 7 186 

Procent 27,4 51,6 17,2 3,8 100,0 

Piger 
Antal 51 109 24 1 185 

Procent 27,6 58,9 13,0 ,5 100,0 

Samlet 
Antal 102 205 56 8 371 

Procent 27,5 55,3 15,1 2,2 100,0 
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Tabel 42 

Fordelt på årgang 
 
Er du glad for at gå i skole? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja, i høj grad 
Ja, i nogen 

grad 
Nej, ikke 
specielt 

Nej, slet 
ikke 

Samlet 

Drenge 
Antal 86 141 26 2 255 

Procent 33,7 55,3 10,2 0,8 100,0 

Piger 
Antal 109 138 21 1 269 

Procent 40,5 51,3 7,8 0,4 100,0 

Samlet 
Antal 195 279 47 3 524 

Procent 37,2 53,2 9,0 0,6 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der i nogen grad eller høj grad er glad for at gå i skole, 

81,4 % af drengene og 90,5 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der i nogen 

grad eller høj grad er glad for at gå i skole, 79,0 % af drengene og 86,5 % af pigerne. På 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, der i nogen grad eller høj grad er 

glad for at gå i skole, 89,0 % af drengene og 91,8 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der i nogen grad eller høj grad er glad for at gå i skole, er stor på 

alle tre årgange. Andelen af piger, der i nogen grad eller høj grad er glad for at gå i skole, er 

større end andelen af drenge på alle tre årgange.  

 

4.2.2 Hvad er godt vedrørende skolegangen 
Af tabel 43 fremgår respondenternes vurdering af, hvad der er godt ved deres skolegang. Der 

er opdelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. I tabel 43 er 

der ikke opdelt på køn. 
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Tabel 43  

 
Hvad synes du er godt ved din skolegang? 
 

 7. årgang 9. årgang 
10. årgang+ 
Ungdomsuddan- 
nelserne 

Procent og antal Procent   Antal Procent Antal       Procent Antal       

Lærerne 26,8 108 26,1 97 46,0 241 

Mine skolekammerater 87,8 354         91,6 340 91,0 477 

Timerne 20,3 82 22,6 84 39,5 207 

Frikvartererne 73,9 298         67,9 252 60,5 317 

Opbakning fra mine forældre 28,0 113 36,7 136 41,0 215 

Skolens indretning i forhold til 

undervisningen 

14,4 58         12,9 48 37,8 198 

Skolens indretning i forhold til 

frikvartererne  

14,1 57 10,5 39 28,1 147 

Andet 3,0 12 4,0 15 5,7 30 

 

I tabel 43 har respondenterne haft mulighed for at sætte mere end et kryds. Derfor er det 

samlede antal af markeringer større end antallet af respondenter. En enkelt respondent kan 

f.eks. have markeret lærerne og frikvartererne, som værende godt ved skolegangen, hvorved 

denne respondent er repræsenteret to gange – nemlig én gang ud for lærerne og én gang ud 

for frikvartererne. Procenttallet 26,8 ud for lærerne og 7. årgang svarer til, at 26,8 procent på 

7. årgang har svaret, at lærerne er en af de gode ting ved deres skolegang.  

 

På 7. årgang er de tre ting, som de fleste har markeret, som værende godt ved deres skole-

gang: 1)Mine skolekammerater 2) Frikvartererne 3) Opbakning fra mine forældre.  

 

På 9. årgang er de tre ting, som de fleste har markeret, som værende godt ved deres skole-

gang: 1)Mine skolekammerater 2) Frikvartererne 3) Lærerne. 

 

På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne er de tre ting, som de fleste har markeret, som væ-

rende godt ved deres skolegang: 1)Mine skolekammerater 2) Frikvartererne 3) Lærerne. 

 

4.2.3 Hvad kunne være bedre vedrørende skolegangen 
Af tabel 44 fremgår respondenternes vurdering af, hvad der kunne være bedre ved deres sko-

legang. Der er opdelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. I 

tabel 44 er der ikke opdelt på køn. 
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Tabel 44  

 
Hvad synes du kunne være bedre ved din skolegang? 
 

 7. årgang 9. årgang 
10. årgang+ 
Ungdomsuddannelserne 

Procent og antal Procent   Antal Procent Antal       Procent Antal       

Lærerne 33,5 135 36,9 137 30,2 158 

Mine skolekammerater 9,4 38 7,0 26 7,4 39 

Timerne 48,9 197 49,3 183 34,5 181 

Frikvartererne 11,9 48 13,7 51 8,8 46 

Opbakning fra mine forældre 5,5 22 5,1 19 9,4 49 

Skolens indretning i forhold til 

undervisningen 

31,5 127 44,7 166 28,2 148 

Skolens indretning i forhold til 

frikvartererne  

29,8 120 45,3 168 24,4 128 

Andet 7,9 32 8,4 31 17,6 92 

 

I tabel 44 har respondenterne haft mulighed for at sætte mere end et kryds. Derfor er det 

samlede antal af markeringer større end antallet af respondenter. En enkelt respondent kan 

f.eks. have markeret lærerne og frikvartererne, som det, der kunne være bedre ved skolegan-

gen, hvorved respondenten er repræsenteret to gange - nemlig én gang ud for lærerne og én 

gang ud for frikvartererne.  

 

Procenttallet 5,5 ud for opbakning fra mine forældre for 7. årgang svarer til, at 5,5 procent på 

7. årgang har svaret, at opbakning fra deres forældre er en af de ting, som kunne være bedre 

ved deres skolegang.  

 

På 7. årgang er de tre ting, som den største andel har markeret, som noget, der kunne være 

bedre ved deres skolegang: 1)Timerne 2) Lærerne 3) Skolens indretning i forhold til undervis-

ningen.  

 

På 9. årgang er de tre ting, som den største andel har markeret, som noget, der kunne være 

bedre ved deres skolegang: 1) Timerne 2) Skolens indretning i forhold til frikvartererne 3) 

Skolens indretning i forhold til undervisningen.  

  

På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne er de tre ting, som den største andel har markeret, 

som noget, der kunne være bedre ved deres skolegang: 1)Timerne 2) Lærerne 3) Skolens ind-

retning i forhold til undervisningen. 
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4.2.4 Manglende lyst til at tage i skole 
Af tabel 45 til 47 fremgår det, hvor ofte respondenterne har lyst til at blive hjemme fra skole. 

Der er opdelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelser-

ne. 

 

Tabel 45 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? 
 

7. årgang Meget ofte Ofte Sjældent Aldrig Samlet 

Drenge 
Antal 19 46 111 28 204 

Procent 9,3 22,5 54,4 13,7 100,0 

Piger 
Antal 16 37 116 30 199 

Procent 8,0 18,6 58,3 15,1 100,0 

Samlet 
Antal 35 83 227 58 403 

Procent 8,7 20,6 56,3 14,4 100,0 

 

Tabel 46 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? 
 

9. årgang Meget ofte Ofte Sjældent Aldrig Samlet 

Drenge 
Antal 24 59 82 21 186 

Procent 12,9 31,7 44,1 11,3 100,0 

Piger 
Antal 18 53 105 9 185 

Procent 9,7 28,6 56,8 4,9 100,0 

Samlet 
Antal 42 112 187 30 371 

Procent 11,3 30,2 50,4 8,1 100,0 

 

Tabel 47 

Fordelt på årgang 
 
Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan- 
nelserne 

Meget ofte Ofte Sjældent Aldrig Samlet 

Drenge 
Antal 22 65 142 26 255 

Procent 8,6 25,5 55,7 10,2 100,0 

Piger 
Antal 23 67 164 15 269 

Procent 8,6 24,9 61,0 5,6 100,0 

Samlet 
Antal 45 132 306 41 524 

Procent 8,6 25,2 58,4 7,8 100,0 
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På 7. årgang udgør gruppen af unge, der ofte eller meget ofte har lyst til at blive hjemme fra 

skole, 31,8 % af drengene og 26,6 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der ofte 

eller meget ofte har lyst til at blive hjemme fra skole, 44,6 % af drengene og 38,3 % af piger-

ne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, der ofte eller meget ofte 

har lyst til at blive hjemme fra skole, 34,1 % af drengene og 33,5 % af pigerne.  

 

Andelen af unge, der ofte eller meget ofte har lyst til at blive hjemme fra skole, er større 

blandt drengene end blandt pigerne på alle tre årgange. Mere end hver tredje pige og dreng på 

9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har ofte eller meget ofte har lyst til at blive 

hjemme fra skole. 

 

4.2.5 Mobning i skolen 
Af tabel 48 til 50 fremgår det, hvorvidt respondenterne er blevet mobbet i skolen inden for den 

sidste måned. Der er opdelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ung-

domsuddannelserne. 

 

Tabel 48 

Fordelt på årgang 
 

Er du blevet mobbet i skolen inden for den sidste måned?  
 

7. årgang 
Nej, jeg er 
ikke blevet 
mobbet 

Ja, det er 
sket en eller 
to gange 

Ja, ca. en 
gang om 
ugen 

Ja, flere gan-
ge om ugen 

Samlet 

Drenge 
Antal 178 23 2 1 204 

Procent 87,3 11,3 1,0 0,5 100,0 

Piger 
Antal 161 28 5 5 199 

Procent 80,9 14,1 2,5 2,5 100,0 

Samlet 
Antal 339 51 7 6 403 

Procent 84,1 12,7 1,7 1,5 100,0 
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Tabel 49 

Fordelt på årgang 
 

Er du blevet mobbet i skolen inden for den sidste måned?  
 

9. årgang 
Nej, jeg er 
ikke blevet 
mobbet 

Ja, det er 
sket en eller 
to gange 

Ja, ca. en 
gang om 
ugen 

Ja, flere gan-
ge om ugen 

Samlet 

Drenge 
Antal 164 19 0 3 186 
Procent 88,2 10,2 0,0 1,6 100,0 

Piger 
Antal 173 9 1 2 185 
Procent 93,5 4,9 0,5 1,1 100,0 

 Samlet 
Antal 337 28 1 5 371 
Procent 90,8 7,5 0,3 1,3 100,0 

 

Tabel 50 

Fordelt på årgang 
 

Er du blevet mobbet i skolen inden for den sidste måned?  
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Nej, jeg er 
ikke blevet 
mobbet 

Ja, det er 
sket en eller 
to gange 

Ja, ca. en 
gang om 
ugen 

Ja, flere gan-
ge om ugen 

Samlet 

Drenge 
Antal 246 7 2 0 255 

Procent 96,5 2,7 0,8 0,0 100,0 

Piger 
Antal 262 7 0 0 269 

Procent 97,4 2,6 0,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 508 14 2 0 524 

Procent 96,9 2,7 0,4 0,0 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er blevet mobbet i skolen en gang om ugen eller me-

re inden for den sidste måned, 1,5 % af drengene og 5,0 % af pigerne. På 9. årgang udgør 

gruppen af unge, der er blevet mobbet i skolen en gang om ugen eller mere inden for den sid-

ste måned, 1,6 % af drengene og 1,6 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 

udgør gruppen af unge, der er blevet mobbet i skolen en gang om ugen eller mere inden for 

den sidse måned, 0,8 % af drengene og 0,0 % af pigerne.  

 

Andelen af unge, der er blevet mobbet i skolen en gang om ugen eller mere inden for den sid-

ste måned, ligger på under 6,0 % på alle tre årgange, for begge køn. Andelen af unge, der er 

blevet mobbet i skolen en gang om ugen eller mere inden for den sidste måned, er lavest på 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne, hvor den for begge køn ligger under 1,0 %. 
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4.2.6 Opsummering vedrørende trivsel i skolen 
 

 

 Andelen af respondenter, der i nogen grad eller høj grad er glad for at gå i skole, er 

stor på alle tre årgange. Andelen af piger, der i nogen grad eller høj grad er glad for at 

gå i skole, er større end andelen af drenge på alle tre årgange.  

 Mine skolekammerater, Frikvartererne og Lærerne er de grunde, der især fremhæves, 

som værende godt ved respondenternes skolegang. 

 Timerne, Lærerne og Skolens indretning i forhold til undervisningen er de grunde, der 

ifølge respondenter kunne være bedre i forhold til deres skolegang. 

 Andelen af unge, der ofte eller meget ofte har lyst til at blive hjemme fra skole, er stør-

re blandt drengene end blandt pigerne på alle tre årgange. Mere end hver tredje pige 

og dreng på 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har ofte eller meget of-

te har lyst til at blive hjemme fra skole. 

 Andelen af unge, der er blevet mobbet i skolen en gang om ugen eller mere inden for 

den sidste måned, ligger på under 6,0 % på alle tre årgange, for begge køn. Andelen af 

unge, der er blevet mobbet i skolen en gang om ugen eller mere inden for den sidste 

måned, er lavest på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne, hvor den for begge køn lig-

ger under 1,0 %. 

 

4.3 Begrundelser for bedre trivsel i skolen 
Afsnittet vedrørende respondenternes helbred og trivsel omfatter følgende spørgsmål/udsagn: 

 

 Hvis mine forældre hjalp mere med mit skolearbejde, ville jeg trives bedre.  

 Hvis mine lærere havde mere tid til at hjælpe, ville jeg trives bedre.  

 Hvis jeg kunne snakke med mine lærere om andet end mit skolearbejde, ville jeg 

trives bedre.  

 

Med mindre andet er tilføjet vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang.  

 

4.3.1 Forældrenes opbakning  

Af tabel 51 til 53 fremgår respondenternes vurdering af, om de ville trives bedre, hvis deres 

forældre havde mere tid til at hjælpe med skolearbejdet. Der er opdelt på køn og på hhv. 7. 

årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 51 

Fordelt på årgang 

 
Hvis mine forældre hjalp mig mere med mit skolearbejde, ville jeg trives 
bedre 
 

7. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 25 59 40 80 204 

Procent 12,3 28,9 19,6 39,2 100,0 

Piger 
Antal 18 44 44 93 199 

Procent 9,0 22,1 22,1 46,7 100,0 

Samlet 
Antal 43 103 84 173 403 

Procent 10,7 25,6 20,8 42,9 100,0 

 

Tabel 52 

Fordelt på årgang 

 
Hvis mine forældre hjalp mig mere med mit skolearbejde, ville jeg trives 
bedre 
 

9. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 23 36 63 64 186 

Procent 12,4 19,4 33,9 34,4 100,0 

Piger 
Antal 26 33 54 72 185 

Procent 14,1 17,8 29,2 38,9 100,0 

Samlet 
Antal 49 69 117 136 371 

Procent 13,2 18,6 31,5 36,7 100,0 

 

Tabel 53 

Fordelt på årgang 

 
Hvis mine forældre hjalp mig mere med mit skolearbejde, ville jeg trives 
bedre 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 19 62 62 112 255 

Procent 7,5 24,3 24,3 43,9 100,0 

Piger 
Antal 28 82 92 67 269 

Procent 10,4 30,5 34,2 24,9 100,0 

Samlet 
Antal 47 144 154 179 524 

Procent 9,0 27,5 29,4 34,2 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives 

bedre, hvis deres forældre hjalp mere med skolearbejdet, 41,2 % af drengene og 31,1 % af 

pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de 
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ville trives bedre, hvis deres forældre hjalp mere med skolearbejdet, 31,8 % af drengene og 

31,9 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, der er 

overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, hvis deres forældre hjalp mere med 

skolearbejdet, 31,8 % af drengene og 40,9 % af pigerne.  

 

Knap hver tredje dreng på 9. og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne er overvejende enig 

eller helt enig i, at de ville trives bedre, hvis deres forældre hjalp mere med skolearbejdet, 

mens mere end hver tredje dreng på 7. årgang er overvejende enig eller helt enig i, at de ville 

trives bedre, hvis deres forældre hjalp mere med skolearbejdet. Knap hver tredje pige på 7. og 

9. årgang er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, hvis deres forældre 

hjalp mere med skolearbejdet, mens mere end hver tredje pige på 10. årgang + Ungdomsud-

dannelserne er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, hvis deres forældre 

hjalp mere med skolearbejdet.   

 

4.3.2 Lærernes tid til den enkelte elev fagligt 
Af tabel 54 til 56 fremgår respondenternes vurdering af, om de ville trives bedre, hvis deres 

lærere havde mere tid til at hjælpe dem fagligt. Der er opdelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. 

årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 54 

Fordelt på årgang 

 
Hvis mine lærere havde mere tid til at hjælpe mig med mit skolearbejde, 
ville jeg trives bedre 
 

7. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 29 71 53 51 204 

Procent 14,2 34,8 26,0 25,0 100,0 

Piger 
Antal 32 57 61 49 199 

Procent 16,1 28,6 30,7 24,6 100,0 

Samlet 
Antal 61 128 114 100 403 

Procent 15,1 31,8 28,3 24,8 100,0 
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Tabel 55 

Fordelt på årgang 

 
Hvis mine lærere havde mere tid til at hjælpe mig med mit skolearbejde, 
ville jeg trives bedre 
 

9. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 33 59 55 39 186 

Procent 17,7 31,7 29,6 21,0 100,0 

Piger 
Antal 38 55 51 41 185 

Procent 20,5 29,7 27,6 22,2 100,0 

Samlet 
Antal 71 114 106 80 371 

Procent 19,1 30,7 28,6 21,6 100,0 

 

Tabel 56 

Fordelt på årgang 

 
Hvis mine lærere havde mere tid til at hjælpe mig med mit skolearbejde, 
ville jeg trives bedre 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Helt enig 
Overvejen-
de enig 

Overvejen-
de uenig 

Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 28 91 75 61 255 

Procent 11,0 35,7 29,4 23,9 100,0 

Piger 
Antal 44 78 90 57 269 

Procent 16,4 29,0 33,5 21,2 100,0 

Samlet 
Antal 72 169 165 118 524 

Procent 13,7 32,3 31,5 22,5 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives 

bedre, hvis deres lærere havde mere tid til at hjælpe dem fagligt, 49 % af drengene og 44,7 

% af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at 

de ville trives bedre, hvis deres lærere havde mere tid til at hjælpe dem fagligt, 49,4 % af 

drengene og 50,2 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af 

unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, hvis deres lærere havde 

mere tid til at hjælpe dem fagligt, 46,7 % af drengene og 45,4 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, hvis 

deres lærere havde mere tid til at hjælpe dem fagligt, ligger på omkring halvdelen for alle tre 

årgange for begge køn. 
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4.3.3 Lærernes tid til den enkelte elev socialt 
Af tabel 57 til 59 fremgår respondenternes vurdering af, om de ville trives bedre, hvis de kun-

ne snakke med deres lærere om andet end skolearbejdet. Der er opdelt på køn og på hhv. 7. 

årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 57 

Fordelt på årgang 

 
Hvis jeg kunne snakke med mine lærere om andet end mit skolearbejde, 
ville jeg trives bedre 
 

7. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 13 44 70 77 204 

Procent 6,4 21,6 34,3 37,7 100,0 

Piger 
Antal 21 42 54 82 199 

Procent 10,6 21,1 27,1 41,2 100,0 

Samlet 
Antal 34 86 124 159 403 

Procent 8,4 21,3 30,8 39,5 100,0 

 

Tabel 58 

Fordelt på årgang 

 
Hvis jeg kunne snakke med mine lærere om andet end mit skolearbejde, 
ville jeg trives bedre 
 

9. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 23 47 51 65 186 

Procent 12,4 25,3 27,4 34,9 100,0 

Piger 
Antal 24 42 51 68 185 

Procent 13,0 22,7 27,6 36,8 100,0 

Samlet 
Antal 47 89 102 133 371 

Procent 12,7 24,0 27,5 35,8 100,0 
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Tabel 59 

Fordelt på årgang 

 
Hvis jeg kunne snakke med mine lærere om andet end mit skolearbejde, 
ville jeg trives bedre 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 12 69 73 101 255 

Procent 4,7 27,1 28,6 39,6 100,0 

Piger 
Antal 22 58 85 104 269 

Procent 8,2 21,6 31,6 38,7 100,0 

Samlet 
Antal 34 127 158 205 524 

Procent 6,5 24,2 30,2 39,1 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives 

bedre, hvis de kunne snakke med deres lærere om andet end skolearbejde, 28 % af drengene 

og 31,7 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt 

enig i, at de ville trives bedre, hvis de kunne snakke med deres lærere om andet end skolear-

bejde, 37,7 % af drengene og 35,7 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 

udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, hvis 

de kunne snakke med deres lærere om andet end skolearbejde, 31,8 % af drengene og 29,8 

% af pigerne.  

 

For begge køn er andelen, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, 

hvis de kunne snakke med deres lærere om andet end skolearbejdet, størst på 7. årgang, hvor 

mere end hver tredje respondent er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, 

hvis de kunne snakke med deres lærere om andet end skolearbejdet. 

 

4.3.4 Opsummering vedrørende begrundelser for bedre  trivsel i skolen 
 

 Knap hver tredje dreng på 9. og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne er overvejende 

enig eller helt enig i, at de ville trives bedre, hvis deres forældre hjalp mere med skole-

arbejdet, mens mere end hver tredje dreng på 7. årgang er overvejende enig eller helt 

enig i, at de ville trives bedre, hvis deres forældre hjalp mere med skolearbejdet. Knap 

hver tredje pige på 7. og 9. årgang er overvejende enig eller helt enig i, at de ville tri-

ves bedre, hvis deres forældre hjalp mere med skolearbejdet, mens mere end hver 

tredje pige på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne er overvejende enig eller helt enig 

i, at de ville trives bedre, hvis deres forældre hjalp mere med skolearbejdet.   
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 Andelen af respondenter, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives bed-

re, hvis deres lærere havde mere tid til at hjælpe dem fagligt, ligger på omkring halv-

delen for alle tre årgange for begge køn. 

 For begge køn er andelen, der er overvejende enig eller helt enig i, at de ville trives 

bedre, hvis de kunne snakke med deres lærere om andet end skolearbejdet, størst på 

7. årgang, hvor mere end hver tredje respondent er overvejende enig eller helt enig i, 

at de ville trives bedre, hvis de kunne snakke med deres lærere om andet end skolear-

bejdet. 
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5. Sundhedsadfærd 

5.1 Motionsvaner 
Afsnittet vedrørende respondenternes motionsvaner omfatter følgende spørgsmål: 

 

 Hvor mange gange om ugen dyrker du hård fysisk motion i mindst en time? 

 

Ovenstående spørgsmål vil i det følgende være krydset med baggrundsvariablerne køn og år-

gang.  

 

5.1.1 Hård fysisk motion 
Af tabel 60 til 62 fremgår det, hvor ofte respondenterne dyrker hård fysisk motion i mindst en 

time. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddan-

nelserne. 

 

Tabel 60 

Fordelt på årgang 

 
Hvor mange gange om ugen dyrker du hård fysisk motion i mindst en 
time (f.eks. løb, boldspil, svømning)? 
 

7. årgang 
5-7 gange om 

ugen 
3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 38 74 70 22 204 

Procent 18,6 36,3 34,3 10,8 100,0 

Piger 
Antal 27 74 78 20 199 

Procent 13,6 37,2 39,2 10,1 100,0 

Samlet 
Antal 65 148 148 42 403 

Procent 16,1 36,7 36,7 10,4 100,0 
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Tabel 61 

Fordelt på årgang 

 
Hvor mange gange om ugen dyrker du hård fysisk motion i mindst en 
time (f.eks. løb, boldspil, svømning)? 
 

9. årgang 
5-7 gange om 

ugen 
3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 48 66 44 26 184 

Procent 26,1 35,9 23,9 14,1 100,0 

Piger 
Antal 26 69 59 30 184 

Procent 14,1 37,5 32,1 16,3 100,0 

Samlet 
Antal 74 135 103 56 368 

Procent 20,1 36,7 28,0 15,2 100,0 

 

Tabel 62 

Fordelt på årgang 

 
Hvor mange gange om ugen dyrker du hård fysisk motion i mindst en 
time (f.eks. løb, boldspil, svømning)? 
 

10. årgang+ 
Ungdomsuddan-
nelserne 

5-7 gange om 
ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten  
aldrig/Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 61 84 65 45 255 

Procent 23,9 33,0 25,5 17,6 100,0 

Piger 
Antal 35 65 94 75 269 

Procent 13,0 24,2 34,9 27,9 100,0 

Samlet 
Antal 96 149 159 120 524 

Procent 18,3 28,4 30,4 22,9 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der maksimalt 2 gange om ugen dyrker hård fysisk moti-

on mindst en time, 45,1 % af drengene og 49,3 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af 

unge, der maksimalt 2 gange om ugen dyrker hård fysisk motion mindst en time, 38,0 % af 

drengene og 48,4 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af 

unge, der maksimalt 2 gange om ugen dyrker hård fysisk motion mindst en time, 43,1 % af 

drengene og 62,8 % af pigerne.  

 

Andelen af drenge, der maksimalt 2 gange om ugen dyrker hård fysisk motion mindst en time, 

er svagt faldende med alderen. Andelen af respondenter, der maksimalt 2 gange om ugen dyr-

ker hård fysisk motion mindst en time, er større blandt pigerne end drengene på alle tre år-

gange.  
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5.2 Kostvaner 
Afsnittet om respondenternes kostvaner omfatter følgende spørgsmål: 

 

 Hvor ofte spiser du morgenmad, før du kommer i skole? 

 Hvor ofte spiser du frugt og grønt? 

 Hvor ofte spiser du slik/chokolade/chips/kage? 

 Hvor ofte spiser du fastfood (eks. pizza, burger)? 

 Hvor ofte drikker du cola/sodavand? 

 Hvor ofte spiser du vitaminpiller? 

 Vi skulle spise mere sund mad derhjemme. 

 

Hvert af ovenstående spørgsmål vil i det følgende være krydset med baggrundsvariablerne køn 

og årgang.  

 

5.2.1 Indtagelse af morgenmad 
Af tabel 63 til 65 fremgår det, hvor ofte respondenterne spiser morgenmad i hverdagen. Der er 

fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 63 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du morgenmad i hverdagen (mandag til fredag)? 
 

7. årgang Hver dag 
3-4 gange om 

ugen 
1-2 gange om 

ugen 
Næsten  

aldrig/Aldrig 
Samlet 

Drenge 
Antal 167 16 10 11 204 

Procent 81,9 7,8 4,9 5,4 100,0 

Piger 
Antal 137 21 11 29 198 

Procent 69,2 10,6 5,6 14,6 100,0 

Samlet 
Antal 304 37 21 40 402 

Procent 75,6 9,2 5,2 10,0 100,0 
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Tabel 64 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du morgenmad i hverdagen (mandag til fredag)? 
 

9. årgang Hver dag 
3-4 gange om 

ugen 
1-2 gange om 

ugen 
Næsten  

aldrig/Aldrig 
Samlet 

Drenge 
Antal 125 21 14 23 183 

Procent 68,3 11,5 7,7 12,6 100,0 

Piger 
Antal 111 26 21 26 184 

Procent 60,3 14,1 11,4 14,1 100,0 

Samlet 
Antal 236 47 35 49 367 

Procent 64,3 12,8 9,5 13,4 100,0 

 

Tabel 65 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du morgenmad i hverdagen (mandag til fredag)? 
 

10. årgang+ 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Hver dag 
3-4 gange om 

ugen 
1-2 gange om 

ugen 
Næsten  

aldrig/Aldrig 
Samlet 

Drenge 
Antal 176 24 21 34 255 

Procent 69,0 9,4 8,2 13,3 100,0 

Piger 
Antal 159 45 23 42 269 

Procent 59,1 16,7 8,6 15,6 100,0 

Samlet 
Antal 335 69 44 76 524 

Procent 63,9 13,2 8,4 14,5 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som spiser morgenmad hver dag i hverdagene, 81,9 % 

af drengene og 69,2 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som spiser morgen-

mad hver dag i hverdagene, 68,3 % af drengene og 60,3 % af pigerne. På 10. årgang + Ung-

domsuddannelserne udgør gruppen af unge, som spiser morgenmad hver dag i hverdagene, 

69,0 % af drengene og 59,1 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som spiser morgenmad hver dag i hverdagene, er faldende fra 7. 

årgang til 9. årgang for begge køn. Andelen af respondenter, som spiser morgenmad hver dag 

i hverdagene, er større blandt drengene end hos pigerne på alle tre årgange. 

 

5.2.2 Indtagelse af frugt og grønt 
Af tabel 66 til 68 fremgår det, hvor ofte respondenterne spiser frugt og grønt. Der er fordelt på 

køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 66 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du frugt og grønt? 
 

7. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 70 39 59 27 9 204 

Procent 34,3 19,1 28,9 13,2 4,4 100,0 

Piger 
Antal 121 36 15 23 3 198 

Procent 61,1 18,2 7,6 11,6 1,5 100,0 

Samlet 
Antal 191 75 74 50 12 402 

Procent 47,5 18,7 18,4 12,4 3,0 100,0 

 

Tabel 67 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du frugt og grønt? 
 

9. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 64 35 34 36 14 183 

Procent 35,0 19,1 18,6 19,7 7,7 100,0 

Piger 
Antal 111 30 25 12 6 184 

Procent 60,3 16,3 13,6 6,5 3,3 100,0 

Samlet 
Antal 175 65 59 48 20 367 

Procent 47,7 17,7 16,1 13,1 5,4 100,0 

 

Tabel 68 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du frugt og grønt? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ 
Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 97 47 54 47 10 255 

Procent 38,0 18,4 21,2 18,4 3,9 100,0 

Piger 
Antal 144 48 41 22 14 269 

Procent 53,5 17,8 15,2 8,2 5,2 100,0 

Samlet 
Antal 241 95 95 69 24 524 

Procent 46,0 18,1 18,1 13,2 4,6 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som spiser frugt og grønt hver dag, 34,3 % af drengene 

og 61,1 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som spiser frugt og grønt hver 

dag, 35,0 % af drengene og 60,3 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne ud-

gør gruppen af unge, som spiser frugt og grønt hver dag, 38,0 % af drengene og 53,5 % af  

pigerne.  
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Andelen af piger, som spiser frugt og grønt hver dag, er større end andelen af drenge på alle 

tre årgange. Over halvdelen af pigerne på alle tre årgange spiser frugt og grønt hver dag. An-

delen af drenge, som spiser frugt og grønt hver dag, er stigende jo ældre drengene er. Ande-

len af piger, som spiser frugt og grønt hver dag, er faldende jo ældre pigerne er. 

 

5.2.3 Indtagelse af slik/chokolade/chips/kage  
Af tabel 69 til 71 fremgår det, hvor ofte respondenterne spiser slik/chokolade/chips/kage. Der 

er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 69 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du slik/chokolade/chips/kage? 
 

7. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 10 22 45 94 33 204 

Procent 4,9 10,8 22,1 46,1 16,2 100,0 

Piger 
Antal 10 10 40 97 41 198 

Procent 5,1 5,1 20,2 49,0 20,7 100,0 

Samlet 
Antal 20 32 85 191 74 402 

Procent 5,0 8,0 21,1 47,5 18,4 100,0 

 

Tabel 70 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du slik/chokolade/chips/kage? 
 

9. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 12 20 57 77 17 183 

Procent 6,6 10,9 31,1 42,1 9,3 100,0 

Piger 
Antal 9 16 40 95 24 184 

Procent 4,9 8,7 21,7 51,6 13,0 100,0 

Samlet 
Antal 21 36 97 172 41 367 

Procent 5,7 9,8 26,4 46,9 11,2 100,0 
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Tabel 71 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du slik/chokolade/chips/kage? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

drig 

Samlet 

Drenge 
Antal 8 20 74 117 36 255 

Procent 3,1 7,9 29,0 45,9 14,1 100,0 

Piger 
Antal 11 29 49 140 40 269 

Procent 4,1 10,8 18,2 52,0 14,9 100,0 

Samlet 
Antal 19 49 123 257 76 524 

Procent 3,6 9,4 23,5 49,0 14,5 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som højest 1-2 gange om ugen spiser 

slik/chokolade/chips/kage, 62,3 % af drengene og 69,7 % af pigerne. På 9. årgang udgør 

gruppen af unge, som højest 1-2 gange om ugen spiser slik/chokolade/chips/kage, 51,4 % af 

drengene og 64,6 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af 

unge, som højest 1-2 gange om ugen spiser slik/chokolade/chips/kage, 60,0 % af drengene og 

66,9 % af pigerne.  

 

Andelen af piger, som højest 1-2 gange om ugen spiser slik/chokolade/chips/kage, er større 

end andelen af drenge på alle tre årgange.  

 

5.2.4 Indtagelse af cola/sodavand  
Af tabel 72 til 74 fremgår det, hvor ofte respondenterne drikker cola/sodavand. Der er fordelt 

på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 72 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit drikker du cola/sodavand? 
 

7. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 10 26 42 95 31 204 

Procent 4,9 12,7 20,6 46,6 15,2 100,0 

Piger 
Antal 16 10 25 87 60 198 

Procent 8,1 5,1 12,6 43,9 30,3 100,0 

Samlet 
Antal 26 36 67 182 91 402 

Procent 6,5 9,0 16,7 45,3 22,6 100,0 
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Tabel 73 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit drikker du cola/sodavand? 
 

9. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 35 24 46 61 17 183 

Procent 19,1 13,1 25,1 33,3 9,3 100,0 

Piger 
Antal 8 13 31 94 38 184 

Procent 4,3 7,1 16,8 51,1 20,7 100,0 

Samlet 
Antal 43 37 77 155 55 367 

Procent 11,7 10,1 21,0 42,2 15,0 100,0 

 

Tabel 74 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit drikker du cola/sodavand? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ 
Aldrig 

Samlet 

Drenge 
Antal 40 29 72 86 28 255 

Procent 15,7 11,4 28,2 33,7 11,0 100,0 

Piger 
Antal 19 19 41 116 74 269 

Procent 7,1 7,1 15,2 43,1 27,5 100,0 

Samlet 
Antal 59 48              113  202 102 524 

Procent 11,3 9,2 21,6 38,5 19,4 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som højest 1-2 gange om ugen drikker cola/sodavand, 

61,8 % af drengene og 74,2 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som højest 1-

2 gange om ugen drikker cola/sodavand, 42,6 % af drengene og 71,8 % af pigerne. På 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som højest 1-2 gange om ugen 

drikker cola/sodavand, 44,7 % af drengene og 70,6 % af pigerne.  

 

Andelen af piger, som højest 1-2 gange om ugen drikker cola/sodavand, er meget større end 

andelen af drenge på alle tre årgange. Hos pigerne er andelen, som højest 1-2 gange om ugen 

drikker cola/sodavand, faldende jo ældre respondenterne er. 

 

5.2.5 Indtagelse af fastfood  
Af tabel 75 til 77 fremgår det, hvor ofte respondenterne spiser fastfood. Der er fordelt på køn 

og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 75 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du fastfood (f.eks. burger, pizza)? 
 

7. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 3 3 11 78 109 204 

Procent 1,5 1,5 5,4 38,2 53,4 100,0 

Piger 
Antal 5 3 9 57 124 198 

Procent 2,5 1,5 4,5 28,8 62,6 100,0 

Samlet 
Antal 8 6 20 135 233 402 

Procent 2,0 1,5 5,0 33,6 58,0 100,0 

 

Tabel 76 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du fastfood (f.eks. burger, pizza)? 
 

9. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 3 12 16 87 65 183 

Procent 1,6 6,6 8,7 47,5 35,5 100,0 

Piger 
Antal 0 2 4 63 115 184 

Procent 0,0 1,1 2,2 34,2 62,5 100,0 

Samlet 
Antal 3 14 20 150 180 367 

Procent 0,8 3,8 5,4 40,9 49,0 100,0 

 

Tabel 77 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du fastfood (f.eks. burger, pizza)? 
 

10. årgang + 
Ungdoms-
uddannelserne 

Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

drig 

Samlet 

Drenge 
Antal 3 9 32 121 90 255 

Procent 1,2 3,5 12,5 47,5 35,3 100,0 

Piger 
Antal 1 5 12 94 157 269 

Procent 0,4 1,9 4,5 34,9 58,3 100,0 

Samlet 
Antal 4 14 44 215 247 524 

Procent 0,8 2,7 8,4 41,0 47,1 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som højest spiser fastfood 1-2 gange om ugen, 91,6 % 

af drengene og 91,4 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som højest spiser 

fastfood 1-2 gange om ugen, 83,0 % af drengene og 96,7 % af pigerne. På 10. årgang + Ung-

domsuddannelserne udgør gruppen af unge, som højest spiser fastfood 1-2 gange om ugen, 

82,8 % af drengene og 93,2 % af pigerne.  
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Andelen af piger, som højest spiser fastfood 1-2 gange om ugen, er større end andelen af 

drenge på 9. og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne, mens der ikke er nogen større forskel 

på andelen af piger og drenge, som højest spiser fastfood 1-2 gange om ugen, på 7. årgang. 

Hos drengene er andelen, som højest spiser fastfood 1-2 gange om ugen, faldende jo ældre 

drengene er. Hos begge køn er andelen, som højest spiser fastfood 1-2 gange om ugen, meget 

stor, hvor mere end ni ud af 10 piger højest spiser fastfood 1-2 gange om ugen. 

 

5.2.6 Indtagelse af vitaminpiller 
Af tabel 78 til 80 fremgår det, hvor ofte respondenterne spiser vitaminpiller. Der er fordelt på 

køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 78 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du vitaminpiller? 
 

7. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 37 13 13 33 108 204 

Procent 18,1 6,4 6,4 16,2 52,9 100,0 

Piger 
Antal 46 13 10 17 112 198 

Procent 23,2 6,6 5,1 8,6 56,6 100,0 

Samlet 
Antal 83 26 23 50 220 402 

Procent 20,6 6,5 5,7 12,4 54,7 100,0 

 

Tabel 79 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du vitaminpiller? 
 

9. årgang Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

Samlet 

Drenge 
Antal 36 12 12 9 114 183 

Procent 19,7 6,6 6,6 4,9 62,3 100,0 

Piger 
Antal 51 8 9 6 110 184 

Procent 27,7 4,3 4,9 3,3 59,8 100,0 

Samlet 
Antal 87 20 21 15 224 367 

Procent 23,7 5,4 5,7 4,1 61,0 100,0 
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Tabel 80 

Fordelt på årgang 
 
Hvor tit spiser du vitaminpiller? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Hver dag 
5-6 gange 
om ugen 

3-4 gange 
om ugen 

1-2 gange 
om ugen 

Næsten 
aldrig/ Al-

drig 

Samlet 

Drenge 
Antal 41 18 18 15 163 255 

Procent 16,0 7,1 7,1 5,9 63,9 100,0 

Piger 
Antal 50 21 12 16 170 269 

Procent 18,6 7,8 4,5 5,9 63,2 100,0 

Samlet 
Antal 91 39 30 31 333 524 

Procent 17,4 7,4 5,7 5,9 63,6 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som næsten aldrig eller aldrig spiser vitaminpiller, 52,9 

% af drengene og 56,6 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som næsten aldrig 

eller aldrig spiser vitaminpiller, 52,3 % af drengene og 59,8 % af pigerne. På 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som næsten aldrig eller aldrig spiser vitamin-

piller, 63,9 % af drengene og 63,2 % af pigerne.  

 

Hos begge køn er andelen, som næsten aldrig eller aldrig spiser vitaminpiller, størst på 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne, hvor mere end seks ud af ti respondenter næsten aldrig 

eller aldrig spiser vitaminpiller. Andelen af piger, som næsten aldrig eller aldrig spiser vitamin-

piller, stiger jo ældre pigerne er.  

 

5.2.7 Spiser sundt derhjemme 
Af tabel 81 til 83 fremgår respondenternes vurdering af, om familien og de selv burde spise 

mere sundt derhjemme. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang 

+ Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 81 

Fordelt på årgang 
 
Vi skulle spise mere sund mad derhjemme 
 

7. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 38 54 70 42 204 

Procent 18,6 26,5 34,3 20,6 100,0 

Piger 
Antal 41 55 47 55 198 

Procent 20,7 27,8 23,7 27,8 100,0 

Samlet 
Antal 79 109 117 97 402 

Procent 19,7 27,1 29,1 24,1 100,0 

 

Tabel 82 

Fordelt på årgang 
 
Vi skulle spise mere sund mad derhjemme 
 

9. årgang Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 22 69 40 52 183 

Procent 12,0 37,7 21,9 28,4 100,0 

Piger 
Antal 37 55 53 39 184 

Procent 20,1 29,9 28,8 21,2 100,0 

Samlet 
Antal 59 124 93 91 367 

Procent 16,1 33,8 25,3 24,8 100,0 

 

Tabel 83 

Fordelt på årgang 
 
Vi skulle spise mere sund mad derhjemme 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Helt enig 
Overvejende 

enig 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig Samlet 

Drenge 
Antal 32 77 78 67 254 

Procent 12,6 30,3 30,7 26,4 100,0 

Piger 
Antal 68 74 76 51 269 

Procent 25,3 27,5 28,3 19,0 100,0 

Samlet 
Antal 100 151 154 118 523 

Procent 19,1 28,9 29,4 22,6 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de selv og 

resten af familien skulle spise mere sundt derhjemme, 45,1 % af drengene og 48,5 % af pi-

gerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der er overvejende enig eller helt enig i, at de selv 

og resten af familien skulle spise mere sundt derhjemme, 49,7 % af drengene og 50,0 % af 

pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, der er overvejende 
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enig eller helt enig i, at de selv og resten af familien skulle spise mere sundt derhjemme, 42,9 

% af drengene og 52,8 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der er overvejende enig eller helt enig i, at de selv og resten af fami-

lien skulle spise mere sundt derhjemme, ligger på omkring halvdelen for begge køn på alle tre 

årgange.  

 

5.2.8 Opsummering vedrørende motions- og kostvaner 
 
 

 Andelen af drenge, der maksimalt 2 gange om ugen dyrker hård fysisk motion mindst 

en time, er svagt faldende med alderen. Andelen af respondenter, der maksimalt 2 

gange om ugen dyrker hård fysisk motion mindst en time, er større blandt pigerne end 

drengene på alle tre årgange.  

 Andelen af respondenter, som spiser morgenmad hver dag i hverdagene, er faldende 

fra 7. årgang til 9. årgang for begge køn. Andelen af respondenter, som spiser mor-

genmad hver dag i hverdagene, er større blandt drengene end hos pigerne på alle tre 

årgange. 

 Andelen af piger, som spiser frugt og grønt hver dag, er større end andelen af drenge 

på alle tre årgange. Over halvdelen af pigerne på alle tre årgange spiser frugt og grønt 

hver dag. Andelen af drenge, som spiser frugt og grønt hver dag, er stigende jo ældre 

drengene er. Andelen af piger, som spiser frugt og grønt hver dag, er faldende jo ældre 

pigerne er. 

 Andelen af piger, som højest 1-2 gange om ugen spiser slik/chokolade/chips/kage, er 

større end andelen af drenge på alle tre årgange.  

 Andelen af piger, som højest 1-2 gange om ugen drikker cola/sodavand, er meget stør-

re end andelen af drenge på alle tre årgange. Hos pigerne er andelen, som højest 1-2 

gange om ugen drikker cola/sodavand, faldende jo ældre respondenterne er. 

 Andelen af piger, som højest spiser fastfood 1-2 gange om ugen, er større end andelen 

af drenge på 9. og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne, mens der ikke er nogen stør-

re forskel på andelen af piger og drenge, som højest spiser fastfood 1-2 gange om 

ugen, på 7. årgang. Hos drengene er andelen, som højest spiser fastfood 1-2 gange om 

ugen, faldende jo ældre drengene er. Hos begge køn er andelen, som højest spiser 

fastfood 1-2 gange om ugen, meget stor, hvor mere end ni ud af 10 piger højest spiser 

fastfood 1-2 gange om ugen. 

 Hos begge køn er andelen, som næsten aldrig eller aldrig spiser vitaminpiller, størst på 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne, hvor mere end seks ud af ti respondenter næ-
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sten aldrig eller aldrig spiser vitaminpiller. Andelen af piger, som næsten aldrig eller al-

drig spiser vitaminpiller, stiger jo ældre pigerne er.  

 Andelen af respondenter, der er overvejende enig eller helt enig i, at de selv og resten 

af familien skulle spise mere sundt derhjemme, ligger på omkring halvdelen for begge 

køn på alle tre årgange.  
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6. Seksuelle erfaringer  

6.1 Seksuelle erfaringer 
Afsnittet vedrørende respondenternes seksuelle erfaringer omfatter følgende spørgsmål: 

 

 Ved du så meget om prævention (kondom, p-pille og lignende) og sex, at du føler dig 

tryg? 

 Har du prøvet samleje? 

 Hvorfor dyrker du sex? 

 Hvor gammel var du første gang du havde sex? 

 

Medmindre andet er tilføjet, vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang.  

 

6.1.1 Viden om prævention og sex 
Af tabel 84 til 86 fremgår det, om respondenterne oplever at vide så meget om prævention og 

sex, at de føler sig trygge. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang 

+ Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 84 

Fordelt på årgang 

 
Ved du så meget om prævention (kondom, p-pille og lignende) og sex, at 
du føler dig tryg? 
 

7. årgang 
Ja, jeg 

føler, jeg 
ved alt 

Ja, men jeg har 
stadig brug for 
mere viden 

Nej, men 
jeg vil gerne 
vide mere 

Nej, og det 
interesserer 

mig heller ikke 
Samlet 

Drenge 
Antal 55 94 27 28 204 

Procent 27,0 46,1 13,2 13,7 100,0 

Piger 
Antal 26 99 22 51 198 

Procent 13,1 50,0 11,1 25,8 100,0 

Samlet 
Antal 81 193 49 79 402 

Procent 20,1 48,0 12,2 19,7 100,0 
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Tabel 85 

Fordelt på årgang 

 
Ved du så meget om prævention (kondom, p-pille og lignende) og sex, at 
du føler dig tryg? 
 

9. årgang 
Ja, jeg 

føler, jeg 
ved alt 

Ja, men jeg har 
stadig brug for 
mere viden 

Nej, men 
jeg vil gerne 
vide mere 

Nej, og det 
interesserer 

mig heller ikke 
Samlet 

Drenge 
Antal 123 56 4 0 183 

Procent 67,2 30,6 2,2 0,0 100,0 

Piger 
Antal 89 79 16 0 184 

Procent 48,4 42,9 8,7 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 212 135 20 0 367 

Procent 57,8 36,8 5,4 0,0 100,0 

 

Tabel 86 

Fordelt på årgang 

 
Ved du så meget om prævention (kondom, p-pille og lignende) og sex, at 
du føler dig tryg? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja, jeg 
føler, jeg 
ved alt 

Ja, men jeg 
har stadig brug 
for mere viden 

Nej, men jeg 
vil gerne vide 

mere 

Nej, og det 
interesserer 

mig heller ikke 
Samlet 

Drenge 
Antal 169 76 5 4 254 

Procent 66,5 29,9 2,0 1,6 100,0 

Piger 
Antal 155 102 8 4 269 

Procent 57,6 37,9 3,0 1,5 100,0 

Samlet 
Antal 324 178 13 8 523 

Procent 62,0 34,0 2,5 1,5 100,0 

 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, som føler, at de ved nok om sex og prævention til at føle 

sig trygge, 73,1 % af drengene og 63,1 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, 

som føler, at de ved nok om sex og prævention til at føle sig trygge, 97,8 % af drengene og 

91,3 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som fø-

ler, at de ved nok om sex og prævention til at føle sig trygge, 96,4 % af drengene og 95,5 % 

af pigerne.  

 

Andelen af drenge, som føler, at de ved nok om sex og prævention til at føle sig trygge, er 

større end andelen af piger på alle tre årgange. På 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddan-

nelserne, er det mere end ni ud af ti hos begge køn, som føler, at de ved nok om sex og præ-

vention til at føle sig trygge. 
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6.1.2 Har prøvet samleje 
Af tabel 87 til 89 fremgår det, om respondenterne har prøvet at have samleje. Der er fordelt 

på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 87 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet samleje? 
 

7. årgang Ja Nej Samlet 

  Drenge 
Antal 12 192 204 

Procent 5,9 94,1 100,0 

Piger 
Antal 6 192 198 

Procent 3,0 97,0 100,0 

Samlet 
Antal 18 384 402 

Procent 4,5 95,5 100,0 

 

Tabel 88 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet samleje? 
 

9. årgang Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 73 110 183 

Procent 39,9 60,1 100,0 

Piger 
Antal 79 105 184 

Procent 42,9 57,1 100,0 

Samlet 
Antal 152 215 367 

Procent 41,4 58,6 100,0 

 

Tabel 89 

På 7. årgang udgør gruppen af unge, der har prøvet at have samleje, 5,9 % af drengene og 

3,0 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, der har prøvet at have samleje, 39,9 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet samleje? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 177 77 254 

Procent 69,7 30,3 100,0 

Piger 
Antal 197 71 268 

Procent 73,5 26,5 100,0 

Samlet 
Antal 374 148 522 

Procent 71,6 28,4 100,0 
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% af drengene og 42,9 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne udgør gruppen 

af unge, der har prøvet at have samleje, 69,7 % af drengene og 73,5 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der har prøvet at have samleje, stiger markant fra 7. årgang til 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne for begge køn. Omkring syv ud af ti respondenter på 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne har prøvet at have samleje. 

 

6.1.3 Begrundelser for at dyrke sex 
Af tabel 90 til 92 fremgår det, hvorfor respondenterne dyrker sex. Der er fordelt på hhv. 7. 

årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. I tabel 90-92 er der ikke opdelt 

på køn. 

 
Tabel 90 

7. årgang 
 
Hvorfor dyrker du sex? 

      Procentandel Antal 

Fordi jeg selv har lyst                              88,9                                 16 

Fordi min kæreste forventer det                              16,7                                   3 

Fordi mange af mine venner også gør det                                0,0                                   0 

Fordi det gør mig mere populær                                0,0                                   0 

Andet                                0,0                                   0 

  

Tabel 91 

9. årgang 
 
Hvorfor dyrker du sex? 

      Procentandel Antal 

Fordi jeg selv har lyst                              93,4                               142 

Fordi min kæreste forventer det                                8,6                                 13 

Fordi mange af mine venner også gør det                                3,3                                   5  

Fordi det gør mig mere populær                                2,0                                   3 

Andet                                5,3                                   8 

 

Tabel 92 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne 
 
Hvorfor dyrker du sex? 

      Procentandel Antal 

Fordi jeg selv har lyst                              94,4                               353 

Fordi min kæreste forventer det                                5,9                                 22 

Fordi mange af mine venner også gør det                                2,4                                   9 

Fordi det gør mig mere populær                                1,6                                   6 

Andet                                4,3                                 16 
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Tabel 90 til 92 omfatter de respondenter, som i tabel 87 til 89 har svaret, at de har haft sam-

leje. Det drejer sig om 18 respondenter svarende til 4,5 % af 7. årgang, 152 respondenter 

svarende til 41,4 % af 9. årgang og 374 respondenter svarende til 71,6 % af 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne. Respondenterne har haft mulighed for at sætte mere end et kryds, 

hvorfor det samlede antal markeringer er større end antallet af respondenter.  

 

På alle årgange har den største andel markeret, fordi jeg selv har lyst, som grunden til, at de 

dyrker sex. Den grund, som den anden største andel har valgt er, at de dyrker sex, fordi min 

kæreste forventer det. Denne andel er dog væsentlig mindre end andelen, der har markeret, 

fordi jeg selv har lyst, som begrundelsen for at dyrke sex.  

 

6.1.4 Debutalder for samleje 
Af tabel 93 og 94 fremgår det, hvor gamle hhv. drengene og pigerne var første gang, de havde 

samleje. Der er fordelt på køn. 

 

Tabel 93 

Drenge 

 
Hvor gammel var du første gang, 
du havde samleje? 
 

Procent Antal 

 Under 12 år                            2,3                               6 

 12 år                            3,1                               8 

 13 år                          15,7                             41 

 14 år                          26,4                             69 

 15 år                         33,0                             86 

 16 år                         15,3                             40 

 17 år                            3,4                               9 

 Over 17 år                           0,8                               2 

 Samlet                        100,0                           261 
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Tabel 94 

Piger 

 
Hvor gammel var du første gang, 
du havde samleje? 
 

Procent Antal 

 Under 12 år                            1,4                               4 

 12 år                            2,5                               7 

 13 år                          13,9                             39 

 14 år                          28,9                             81 

 15 år                          31,8                             89 

 16 år                          15,4                             43 

 17 år                            3,9                             11 

 Over 17 år                           2,1                               6 

 Samlet                        100,0                            280 

 

Tabel 93 og 94 omfatter kun de drenge og piger, som har prøvet at have samleje. Det drejer 

sig om 261 svarende til 40,7 % af alle drengene og 280 svarende til 43,1 % af alle pigerne. 

Den forholdsvis lave andel af unge, der har prøvet at have samleje, skal ses i lyset af, at næ-

sten en tredjedel af respondenterne er fra 7 årgang. 

 

Debutalderen for både drengene og pigerne ligger omkring 14-15 års alderen. 47,5 % af de 

drenge, der har prøvet at have samleje, har haft deres debut inden de blev 15 år, mens dette 

tal hos pigerne ligger på 46,7 %.  

 

6.1.5 Opsummering vedrørende seksuelle erfaringer  
 
 

 Andelen af drenge, som føler, at de ved nok om sex og prævention til at føle sig trygge, 

er større end andelen af piger på alle tre årgange. På 9. årgang og 10. årgang + Ung-

domsuddannelserne, er det mere end ni ud af ti hos begge køn, som føler, at de ved 

nok om sex og prævention til at føle sig trygge. 

 Andelen af respondenter, der har prøvet at have samleje, stiger markant fra 7. årgang 

til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne for begge køn. Omkring syv ud af ti respon-

denter på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har prøvet at have samleje. 

 På alle årgange har den største andel markeret, fordi jeg selv har lyst, som grunden til, 

at de dyrker sex. Den grund, som den anden største andel har valgt er, at de dyrker 

sex, fordi min kæreste forventer det. Denne andel er dog væsentlig mindre end ande-

len, der har markeret, fordi jeg selv har lyst, som begrundelsen for at dyrke sex.  
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 Debutalderen for både drengene og pigerne ligger omkring 14-15 års alderen. 47,5 % 

af de drenge, der har prøvet at have samleje, har haft deres debut inden de blev 15 år, 

mens dette tal hos pigerne ligger på 46,7 %.  
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7. Brug af rusmidler 

7.1 Alkoholvaner 
Afsnittet vedrørende respondenternes alkoholvaner omfatter følgende spørgsmål: 

 

 Hvor gammel var du første gang du var fuld? 

 Har du været fuld inden for den sidste måned? 

 Har du drukket mere end 5 genstande på en dag inden for de sidste 7 dage? 

 

Medmindre andet er tilføjet, vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang.  

 

7.1.1 ”Fuldedebut” 
Af tabel 95 og 96 fremgår det, hvor gamle hhv. drengene og pigerne var første gang, de var 

fulde. Der er fordelt på køn. 

  

 Tabel 95 

Drenge 

 
Hvor gammel var du første gang, 
du var fuld? 
 

Procent Antal 

 Under 10 år                                  1,1                                     7 

 10 år                                  0,9                                     6 

 11 år                                  2,5                                   16 

 12 år                                  9,4                                   60 

 13 år                                18,0                                 115 

 14 år                                20,5                                 131 

 15 år                                14,7                                   94 

 16 år                                  1.9                                   12 

 17 år                                  0,6                                     4 

 Over 17 år                                  0,3                                     2 

 Har aldrig været fuld                                29,9                                 191 

 Samlet                              100,0                                 638 
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Tabel 96 

Piger 

 
Hvor gammel var du første gang, 
du var fuld? 
 

Procent Antal 

 Under 10 år                                  0,9                                     6 

 10 år                                  0,3                                     2 

 11 år                                  1,9                                   12 

 12 år                                  7,9                                   51 

 13 år                                17,2                                 111 

 14 år                                21,8                                 141 

 15 år                                14,4                                   93 

 16 år                                  2,5                                   16 

 17 år                                  0,3                                     2 

 Over 17 år                                  0,2                                     1 

 Har aldrig været fuld                                32,7                                 211 

 Samlet                              100,0                                  646 

 

Debutalderen for både drengene og pigerne ligger især omkring 13-15 års alderen. 96,0 % af 

de drenge, der har prøvet at være fulde, har haft deres fuldedebut inden de blev 16 år, mens 

dette tal hos pigerne ligger på 95,6 %.  

 

7.1.2 Fuld inden for den sidste måned 
Af tabel 97 til 99 fremgår det, om respondenterne har været fulde inden for den sidste måned. 

Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelser-

ne. 

 

Tabel 97 

Fordelt på årgang 
 
Tænk på den sidste måned. Har du været fuld? 
 

7. årgang Ja Nej Samlet 

 Drenge 
Antal 9 48 57 

Procent 15,8 84,2 100,0 

Piger 
Antal 18 31 49 

Procent 36,7 63,3 100,0 

Samlet 
Antal 27 79 106 

Procent 25,5 74,5 100,0 
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Tabel 98 

Fordelt på årgang 
 
Tænk på den sidste måned. Har du været fuld? 
 

9. årgang Ja Nej Samlet 

 Drenge 
Antal 112 40 152 

Procent 73,7 26,3 100,0 

Piger 
Antal 97 46 143 

Procent 67,8 32,2 100,0 

Samlet 
Antal 209 86 295 

Procent 70,8 29,2 100,0 

 

Tabel 99 

Fordelt på årgang 
 
Tænk på den sidste måned. Har du været fuld? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja Nej Samlet 

  Drenge 
Antal 187 50 237 

Procent 78,9 21,1 100,0 

Piger 
Antal 191 52 243 

Procent 78,6 21,4 100,0 

Samlet 
Antal 378 102 480 

Procent 78,8 21,3 100,0 

 

Tabel 97 og 99 omfatter kun de respondenter, som i tabel 95 og 96 ikke har svaret, at de al-

drig har prøvet at være fuld. Det drejer sig om 106 respondenter svarende til 26,4 % af 7. 

årgang, 295 respondenter svarende til 80,4 % af 9. årgang og 480 respondenter svarende til 

92,0 % af 10. årgang + Ungdomsuddannelserne.  

 

På 7. årgang udgør andelen af unge, der har været fulde inden for den sidste måned, 15,8 % 

af drengene og 36,7 % af pigerne. På 9. årgang udgør andelen af unge, der har været fulde 

inden for den sidste måned, 73,7 % af drengene og 67,8 % af pigerne. På 10. årgang + Ung-

domsuddannelserne udgør andelen af unge, der har været fulde inden for den sidste måned, 

78,9 % af drengene og 78,6 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der har været fulde inden for den sidste måned, stiger markant fra 

7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne for begge køn. Ca. otte ud af ti responden-

ter på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har været fulde inden for den sidste måned. 
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7.1.3 Har drukket mere end 5 genstande 
Af tabel 100 til 102 fremgår det, om respondenterne har drukket mere end 5 genstande7 på en 

dag i løbet af den sidste uge. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. år-

gang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 100 

 

Tabel 101 

Fordelt på årgang 

 
Har du drukket mere end 5 genstande på en dag i løbet af de sidste 7 
dage? 
 

9. årgang Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 67 113 180 

Procent 37,2 62,8 100,0 

Piger 
Antal 47 136 183 

Procent 25,7 74,3 100,0 

Samlet 
Antal 114 249 363 

Procent 31,4 68,6 100,0 

 

                                                 
7 Sundhedsstyrelsen anbefaler at en voksen højest drikker 5 genstande i løbet af en dag. (Sundhedsstyrelsen 2008) 

Fordelt på årgang 

 
Har du drukket mere end 5 genstande på en dag i løbet af de sidste 7 
dage? 
 

7. årgang Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 10 194 204 

Procent 4,9 95,1 100,0 

Piger 
Antal 8 190 198 

Procent 4,0 96,0 100,0 

Samlet 
Antal 18 384 402 

Procent 4,5 95,5 100,0 
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Tabel 102 

 

På 7. årgang omfatter andelen af unge, der har drukket mere end 5 genstande i løbet af en 

dag inden for de sidste 7 dage, 4,9 % af drengene og 4,0 % af pigerne. På 9. årgang omfatter 

andelen af unge, der har drukket mere end 5 genstande i løbet af en dag inden for de sidste 7 

dage, 37,2 % af drengene og 25,7 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne om-

fatter andelen af unge, der har drukket mere end 5 genstande i løbet af en dag inden for de 

sidste 7 dage, 52,2 % af drengene og 43,4 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, der har drukket mere end 5 genstande i løbet af en dag inden for de 

sidste 7 dage, stiger markant fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne.  Andelen 

af drenge, der har drukket mere end 5 genstande i løbet af en dag inden for de sidste 7 dage, 

er større end andelen af piger på alle tre årgange.  

 

7.1.4 Opsummering vedrørende alkoholvaner 
 
 

 Debutalderen for både drengene og pigerne ligger især omkring 13-15 års alderen. 

52,4 % af de drenge, der har prøvet at være fulde, har haft deres fuldedebut inden de 

blev 15 år, mens dette tal hos pigerne ligger på 50 %.  

 Andelen af respondenter, der har været fulde inden for den sidste måned, stiger mar-

kant fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne for begge køn. Ca. otte ud 

af ti respondenter på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har været fulde inden for 

den sidste måned. 

 Andelen af respondenter, der har drukket mere end 5 genstande i løbet af en dag inden 

for de sidste 7 dage, stiger markant fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannel-

Fordelt på årgang 

 
Har du drukket mere end 5 genstande på en dag i løbet af de sidste 7 
dage? 
 

10. årgang+ 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 132 121 253 

Procent 52,2 47,2 100,0 

Piger 
Antal 115 150 265 

Procent 43,4 56,6 100,0 

Samlet 
Antal 247 271 518 

Procent 47,7 52,3 100,0 
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serne.  Andelen af drenge, der har drukket mere end 5 genstande i løbet af en dag in-

den for de sidste 7 dage, er større end andelen af piger på alle tre årgange.  

 

7.2 Rygevaner 
I afsnittet omhandlende de unges rygevaner er der fokus på følgende spørgsmål: 

 

 Ryger du cigaretter? 

 Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge? 

 Ryger du vandpibe? 

 

Medmindre andet er tilføjet, vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang.  

 

7.2.1 Ryger/ryger ikke 
Af tabel 103 til 105 fremgår det, om respondenterne har røget eller ryger cigaretter. Der er 

fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 103 

Fordelt på årgang 
 
Ryger du cigaretter? 
 

7. årgang Ja 
Nej,  

men har gjort 
Nej,  

har aldrig røget 
Samlet 

Drenge 
Antal 6 31 167 204 

Procent 2,9 15,2 81,9 100,0 

Piger 
Antal 10 20 168 198 

Procent 5,1 10,1 84,8 100,0 

Samlet 
Antal 16 51 335 402 

Procent 4,0 12,7 83,3 100,0 
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Tabel 104 

Fordelt på årgang 
 
Ryger du cigaretter? 
 

9. årgang Ja 
Nej,  

men har gjort 
Nej,  

har aldrig røget 
Samlet 

Drenge 
Antal 29 36 115 180 

Procent 16,1 20,0 63,9 100,0 

Piger 
Antal 32 45 106 183 

Procent 17,5 24,6 57,9 100,0 

Samlet 
Antal 61 81 221 363 

Procent 16,8 22,3 60,9 100,0 

 

Tabel 105 

Fordelt på årgang 
 
Ryger du cigaretter? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja 
Nej,  

men har gjort 
Nej,  

har aldrig røget 
Samlet 

Drenge 
Antal 67 47 139 253 

Procent 26,5 18,6 54,9 100,0 

Piger 
Antal 68 64 133 265 

Procent 25,6 24,2 50,2 100,0 

Samlet 
Antal 135 111 272 518 

Procent 26,1 21,4 52,5 100,0 

 

På 7. årgang omfatter gruppen af unge, som ryger, 2,9 % af drengene og 5,1 % af pigerne. På 

9. årgang omfatter gruppen af unge, som ryger, 16,1 % af drengene og 17,5 % af pigerne. På 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne omfatter gruppen af unge, som ryger, 26,5 % af dren-

gene og 25,5 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som ryger cigaretter, stiger markant fra 7. årgang til 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne for begge køn.  Mere end hver fjerde dreng og pige på 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne ryger. 

 

7.2.2 Rygedebut 
Af tabel 106 og 107 fremgår det, hvor gamle hhv. drengene og pigerne var første gang, de 

prøvede at ryge. Der er fordelt på køn.  
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Tabel 106 

Drenge 

 
Hvor gammel var du, da du begynd-
te at ryge? 
 

Procent Antal 

 Under 10 år                                3,2                                     7 

 10 år                                1,4                                     3 

 11 år                                6,9                                   15 

 12 år                              11,6                                   25 

 13 år                              23,6                                   51 

 14 år                              18,5                                   40 

 15 år                              16,7                                   36 

 16 år                              13,9                                   30 

 17 år                                3,7                                     8 

 Over 17 år                                0,5                                     1 

 Samlet                            100,0                                 216 

 

Tabel 107 

Piger 

 
Hvor gammel var du, da du begyndte 
at ryge? 
 

Procent Antal 

 Under 10 år                                1,7                                     4 

 10 år                                2,5                                     6 

 11 år                                4,2                                   10 

 12 år                              14,2                                   34 

 13 år                              16,3                                   39 

 14 år                              25,9                                   62 

 15 år                              24,3                                   58 

 16 år                                9,6                                   23 

 17 år                                0,8                                     2 

 Over 17 år                                0,4                                     1 

 Samlet                            100,0                                  239 

 

Tabel 106 og 107 omfatter kun de drenge og piger, som har prøvet at ryge cigaretter. Det dre-

jer sig om 216 svarende til 33,9 % af drengene og 239 svarende til 37,0 % af pigerne.  

 

Debutalderen for drengene ligger især i 13-15 års alderen, og hos pigerne hovedsagligt i 14-15 

års alderen.  65,2 % af de drenge, der har prøvet at ryge, er begyndt inden de fyldte 15 år. 

Hos pigerne ligger dette tal på 64,8 %.  
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7.2.3 Har prøvet at ryge vandpibe 
Af tabel 108 til 110 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har prøvet at ryge vand-

pibe. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddan-

nelserne. 

 

Tabel 108 

Fordelt på årgang 
 
Ryger du vandpibe? 
 

7. årgang Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 41 163 204 

Procent 20,1 79,9 100,0 

Piger 
Antal 25 173 198 

Procent 12,6 87,4 100,0 

Samlet 
Antal 66 336 402 

Procent 16,4 83,6 100,0 

 

Tabel 109 

Fordelt på årgang 
 
Ryger du vandpibe? 
 

9. årgang Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 86 94 180 

Procent 47,8 52,2 100,0 

Piger 
Antal 78 105 183 

Procent 42,6 57,4 100,0 

Samlet 
Antal 164 199 363 

Procent 45,2 54,8 100,0 

 

Tabel 110 

Fordelt på årgang 
 
Ryger du vandpibe? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 177 76 253 

Procent 70,0 30,0 100,0 

Piger 
Antal 152 113 265 

Procent 57,4 42,6 100,0 

Samlet 
Antal 329 189 518 

Procent 63,5 36,5 100,0 
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På 7. årgang omfatter gruppen af unge, som har prøvet at ryge vandpibe, 20,1 % af drengene 

og 12,6 % af pigerne. På 9. årgang omfatter gruppen af unge, som har prøvet at ryge vandpi-

be, 47,8 % af drengene og 42,6 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne omfat-

ter gruppen af unge, som har prøvet at ryge vandpibe, 70,0 % af drengene og 57,4 % af pi-

gerne.  

 

Andelen af respondenter, som har prøvet at ryge vandpibe, stiger markant fra 7. årgang til 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne. Andelen af drenge, som har prøvet at ryge vandpibe, er 

større end andelen af piger på alle tre årgange. Syv ud af ti drenge samt mere end halvdelen 

af pigerne på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har prøvet at ryge vandpibe. 

 

7.2.4 Opsummering vedrørende rygevaner 
 
 

 Andelen af respondenter, som ryger cigaretter, stiger markant fra 7. årgang til 10. år-

gang + Ungdomsuddannelserne for begge køn.  Mere end hver fjerde dreng og pige på 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne ryger. 

 Debutalderen for drengene ligger især i 13-15 års alderen, og hos pigerne hovedsagligt 

i 14-15 års alderen.  65,2 % af de drenge, der har prøvet at ryge, er begyndt inden de 

fyldte 15 år. Hos pigerne ligger dette tal på 64,8 %.  

 Andelen af respondenter, som har prøvet at ryge vandpibe, stiger markant fra 7. år-

gang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. Andelen af drenge, som har prøvet at 

ryge vandpibe, er større end andelen af piger på alle tre årgange. Syv ud af ti drenge 

samt mere end halvdelen af pigerne på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har prø-

vet at ryge vandpibe. 

 

7.3 Brug af euforiserende stoffer 
Afsnittet vedrørende respondenternes brug af andre former for rusmidler omfatter følgende 

spørgsmål: 

 

 Har du prøvet at ryge hash? 

 Har du nogen sinde prøvet amfetamin? 

 Har du nogen sinde prøvet ecstasy? 

 Har du nogen sinde prøvet kokain? 
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Medmindre andet er tilføjet, vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang. 

 

7.3.1 Hash 
Af tabel 111 til 113 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har prøvet at ryge hash 

eller pot. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsud-

dannelserne. 

 

Tabel 111 

Fordelt på årgang 
 
Hvor mange gange har du prøvet at ryge hash eller pot?  
 

7. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 10 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 201 0 1 2 204 

Procent 98,5 0,0 0,5 1,0 100,0 

Piger 
Antal 192 4 0 2 198 

Procent 97,0 2,0 0,0 1,0 100,0 

Samlet 
Antal 393 4 1 4 402 

Procent 97,8 1,0 0,2 1,0 100,0 

 

Tabel 112 

Fordelt på årgang 
 
Hvor mange gange har du prøvet at ryge hash eller pot?  
 

9. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 10 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 136 16 15 13 180 

Procent 75,6 8,9 8,3 7,2 100,0 

Piger 
Antal 161 7 9 6 183 

Procent 88,0 3,8 4,9 3,3 100,0 

Samlet 
Antal 297 23 24 19 363 

Procent 81,8 6,3 6,6 5,2 100,0 
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Tabel 113 

Fordelt på årgang 
 
Hvor mange gange har du prøvet at ryge hash eller pot?  
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 10 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 138 23 33 59 253 

Procent 54,5 9,1 13,1 23,3 100,0 

Piger 
Antal 182 15 38 30 265 

Procent 68,7 5,7 14,3 11,3 100,0 

Samlet 
Antal 320 38 71 89 518 

Procent 61,8 7,3 13,7 17,2 100,0 

 

På 7. årgang omfatter gruppen af unge, som har prøvet at ryge hash mindst 1 gang, 1,5 % af 

drengene og 1,0 % af pigerne. På 9. årgang omfatter gruppen af unge, som har prøvet at ryge 

hash mindst 1 gang, 24,4 % af drengene og 12,0 % af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsud-

dannelserne omfatter gruppen af unge, som har prøvet at ryge hash mindst 1 gang, 45,5 % af 

drengene og 31,3 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som har prøvet at ryge hash mindst 1 gang, stiger markant fra 7. 

årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne.  På alle tre årgange er andelen af drenge, 

som har prøvet at ryge hash mindst 1 gang større end andelen af piger. Ca. hver fjerde dreng 

og hver ottende pige på 9. årgang har prøvet at ryge hash. 

 

7.3.2 Amfetamin 
Af tabel 114 til 116 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har prøvet at tage amfe-

tamin inden for de sidste 12 måneder. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang 

og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 114 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet amfetamin inden for de sidste 12 måneder? 
 

7. årgang Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 203 0 1 0 204 

Procent 99,5 0,0 0,5 0,0 100,0 

Piger 
Antal 197 1 0 0 198 

Procent 99,5 0,5 0,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 400 1 1 0 402 

Procent 99,5 0,2 0,2 0 100,0 

 

Tabel 115 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet amfetamin inden for de sidste 12 måneder? 
 

9. årgang Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 173 4 1 2 180 

Procent 96,1 2,2 0,6 1,1 100,0 

Piger 
Antal 181 1 1 0 183 

Procent 99,0 0,5 0,5 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 354 5 2 2 363 

Procent 97,5 1,4 0,6 0,6 100,0 

 

Tabel 116 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet amfetamin inden for de sidste 12 måneder? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 230 4 5 14 253 

Procent 90,9 1,6 2,0 5,5 100,0 

Piger 
Antal 243 6 7 5 261 

Procent 93,1 2,3 2,7 1,9 100,0 

Samlet 
Antal 473 10 12 19 514 

Procent 92,0 2,0 2,3 3,7 100,0 

 

På 7. årgang omfatter gruppen af unge, som har prøvet at tage amfetamin inden for de sidste 

12 måneder, 0,5 % af drengene og 0,5 % af pigerne. På 9. årgang omfatter gruppen af unge, 

som har prøvet at tage amfetamin inden for de sidste 12 måneder, 3,9 % af drengene og 1,0 

% af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne omfatter gruppen af unge, som har 
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prøvet at tage amfetamin inden for de sidste 12 måneder, 9,1 % af drengene og 6,9 % af pi-

gerne.  

 

Andelen af drenge, som har prøvet at tage amfetamin inden for de sidste 12 måneder, stiger 

markant fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. Hver elvte dreng på 10. år-

gang + Ungdomsuddannelserne har prøvet at tage amfetamin inden for de sidste 12 måneder. 

Hos pigerne stiger andelen, som har prøvet at tage amfetamin inden for de sidste 12 måneder 

især fra 9. til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

7.3.3 Ecstasy 
Af tabel 117 til 119 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har prøvet at tage ecsta-

sy inden for de sidste 12 måneder. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 117 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet ecstasy inden for de sidste 12 måneder? 
 

7. årgang Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 203 0 0 1 204 

Procent 99,5 0,0 0,0 0,5 100,0 

Piger 
Antal 198 0 0 0 198 

Procent 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 401 0 0 1 402 

Procent 99,8 0,0 0,0 0,2 100,0 

 

 

Tabel 118 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet ecstasy inden for de sidste 12 måneder? 
 

9. årgang Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 177 2 0 1 180 

Procent 98,3 1,1 0,0 0,6 100,0 

Piger 
Antal 181 2 0 0 183 

Procent 98,9 1,1 0,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 358 4 0 1 363 

Procent 98,6 1,1 0,0 0,3 100,0 
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Tabel 119 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet ecstasy inden for de sidste 12 måneder? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 237 3 7 6 253 

Procent 93,6 1,2 2,8 2,4 100,0 

Piger 
Antal 244 8 5 4 261 

Procent 93,5 3,1 1,9 1,5 100,0 

Samlet 
Antal 481 11 12 10 514 

Procent 93,6 2,1 2,3 2,0 100,0 

 

På 7. årgang omfatter andelen af unge, som har prøvet at tage ecstasy inden for de sidste 12 

måneder, 0,5 % af drengene og 0,0 % af pigerne. På 9. årgang omfatter gruppen af unge, 

som har prøvet at tage ecstasy inden for de sidste 12 måneder, 1,7 % af drengene og 1,1 % 

af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne omfatter gruppen af unge, som har prø-

vet at tage ecstasy inden for de sidste 12 måneder, 6,4 % af drengene og 6,5 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som har prøvet at tage ecstasy inden for de sidste 12 måneder, sti-

ger fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. Ca. hver sekstende dreng og pige 

på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har prøvet at tage ecstasy.  

 

7.3.4 Kokain 
Af tabel 120 til 122 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har prøvet at tage kokain 

inden for de sidste 12 måneder. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 120 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet kokain inden for de sidste 12 måneder? 
 

7. årgang Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 203 0 0 1 204 

Procent 99,5 0,0 0,0 0,5 100,0 

Piger 
Antal 198 0 0 0 198 

Procent 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 401 0 0 1 402 

Procent 99,8 0,0 0,0 0,2 100,0 
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Tabel 121 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet kokain inden for de sidste 12 måneder? 
 

9. årgang Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 176 3 0 1 180 

Procent 97,7 1,7 0,0 0,6 100,0 

Piger 
Antal 182 1 0 0 183 

Procent 99,5 0,5 0,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 358 4 0 1 363 

Procent 98,6 1,1 0,0 0,3 100,0 

 

Tabel 122 

Fordelt på årgang 
 
Har du prøvet kokain inden for de sidste 12 måneder? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Nej 
Ja, 1 
gang 

Ja, mere end 1 
gang 

Ja, mere end 6 
gange  

Samlet 

Drenge 
Antal 231 6 9 7 253 

Procent 91,3 2,4 3,6 2,7 100,0 

Piger 
Antal 251 6 1 3 261 

Procent 96,2 2,3 0,4 1,1 100,0 

Samlet 
Antal 482 12 10 10 514 

Procent 93,8 2,2 2,0 2,0 100,0 

 

På 7. årgang omfatter gruppen af unge, som har prøvet at tage kokain inden for de sidste 12 

måneder, 0,5 % af drengene og 0,0 % af pigerne. På 9. årgang omfatter gruppen af unge, 

som har prøvet at tage kokain inden for de sidste 12 måneder, 2,3 % af drengene og 0,5 % af 

pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne omfatter gruppen af unge, som har prøvet 

at tage kokain inden for de sidste 12 måneder, 8,7 % af drengene og 3,8 % af pigerne.  

 

Andelen som har prøvet at tage kokain, stiger fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddan-

nelser, især hos drengene. Andelen af drenge, som har prøvet at tage kokain, er større end 

andelen af piger på alle tre årgange. 

 

7.3.5 Opsummering vedrørende brug euforiserende sto ffer 
 
 

 Andelen af respondenter, som har prøvet at ryge hash mindst 1 gang, stiger markant 

fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne.  På alle tre årgange er andelen 
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af drenge, som har prøvet at ryge hash mindst 1 gang større end andelen af piger. Ca. 

hver fjerde dreng og hver ottende pige på 9. årgang har prøvet at ryge hash. 

 Andelen af drenge, som har prøvet at tage amfetamin inden for de sidste 12 måneder, 

stiger markant fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. Hver elvte dreng 

på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har prøvet at tage amfetamin inden for de 

sidste 12 måneder. Hos pigerne stiger andelen, som har prøvet at tage amfetamin in-

den for de sidste 12 måneder, især fra 9. til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 Andelen af respondenter, som har prøvet at tage ecstasy inden for de sidste 12 måne-

der, stiger fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. Ca. hver sekstende 

dreng og pige på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har prøvet at tage ecstasy.  

 Andelen som har prøvet at tage kokain, stiger fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdoms-

uddannelser, især hos drengene. Andelen af drenge, som har prøvet at tage kokain, er 

større end andelen af piger på alle tre årgange. 
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8. Social pejling 

8.1 Holdninger til og tanker om jævnaldrendes brug af rusmidler  
Afsnittet vedrørende respondenternes holdninger til og tanker om jævnaldrendes brug af rus-

midler omfatter følgende spørgsmål: 

 

 Hvor mange jævnaldrende i København, tror du, har været fulde mindst 1 gang inden 

for den sidste måned?  

 Hvor mange af dine venner, tror du, har været fulde mindst 1 gang inden for den sidste 

måned? 

 

 Hvor mange jævnaldrende i København, tror du, har drukket mere end 5 genstande i 

løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 dage? 

 Hvor mange af dine venner, tror du, har drukket mere end 5 genstande i løbet af en af-

ten/fest inden for de sidste 7 dage? 

 

 Hvor mange jævnaldrende i København, tror du, har prøvet at ryge hash? 

 Hvor mange af dine venner, tror du, har prøvet at ryge hash? 

 

 Hvor mange jævnaldrende i København, tror du, har prøvet at tage amfetamin (speed)? 

 Hvor mange af dine venner, tror du, har prøvet at tage amfetamin (speed)? 

 

 Hvor mange jævnaldrende i København, tror du, har prøvet at tage ecstasy? 

 Hvor mange af dine venner, tror du, har prøvet at tage ecstasy? 

 

 Hvor mange jævnaldrende i København, tror du, har prøvet at tage kokain? 

 Hvor mange af dine venner, tror du, har prøvet at tage kokain? 

 

8.1.1 Venners og jævnaldrendes forbrug af alkohol   
Af figur 1 til 3 fremgår respondenternes vurdering af, hvorvidt deres jævnaldrende i Køben-

havn har været fulde mindst en gang inden for den sidste måned og deres vurdering af, hvor-

vidt deres venner har været fulde mindst en gang inden for den sidste måned. Der er opdelt 

på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. I figur 1 til 3 er der 

ikke opdelt på køn. 
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Figur 1 - 7. årgang 

 

Figur 2 - 9. årgang 
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Figur 3 - 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 
 

 

På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af deres 

jævnaldrende i København har været fulde mindst en gang inden for den sidste måned, set i 

forhold til andelen af deres venner, som har været fulde mindst en gang inden for den sidste 

måned.   

 

På 7. årgang tror 34,0 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har været fulde mindst en gang inden for den sidste måned, mens 9,2 % af re-

spondenterne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har været fulde mindst en gang in-

den for den sidste måned.  

 

På 9. årgang tror 76,3 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har været fulde mindst en gang inden for den sidste måned, mens 66,6 % af re-

spondenterne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har været fulde mindst en gang in-

den for den sidste måned.    

 

På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne tror 87,1 % af respondenterne, at halvdelen eller 

flere af deres jævnaldrende i København har været fulde mindst en gang inden for den sidste 

måned, mens 81,6 % af respondenterne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har væ-

ret fulde mindst en gang inden for den sidste måned. 

 

Det fremgår ligeledes af figur 1 til 3, at andelen, der tror, at deres venner har været fulde 

mindst en gang inden for den sidste måned, stiger jo ældre respondenterne er.  
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8.1.2 Drukket mere end 5 genstand 
Af figur 4 til 6 fremgår respondenternes vurdering af hvor mange af deres jævnaldrende i Kø-

benhavn, som har drukket mere end 5 genstande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 

dage, og deres vurdering af hvor mange af deres venner, som har drukket mere end 5 gen-

stande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 dage. Der er opdelt på hhv. 7. årgang, 9. 

årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. I figur 4 til 6 er der ikke opdelt på køn. 

 

Figur 4 - 7. årgang 
 

 

Figur 5 - 9. årgang 
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Figur 6 - 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 

 

 
På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af deres 

jævnaldrende i København har drukket mere end 5 genstande i løbet af en aften/fest inden for 

de sidste 7 dage, set i forhold til andelen af deres venner, som har drukket mere end 5 gen-

stande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 dage.  

 

På 7. årgang tror 25,6 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har drukket mere end 5 genstande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 

dage, mens 4,4 % af respondenterne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har drukket 

mere end 5 genstande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 dage.  

 

På 9. årgang tror 66,6 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har drukket mere end 5 genstande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 

dage, mens 43,2 % af respondenterne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har drukket 

mere end 5 genstande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 dage.    

 

På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne tror 82,9 % af respondenterne, at halvdelen eller 

flere af deres jævnaldrende i København har drukket mere end 5 genstande i løbet af en af-

ten/fest inden for de sidste 7 dage, mens 67,0 % af respondenterne tror, at halvdelen eller 

flere af deres venner har drukket mere end 5 genstande i løbet af en aften/fest inden for de 

sidste 7 dage. 
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Det fremgår af figur 4 til 6, at andelen, der tror, at deres venner har drukket mere end 5 gen-

stande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 dage, stiger jo ældre respondenterne er.  

8.1.3 Venners og jævnaldrendes brug af hash   
Af figur 7 til 9 fremgår respondenternes vurdering af hvor mange af deres jævnaldrende i Kø-

benhavn, som har prøvet at ryge hash, og deres vurdering af hvor mange af deres venner, 

som har prøvet at ryge hash. Der er opdelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne. I figur 7 til 9 er der ikke opdelt på køn. 

 

Figur 7 - 7. årgang 
 

 

Figur 8 - 9. årgang 
 

 



 
 
 

95 
 

Figur 9 - 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 

 

På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af deres 

jævnaldrende i København har prøvet at ryge hash, set i forhold til andelen af deres venner, 

som har prøvet at ryge hash.   

 

På 7. årgang tror 17,6 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har prøvet at ryge hash, mens 1,4 % af respondenterne tror, at halvdelen eller 

flere af deres venner har prøvet at ryge hash.  

 

På 9. årgang tror 39,1 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har prøvet at ryge hash, mens 12,1 % af respondenterne tror, at halvdelen eller 

flere af deres venner har prøvet at ryge hash.    

 

På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne tror 52,6 % af respondenterne, at halvdelen eller 

flere af deres jævnaldrende i København har prøvet at ryge hash, mens 28,3 % af responden-

terne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har prøvet at ryge hash. 

 

Det fremgår ligeledes af figur 7 til 9, at andelen, der tror, at deres venner har prøvet at ryge 

hash, stiger jo ældre respondenterne er.  
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8.1.4 Venners og jævnaldrendes brug af amfetamin (s peed)   
Af figur 10 til 12 fremgår respondenternes vurdering af hvor mange af deres jævnaldrende i 

København, som har prøvet at tage amfetamin (speed) og deres vurdering af hvor mange af 

deres venner, som har prøvet at tage amfetamin (speed). Der er opdelt på hhv. 7. årgang, 9. 

årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. I figur 10 til 12 er der ikke opdelt på køn. 

 

Figur 10 - 7. årgang 
 

 
Figur 11 - 9. årgang 
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Figur 12 - 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 
 

 
På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af deres 

jævnaldrende i København har prøvet at tage amfetamin, set i forhold til andelen af deres 

venner, som har prøvet at tage amfetamin.   

 

På 7. årgang tror 10,4 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har prøvet at tage amfetamin, mens 0,9 % af respondenterne tror, at halvdelen 

eller flere af deres venner har prøvet at tage amfetamin.  

 

På 9. årgang, tror 22,6 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har prøvet at tage amfetamin, mens 1,5 % af respondenterne tror, at halvdelen 

eller flere af deres venner har prøvet at tage amfetamin.    

 

På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne tror 28,3 % af respondenterne, at halvdelen eller 

flere af deres jævnaldrende i København har prøvet at tage amfetamin, mens 6,5 % af re-

spondenterne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har prøvet at tage amfetamin. 

 

Det fremgår ligeledes af figur 10 til 12, at andelen der tror, at deres venner har prøvet at tage 

amfetamin, stiger jo ældre respondenterne er.  
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8.1.5 Venners og jævnaldrendes brug af ecstasy   
Af figur 13 til 15 fremgår respondenternes vurdering af hvor mange af deres jævnaldrende i 

København, som har prøvet at tage ecstasy og deres vurdering af hvor mange af deres ven-

ner, som har prøvet at tage ecstasy. Der er opdelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang 

+ Ungdomsuddannelserne. I figur 13 til 15 er der ikke opdelt på køn. 

 

Figur 13 - 7. årgang 

 
 Figur 14 - 9. årgang 
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Figur 15 - 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 
 

 

På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af deres 

jævnaldrende i København har prøvet at tage ecstasy, set i forhold til andelen af deres venner, 

som har prøvet at tage ecstasy.   

 

På 7. årgang tror 9,5 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har prøvet at tage ecstasy, mens 0,7 % af respondenterne tror, at halvdelen eller 

flere af deres venner har prøvet at tage ecstasy.  

 

På 9. årgang tror 20,3 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har prøvet at tage ecstasy, mens 0,9 % af respondenterne tror, at halvdelen eller 

flere af deres venner har prøvet at tage ecstasy.    

 

På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne tror 27,9 % af respondenterne, at halvdelen eller 

flere af deres jævnaldrende i København har prøvet at tage ecstasy, mens 4,1 % af respon-

denterne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har prøvet at tage ecstasy. 

 

Det fremgår ligeledes af figur 13 til 15, at andelen der tror, at deres venner har prøvet at tage 

ecstasy, stiger jo ældre respondenterne er.  
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8.1.6 Venners og jævnaldrendes brug af kokain   
Af figur 16 til 18 fremgår respondenternes vurdering af hvor mange af deres jævnaldrende i 

København, som har prøvet at tage kokain og deres vurdering af hvor mange af deres venner, 

som har prøvet at tage kokain. Der er opdelt på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne. I figur 16 til 18 er der ikke opdelt på køn. 

 

Figur 16 - 7. årgang 

Figur 17 - 9. årgang 
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Figur 18 - 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 
 

 

På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter som tror, at en større andel af deres 

jævnaldrende i København har prøvet at tage kokain, set i forhold til andelen af deres venner, 

som har prøvet at tage kokain.   

 

På 7. årgang tror 10,4 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har prøvet at tage kokain, mens 0,4 % af respondenterne tror, at halvdelen eller 

flere af deres venner har prøvet at tage kokain.  

 

På 9. årgang tror 20,4 % af respondenterne, at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 

København har prøvet at tage kokain, mens 0,9 % af respondenterne tror, at halvdelen eller 

flere af deres venner har prøvet at tage kokain.    

 

På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne tror 26,5 % af respondenterne, at halvdelen eller 

flere af deres jævnaldrende i København har prøvet at tage kokain, mens 5,1 % af responden-

terne tror, at halvdelen eller flere af deres venner har prøvet at tage kokain. 

 

Det fremgår ligeledes af figur 16 til 18, at andelen der tror, at deres venner har prøvet at tage 

kokain, stiger jo ældre respondenterne er.  
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8.1.7 Opsummering vedrørende holdninger til og tank er om jævnaldrendes 
brug af rusmidler 
 
 

 På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af 

deres jævnaldrende i København har været fulde mindst en gang inden for den sidste 

måned, set i forhold til andelen af deres venner, som har været fulde mindst en gang 

inden for den sidste måned.  

 Andelen der tror, at deres venner har været fulde mindst en gang inden for den sidste 

måned, stiger jo ældre respondenterne er.  

 På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af 

deres jævnaldrende i København har drukket mere end 5 genstande i løbet af en af-

ten/fest inden for de sidste 7 dage, set i forhold til andelen af deres venner, som har 

drukket mere end 5 genstande i løbet af en aften/fest inden for de sidste 7 dage.  

 Andelen der tror, at deres venner har drukket mere end 5 genstande i løbet af en af-

ten/fest inden for de sidste 7 dage, stiger jo ældre respondenterne er.  

 På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af 

deres jævnaldrende i København har prøvet at ryge hash, set i forhold til andelen af de-

res venner, som har prøvet at ryge hash.   

 Andelen der tror, at deres venner har prøvet at ryge hash, stiger jo ældre responden-

terne er.  

 På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af 

deres jævnaldrende i København har prøvet at tage amfetamin, set i forhold til andelen 

af deres venner, som har prøvet at tage amfetamin.  

 Andelen der tror, at deres venner har prøvet at tage amfetamin, stiger jo ældre re-

spondenterne er.  

 På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter, som tror, at en større andel af 

deres jævnaldrende i København har prøvet at tage ecstasy, set i forhold til andelen af 

deres venner, som har prøvet at tage ecstasy.  

 Andelen der tror, at deres venner har prøvet at tage ecstasy, stiger jo ældre respon-

denterne er.  

 På alle tre årgange er der en overvægt af respondenter som tror, at en større andel af 

deres jævnaldrende i København har prøvet at tage kokain, set i forhold til andelen af 

deres venner, som har prøvet at tage kokain.  

 Andelen der tror, at deres venner har prøvet at tage kokain, stiger jo ældre responden-

terne er.   
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9. Spillevaner 

9.1 Pengespil 
Afsnittet vedrørende respondenternes erfaringer med spil om penge omfatter følgende 

spørgsmål: 

 

 Har du prøvet at spille om penge på lotto, odds-spil, poker eller anden form for spil in-

den for de sidste 12 måneder? 

 Hvor stor en del af dine lommepenge bruger du på pengespil? 

 

Medmindre andet er tilføjet, vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang. 

 

9.1.1 Erfaring med pengespil 
Af tabel 123 til 125 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har prøvet at spille om 

penge inden for de sidste 12 måneder. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang 

og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 123 

Fordelt på årgang 

 
Har du prøvet at spille om penge på lotto, odds-spil, poker eller anden 
form for spil inden for de sidste 12 måneder? 
 

7. årgang Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 56 148 204 

Procent 27,5 72,5 100,0 

Piger 
Antal 10 188 198 

Procent 5,1 94,9 100,0 

Samlet 
Antal 66 336 402 

Procent 16,4 83,6 100,0 
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Tabel 124 

Fordelt på årgang 

 
Har du prøvet at spille om penge på lotto, odds-spil, poker eller anden 
form for spil inden for de sidste 12 måneder? 
 

9. årgang Ja Nej Samlet 

  Drenge 
Antal 83 100 183 

Procent 45,4 54,6 100,0 

Piger 
Antal 18 165 183 

Procent 9,8 90,2 100,0 

Samlet 
Antal 101 265 366 

Procent 27,6 72,4 100,0 

 

Tabel 125 

Fordelt på årgang 

 
Har du prøvet at spille om penge på lotto, odds-spil, poker eller anden 
form for spil inden for de sidste 12 måneder? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 

Ja Nej Samlet 

Drenge 
Antal 151 102 253 

Procent 59,7 40,3 100,0 

Piger 
Antal 54 212 266 

Procent 20,3 79,7 100,0 

Samlet 
Antal 205 314 519 

Procent 39,5 60,5 100,0 

 

På 7. årgang omfatter gruppen af unge, som har prøvet at spille om penge inden for de sidste 

12 måneder, 27,5 % af drengene og 5,1 % af pigerne. På 9. årgang omfatter gruppen af unge, 

som har prøvet at spille om penge inden for de sidste 12 måneder, 45,4 % af drengene og 9,8 

% af pigerne. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne omfatter gruppen af unge, som har 

prøvet at spille om penge inden for de sidste 12 måneder, 59,7 % af drengene og 20,3 % af 

pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som har prøvet at spille om penge inden for de sidste 12 måneder 

stiger fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. Andelen af drenge, som har prø-

vet at spille om penge inden for de sidste 12 måneder er markant større end andelen af piger, 

på alle tre årgange. Seks ud af ti drenge på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har prøvet 

at spille om penge inden for de sidste 12 måneder. 
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9.1.2 Anvendelse af lommepenge på pengespil i proce nt 
Af tabel 126 til 128 fremgår det, hvor stor en andel af deres lommepenge de respondenter, der 

har prøvet at spille om penge inden for de sidste 12 måneder, bruger på pengespil. Der er for-

delt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 126 
 

Fordelt på årgang 
 
Hvor stor en del af dine lommepenge bruger du på pengespil? 
 

7. årgang 
0 % - 10 % 

11 % - 
25 %  

 
26 % - 
50 % 

 
51 % - 
75 % 

 
76 % - 
100 %  

Samlet 

Drenge 
Antal 52 4 1 0 0 57 

Procent 91,2 7,0 1,8 0,0 0,0 100,0 

Piger 
Antal 9 1 0 0 0 10 

Procent 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 61 5 1 0 0 67 

Procent 91,0 7,5 1,5 0 0 100,0 

 

Tabel 127 

Fordelt på årgang 
 
Hvor stor en del af dine lommepenge bruger du på pengespil?  
 

9. årgang 
0 % - 10 % 

11 % - 
25 %  

 
26 % - 
50 % 

 
51 % - 
75 % 

 
76 % - 
100 %  

Samlet 

Drenge 
Antal 64 7 6 3 1 81 

Procent 79,0 8,6 7,4 3,7 1,2 100,0 

Piger 
Antal 17 1 0 0 0 18 

Procent 94,4 5,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 81 8 6 3 1 99 

Procent 81,8 8,1 6,1 3,0 1,0 100,0 
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Tabel 128 

Fordelt på årgang 
 
Hvor stor en del af dine lommepenge bruger du på pengespil? 
 

10. årgang +  
Ungdomsuddan-
nelserne 0 % - 10 % 

11 % - 
25 %  

 
26 % - 
50 % 

 
51 % - 
75 % 

 
76 % -  
100 %  

Samlet 

Drenge 
Antal 120 19 6 2 4 151 

Procent 79,5 12,6 4,0 1,3 2,6 100,0 

Piger 
Antal 52 1 0 0 1 54 

Procent 96,3 1,9 0,0 0,0 1,9 100,0 

Samlet 
Antal 172 20 6 2 5 205 

Procent 83,9 9,8 2,9 1,0 2,4 100,0 

 

Tabel 126 og 128 omfatter kun de drenge og piger, som har prøvet at spille om penge inden 

for de sidste 12 måneder. Det drejer sig om 66 respondenter svarende til 16,4 % af 7. årgang, 

101 respondenter svarende til 27,6 % af 9. årgang og 205 respondenter svarende til 39,5 % af 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne.  

 

På 7. årgang bruger 0,0 % af drengene og 0,0 % af pigerne mere end halvdelen af deres 

lommepenge på pengespil. På 9. årgang bruger 4,9 % af drengene og 0,0 % af pigerne mere 

end halvdelen af deres lommepenge på pengespil. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 

bruger 3,9 % af drengene og 1,9 % af pigerne mere end halvdelen af deres lommepenge på 

pengespil. 

 

Andelen af respondenter, som bruger mere end halvdelen af deres lommepenge på pengespil 

stiger fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne, men er meget lille på alle tre 

årgange. Andelen af drenge, som bruger mere end halvdelen af deres lommepenge på penge-

spil er større end andelen af piger på 9. årgang samt 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

9.1.3 Opsummering vedrørende spillevaner  
 
 

 Andelen af respondenter, som har prøvet at spille om penge inden for de sidste 12 må-

neder stiger fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. Andelen af drenge, 

som har prøvet at spille om penge inden for de sidste 12 måneder er markant større 

end andelen af piger, på alle tre årgange. Seks ud af ti drenge på 10. årgang + Ung-

domsuddannelserne har prøvet at spille om penge inden for de sidste 12 måneder. 
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 Andelen af respondenter, som bruger mere end halvdelen af deres lommepenge på 

pengespil stiger fra 7. årgang til 10. årgang + Ungdomsuddannelserne, men er meget 

lille på alle tre årgange. Andelen af drenge, som bruger mere end halvdelen af deres 

lommepenge på pengespil er større end andelen af piger på 9. årgang samt 10. årgang 

+ Ungdomsuddannelserne. 
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10. Holdninger til brug af rusmidler 

10.1 Unges accept af brug af rusmidler 
Afsnittet vedrørende respondenternes accept af brug af rusmidler omfatter følgende spørgs-

mål: 

 Er det i orden at drikke sig fuld?  

 Er det i orden at ryge hash? 

 Er det i orden at tage amfetamin?  

 

Medmindre andet er tilføjet, vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang. 

10.1.1 Er det i orden at drikke sig fuld?  
Af tabel 129-130 fremgår respondenternes vurdering af, om det er i orden, at unge jævnald-

rende drikker sig fulde og i så fald hvornår. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. år-

gang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 129  

 
Er det i orden, at unge på din alder drikker sig fulde? I så fald hvornår? 
 

Drenge 7. årgang 9. årgang 
10. årgang + 
Ungdomsuddan- 
nelserne 

Procent og antal Procent   Antal Procent Antal       Procent Antal       

Nej, det er aldrig i orden 39,7 81 7,8 14 2,8 7 

Ja, ved familiefester 27,9 57 35,0 63 46,2 116 

Ja, ved hyggeaftner med foræl-
drene 

18,1 37 22,8 41 25,5 64 

Ja, ved hyggeaftner med venner-
ne 

34,3 70 81,1 146 80,5 207 

Ja, alene 6,9 14 7,2 13 11,6 29 

Ja, ved privatfester 25,5 52 75,0 135 90,8 228 

Ja, ved skolefester 7,8 16 41,1 74 76,9 193 

Ja, ved fester i ungdomsklubben 9,3 19 38,3 69 51,8 130 

Ja, ved fester i sportsklubben 7,8 16 30,6 55 57,8 145 

Ja, i byen (på diskoteker, barer, 
værtshuse) 

19,6 40 67,8 122 87,2 219 

Ja, på musikfestivaler (f.eks. 
Roskilde festival) 

13,2 27 60,0 108 83,7 210 

Ja, ved andre lejligheder end 
nævnte. 

2,9 6 3,9 7 8,4 21 
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Tabel 130  

 
Er det i orden, at unge på din alder drikker sig fulde? I så fald hvornår? 
 

Piger 7. årgang 9. årgang 
10. årgang+ 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Procent og antal Procent   Antal Procent Antal       Procent Antal       

Nej, det er aldrig i orden 49,5 98 5,5 10 3,9 10 

Ja, ved familiefester 22,7 45 27,9 51 34,2 88 

Ja, ved hyggeaftner med foræl-
drene 

11,1 22 18,0 33 19,1 49 

Ja, ved hyggeaftner med venner-
ne 

34,8 69 83,6 153 79,8 205 

Ja, alene 1,5 3 1,1 2 4,7 12 

Ja, ved privatfester 24,4 48 82,5 151 96,1 247 

Ja, ved skolefester 7,6 15 40,4 74 74,7 192 

Ja, ved fester i ungdomsklubben 6,1 12 39,9 73 50,2 129 

Ja, ved fester i sportsklubben 4,5 9 27,9 51 45,9 118 

Ja, i byen (på diskoteker, barer, 
værtshuse) 

20,2 40 71,0 130 87,9 226 

Ja, på musikfestivaler (f.eks. 
Roskilde festival) 

14,6 29 61,7 113 85,2 219 

Ja, ved andre lejligheder end 
nævnte. 

4,5 9 6,6 12 7,0 18 

 

I tabel 129-130 har respondenterne haft mulighed for at sætte mere end et kryds. Derfor er 

det samlede antal af markeringer større end antallet af respondenter. En enkelt respondent 

kan f.eks. have markeret, Ja, ved skolefester og Ja, på musikfestivaler (f.eks. Roskilde festi-

val) som lejligheder, hvor det er i orden at drikke sig fuld, hvorved denne respondent er re-

præsenteret to gange.  

 
På 7. årgang mener 39,7 % af drengene og 49,5 % af pigerne, at det aldrig er i orden, at 

jævnaldrende drikker sig fulde. På 9. årgang mener 7,8 % af drengene og 5,5 % af pigerne, at 

det aldrig er i orden, at jævnaldrende drikker sig fulde. På 10. årgang + Ungdomsuddannel-

serne mener 2,8 % af drengene og 3,9 % af pigerne, at det aldrig er i orden, at jævnaldrende 

drikker sig fulde.  

 

Respondenter, som mener, det er i orden, at unge drikker sig fulde ved visse lejligheder, næv-

ner specielt følgende lejligheder: I byen (værtshuse, barer og diskoteker), musikfestivaler, 

privatfester samt hyggeaftner med vennerne.  
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10.1.2 Er det i orden at ryge hash?  
Af tabel 131-132 fremgår respondenternes vurdering af, om det er i orden, at unge jævnald-

rende ryger hash og i så fald hvornår. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 131  

 
Er det i orden, at unge på din alder ryger hash? I så fald hvornår? 
 

Drenge 7. årgang 9. årgang 
10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Procent og antal Procent   Antal Procent Antal       Procent Antal       

Nej, det er aldrig i orden 92,6 189 72,8 131 62,5 157 

Ja, ved familiefester 2,9 6 3,3 6 3,6 9 

Ja, ved hyggeaftner med foræl-
drene 

2,0 4 4,4 8 4,4 11 

Ja, ved hyggeaftner med venner-
ne 

3,4 7 16,7 30 25,5 64 

Ja, alene 1,0 2 3,9 7 12,0 30 

Ja, ved privatfester 2,9 6 15,0 27 26,3 66 

Ja, ved skolefester 1,0 2 2,8 5 4,8 12 

Ja, ved fester i ungdomsklubben 1,0 2 2,8 5 4,8 12 

Ja, ved fester i sportsklubben 0,5 1 3,3 6 5,2 13 

Ja, i byen (på diskoteker, barer, 
værtshuse) 

2,9 6 5,6 10 10,4 26 

Ja, på musikfestivaler (f.eks. 
Roskilde festival) 

1,0 2 7,2 13 19,1 48 

Ja, ved andre lejligheder end 
nævnte. 

0,5 1 3,3 6 7,2 18 
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Tabel 132  

 
Er det i orden, at unge på din alder ryger hash? I så fald hvornår? 
 

Piger 7. årgang 9. årgang 
10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Procent og antal Procent   Antal Procent Antal       Procent Antal       

Nej, det er aldrig i orden 94,9 188 84,7 155 70,0 180 

Ja, ved familiefester 3,0 6 0,0 0 0,4 1 

Ja, ved hyggeaftner med foræl-
drene 

1,0 2 0,5 1 0,0 0 

Ja, ved hyggeaftner med venner-
ne 

1,0 2 9,3 17 19,1 49 

Ja, alene 1,0 2 4,4 8 4,7 12 

Ja, ved privatfester 2,0 4 9,3 17 17,9 46 

Ja, ved skolefester 0,5 1 0,5 1 1,9 5 

Ja, ved fester i ungdomsklubben 0,5 1 0,0 0 0,8 2 

Ja, ved fester i sportsklubben 0,5 1 3,3 6 1,6 4 

Ja, i byen (på diskoteker, barer, 
værtshuse) 

1,0 2 3,8 7 6,2 16 

Ja, på musikfestivaler (f.eks. 
Roskilde festival) 

1,0 2 3,8 7 12,1 31 

Ja, ved andre lejligheder end 
nævnte. 

0,5 1 0,5 1 4,7 12 

 

I tabel 131-132 har respondenterne haft mulighed for at sætte mere end et kryds. Derfor er 

det samlede antal af markeringer større end antallet af respondenter. En enkelt respondent 

kan f.eks. have markeret, Ja, ved privatfester og Ja, på musikfestivaler (f.eks. Roskilde festi-

val) som lejligheder, hvor det er i orden at ryge hash, hvorved denne respondent er repræsen-

teret to gange. 

 

På 7. årgang mener 92,6 % af drengene og 94,9 % af pigerne, at det aldrig er i orden, at 

jævnaldrende ryger hash. På 9. årgang mener 72,8 % af drengene og 84,7 % af pigerne, at 

det aldrig er i orden, at jævnaldrende ryger hash. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 

mener 62,5 % af drengene og 70,0 % af pigerne, at det aldrig er i orden, at jævnaldrende 

ryger hash.  

 

Respondenter, som mener, at det er i orden, at unge på deres alder ryger hash ved visse lej-

ligheder, nævner specielt følgende lejligheder: Musikfestivaler, privatfester samt hyggeaftener 

med vennerne. Andelen af drenge, der mener, det er i orden, at jævnaldrende ryger hash ved 

visse lejligheder, er større end andelen af piger på alle tre årgange. 
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10.1.3 Er det i orden at tage amfetamin?  
Af tabel 133-134 fremgår respondenternes vurdering af, om det er i orden, at unge på deres 

alder tager amfetamin og i så fald hvornår. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. år-

gang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 133  

 
Er det i orden, at unge på din alder tager amfetamin (speed)? I så fald hvornår? 
 

Drenge 7. årgang 9. årgang 
10. årgang+ 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Procent og antal Procent   Antal Procent Antal       Procent Antal       

Nej, det er aldrig i orden 97,1 198 92,2 166 88,4 222 

Ja, ved familiefester 0,0 0 1,7 3 0.8 2 

Ja, ved hyggeaftner med 
forældrene 

0,0 0 1,1 2 0.8 2 

Ja, ved hyggeaftner med 
vennerne 

0,0 0 3,3 6 4,4 11 

Ja, alene 0,5 1 2,8 5 3,2 8 

Ja, ved privatfester 1,0 2 3,3 6 8,0 20 

Ja, ved skolefester 0,0 0 1,1 2 2,0 5 

Ja, ved fester i ungdoms-
klubben 

0,0 0 1,1 2 2,0 5 

Ja, ved fester i sportsklubben 0,0 0        1,7 3 1,2 3 

Ja, i byen (på diskoteker, ba-
rer, værtshuse) 

2,9 6 2,8 5 6,8 17 

Ja, på musikfestivaler (f.eks. 
Roskilde festival) 

0,5 1 1,7 3 4,8 12 

Ja, ved andre lejligheder end 
nævnte. 

0,0 0 2,2 4 2,0 5 
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Tabel 134  

 
Er det i orden, at unge på din alder tager amfetamin (speed)? I så fald hvornår? 
 

 7. årgang 9. årgang 
10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Procent og antal Procent   Antal Procent Antal       Procent Antal       

Nej, det er aldrig i orden 99,0 196 96,7 177 94,9 244 

Ja, ved familiefester 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Ja, ved hyggeaftner med 
forældrene 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Ja, ved hyggeaftner med ven-
nerne 

0,0 0 1,1 2 1,2 3 

Ja, alene 0,0 0 0,5 1 0,4 2 

Ja, ved privatfester 0,5 1 1,1 2 3,9 10 

Ja, ved skolefester 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Ja, ved fester i ungdomsklub-
ben 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Ja, ved fester i sportsklubben 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Ja, i byen (på diskoteker, ba-
rer, værtshuse) 

1,0 2 2,2 4 1,6 4 

Ja, på musikfestivaler (f.eks. 
Roskilde festival) 

1,0 2 1,1 2 0,4 2 

Ja, ved andre lejligheder end 
nævnte. 

0,0 0 2,2 4 1,9 5 

 

I tabel 133-134 har respondenterne haft mulighed for at sætte mere end et kryds. Derfor er 

det samlede antal af markeringer større end antallet af respondenter. En enkelt respondent 

kan f.eks. have markeret, Ja, ved privatfester og Ja, på musikfestivaler (f.eks. Roskilde festi-

val) som lejligheder, hvor det er i orden at tage amfetamin, hvorved denne respondent er re-

præsenteret to gange. 

 

På 7. årgang mener 97,1 % af drengene og 99,0 % af pigerne, at det aldrig er i orden, at 

jævnaldrende unge tager amfetamin. På 9. årgang angiver 92,2 % af drengene og 96,7 % af 

pigerne, at det aldrig er i orden, at jævnaldrende unge tager amfetamin. På 10. årgang + 

Ungdomsuddannelser mener 88,4 % af drengene og 94,9 % af pigerne, at det aldrig er i or-

den, at jævnaldrende unge tager amfetamin.  

 

Respondenter, som mener, det er i orden, at unge på deres alder tager amfetamin ved visse 

lejligheder, nævner specielt følgende lejligheder: I byen (værtshuse, barer og diskoteker) samt 
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privatfester. Andelen af drenge, der mener, det er i orden, at unge på deres alder tager amfe-

tamin ved visse lejligheder, er større end andelen af piger på alle tre årgange. 

 

10.1.4 Opsummering vedrørende holdninger til brug a f rusmidler 
 

 

 På 7. årgang mener 39,7 % af drengene og 49,5 % af pigerne, at det aldrig er i orden, 

at jævnaldrende drikker sig fulde. På 9. årgang mener 7,8 % af drengene og 5,5 % af 

pigerne, at det aldrig er i orden, at jævnaldrende drikker sig fulde. På 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne mener 2,8 % af drengene og 3,9 % af pigerne, at det aldrig er 

i orden, at jævnaldrende drikker sig fulde.  

 De af respondenterne, som mener, det er i orden, at unge drikker sig fulde ved visse 

lejligheder, nævner specielt følgende lejligheder: I byen (værtshuse, barer og diskote-

ker), musikfestivaler, privatfester samt hyggeaftner med vennerne.  

 På 7. årgang mener 92,6 % af drengene og 94,9 % af pigerne, at det aldrig er i orden, 

at jævnaldrende ryger hash. På 9. årgang mener 72,8 % af drengene og 84,7 % af pi-

gerne, at det aldrig er i orden, at jævnaldrende ryger hash. På 10. årgang + Ungdoms-

uddannelserne mener 62,5 % af drengene og 70,0 % af pigerne, at det aldrig er i or-

den, at jævnaldrende ryger hash.  

 De af respondenterne, som mener, at det er i orden, at unge på deres alder ryger hash 

ved visse lejligheder, nævner specielt følgende lejligheder: Musikfestivaler, privatfester 

samt hyggeaftener med vennerne. Andelen af drenge, der mener, det er i orden, at 

jævnaldrende ryger hash ved visse lejligheder, er større andelen af piger på alle tre år-

gange. 

 På 7. årgang mener 97,1 % af drengene og 99,0 % af pigerne, at det aldrig er i orden, 

at jævnaldrende unge tager amfetamin. På 9. årgang angiver 92,2 % af drengene og 

96,7 % af pigerne, at det aldrig er i orden, at jævnaldrende unge tager amfetamin. På 

10. årgang + Ungdomsuddannelser mener 88,4 % af drengene og 94,9 % af pigerne, 

at det aldrig er i orden, at jævnaldrende unge tager amfetamin.  

 De af respondenterne, som mener, det er i orden, at unge på deres alder tager amfe-

tamin ved visse lejligheder, nævner specielt følgende lejligheder: I byen (værtshuse, 

barer og diskoteker) samt privatfester. Andelen af drenge, der mener, det er i orden, at 

unge på deres alder tager amfetamin ved visse lejligheder, er større end andelen af pi-

ger på alle tre årgange. 
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11. Lovovertrædelser 

11.1 Vold, tyveri, hærværk og andre lovovertrædelse r 
Afsnittet vedrørende respondenternes erfaringer med forskellige typer af lovovertrædelser om-

fatter følgende spørgsmål: 

 

 Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller sammen med 

andre taget eller forsøgt at tage varer i en butik? 

 Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller sammen med 

andre kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort? 

 Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller sammen med 

andre kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige ændringer?   

 Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller sammen med 

andre haft en kniv med mere end 7 cm lang klinge med på steder, hvor det ikke var til-

ladt? 

 Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange er du blevet truet med tæsk, uden 

at det blev til noget? 

 Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du oplevet, at nogen har slået 

dig for at gøre skade på dig?  

 

Medmindre andet er tilføjet, vil hvert af ovenstående spørgsmål i det følgende være krydset 

med baggrundsvariablerne køn og årgang. 

 

11.1.1 Taget varer fra en butik 
Af tabel 135 til 137 fremgår det, hvor mange af respondenterne der har taget eller forsøgt at 

tage varer i en butik inden for de sidste 12 måneder. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 

9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 135 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre taget eller forsøgt at tage varer i en butik? 
 

7. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 190 8 3 3 204 

Procent 93,1 3,9 1,5 1,5 100,0 

Piger 
Antal 184 9 2 1 196 

Procent 93,9 4,6 1,0 0,5 100,0 

Samlet 
Antal 374 17 5 4 400 

Procent 93,5 4,3 1,3 1,0 100,0 

 

Tabel 136 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre taget eller forsøgt at tage varer i en butik? 
 

9. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 158 10 8 4 180 

Procent 87,8 5,6 4,4 2,2 100,0 

Piger 
Antal 173 8 1 1 183 

Procent 94,5 4,4 0,5 0,5 100,0 

Samlet 
Antal 331 18 9 5 363 

Procent 91,2 5,0 2,5 1,4 100,0 

 

Tabel 137 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre taget eller forsøgt at tage varer i en butik? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 222 15 10 4 251 

Procent 88,4 6,0 4,0 1,6 100,0 

Piger 
Antal 241                 6 6 4 257 

Procent 93,8 2,3 2,3 1,6                   100,0 

Samlet 
Antal 463 21 16 8 508 

Procent 91,1 4,1 3,2 1,6 100,0 

 

På 7. årgang har 6,9 % af drengene og 6,1 % af pigerne taget eller forsøgt at tage varer i en butik 

mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. På 9. årgang har 12,2 % af drengene og 5,5 % 

af pigerne taget eller forsøgt at tage varer i en butik mindst 1 gang inden for de sidste 12 måne-
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der. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har 11,6 % af drengene og 6,2 % af pigerne 

taget eller forsøgt at tage varer i en butik mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder.  

 

Andelen af drenge, som har taget eller forsøgt at tage varer i en butik mindst 1 gang inden for de 

sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle tre årgange. Omkring hver ottende 

dreng fra 9. årgang har taget eller forsøgt at tage varer i en butik mindst 1 gang inden for de sid-

ste 12 måneder. 

 

11.1.2 Kørt på knallert/scooter uden knallertkøreko rt 
Af tabel 138 til 140 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har kørt på knallert/scooter 

uden knallertkørekort inden for de sidste 12 måneder. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. år-

gang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 138 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort? 
 

7. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 146 21 24 13 204 

Procent 71,6 10,3 11,8 6,4 100,0 

Piger 
Antal 165 18 9 4 196 

Procent 84,2 9,2 4,6 2,0 100,0 

Samlet 
Antal 311 39 33 17 400 

Procent 77,8 9,8 8,3 4,3 100,0 

 

Tabel 139 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort? 
 

9. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 71 20 38 51 180 

Procent 39,4 11,1 21,1 28,3 100,0 

Piger 
Antal 110 29 28 16 183 

Procent 60,1 15,8 15,3 8,7 100,0 

Samlet 
Antal 181 49 66 67 363 

Procent 49,9 13,5 18,2 18,5 100,0 
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Tabel 140 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelsen 

Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 127 30 44 49 250 

Procent 50,8 12,0 17,6 19,6 100,0 

Piger 
Antal 165 29 44 19 257 

Procent 64,2 11,3 17,1 7,4 100,0 

Samlet 
Antal 292 59 88 68 507 

Procent 57,6 11,6 17,4 13,4 100,0 

 

På 7. årgang har 28,4 % af drengene og 15,8 % af pigerne kørt på knallert/scooter uden knallert-

kørekort mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. På 9. årgang har 60,6 % af drengene 

og 39,9 % af pigerne kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort mindst 1 gang inden for de 

sidste 12 måneder. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har 49,2 % af drengene og 35,8 

% af pigerne kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort mindst 1 gang inden for de sidste 12 

måneder.  

 

Andelen af drenge, som har kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort mindst 1 gang inden for 

de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle tre årgange. Ca. fire ud af ti piger 

og seks ud af ti drenge på 9. årgang har kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort mindst 1 

gang inden for de sidste 12 måneder. 

 

11.1.3 Kørt på ulovlig knallert/scooter 
Af tabel 141 til 143 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har kørt på knallert/scooter, 

hvor der var foretaget ulovlige ændringer, inden for de sidste 12 måneder. Der er fordelt på køn og 

på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 141  

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget 
ulovlige ændringer? 
   

7. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 177 12 8 7 204 

Procent 86,8 5,9 3,9 3,4 100,0 

Piger 
Antal 180 8 5 3 196 

Procent 91,8 4,1 2,6 1,5 100,0 

Samlet 
Antal 357 20 13 10 400 

Procent 89,3 5,0 3,3 2,5 100,0 

 

Tabel 142 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget 
ulovlige ændringer? 
   

9. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 89 22 29 40 180 

Procent 49,4 12,2 16,1 22,2 100,0 

Piger 
Antal 143 12 19 9 183 

Procent 78,1 6,6 10,4 4,9 100,0 

Samlet 
Antal 232 34 48 49 363 

Procent 63,9 9,4 13,2 13,5 100,0 

 

Tabel 143 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget 
ulovlige ændringer? 
   

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelsen 

Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 92 26 47 85 250 

Procent 36,8 10,4 18,8 34,0 100,0 

Piger 
Antal 170 31 35 21 257 

Procent 66,1 12,1 13,6 8,2 100,0 

Samlet 
Antal 262 57 82 106 507 

Procent 51,7 11,2 16,2 20,9 100,0 
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På 7. årgang har 13,2 % af drengene og 8,2 % af pigerne kørt på knallert/scooter, hvor der var 

foretaget ulovlige ændringer, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. På 9. årgang har 50,6 

% af drengene og 21,9 % af pigerne kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige ændrin-

ger, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har 

64,2 % af drengene og 33,9 % af pigerne kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige 

ændringer, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder.  

 

Andelen af drenge, som har kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige ændringer, 

mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle tre årgan-

ge. Omkring hver tredje pige og to ud af tre drenge på 10. årgang + Ungdomsuddannelserne 

har kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige ændringer mindst 1 gang inden for de 

sidste 12 måneder. 

 

11.1.4 Båret kniv 
Af tabel 144 til 146 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har haft en kniv med mere 

end 7 cm lang klinge med på steder, hvor det ikke var tilladt inden for de sidste 12 måneder. Der er 

fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 144 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre haft en kniv med mere end 7 cm lang klinge med på 
steder, hvor det ikke var tilladt? 
 

7. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 196 2 3 3 204 

Procent 96,1 1,0 1,5 1,5 100,0 

Piger 
Antal 191 4 0 1 196 

Procent 97,4 2,0 0,0 0,5 100,0 

Samlet 
Antal 387 6 3 4 400 

Procent 96,8 1,5 0,8 1,0 100,0 
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Tabel 145 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre haft en kniv med mere end 7 cm lang klinge med på 
steder, hvor det ikke var tilladt? 
 

9. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 163 4 6 7 180 

Procent 90,6 2,2 3,3 3,9 100,0 

Piger 
Antal 177 3 1 2 183 

Procent 96,7 1,6 0,5 1,1 100,0 

Samlet 
Antal 340 7 7 9 363 

Procent 93,7 1,9 1,9 2,5 100,0 

 

Tabel 146 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du alene eller 
sammen med andre haft en kniv med mere end 7 cm lang klinge med på 
steder, hvor det ikke var tilladt? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 232 9 7 2 250 

Procent 92,8 3,6 2,8 0,8 100,0 

Piger 
Antal 252 3 1 1 257 

Procent 98,0 1,2 0,4 0,4 100,0 

Samlet 
Antal 484 12 8 3 507 

Procent 95,4 2,4 1,6 0,6 100,0 

 

På 7. årgang har 3,9 % af drengene og 2,6 % af pigerne haft en kniv med mere end 7 cm lang 

klinge med på steder, hvor det ikke var tilladt, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. På 9. 

årgang har 9,4 % af drengene og 3,3 % af pigerne haft en kniv med mere end 7 cm lang klinge 

med på steder, hvor det ikke var tilladt, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. På 10. år-

gang + Ungdomsuddannelserne har 7,2 % af drengene og 2,0 % af pigerne haft en kniv med 

mere end 7 cm lang klinge med på steder, hvor det ikke var tilladt, mindst 1 gang inden for de sidste 

12 måneder.  

 

Andelen af drenge, som har haft en kniv med mere end 7 cm lang klinge med på steder, hvor det ikke 

var tilladt, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle 

tre årgange. Omkring hver niende dreng fra 9. årgang har haft en kniv med mere end 7 cm lang 

klinge med på steder, hvor det ikke var tilladt, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. 
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11.1.5 Truet med tæsk 
Af tabel 147 til 149 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der er blevet truet med tæsk 

uden at det blev til noget, inden for de sidste 12 måneder. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. år-

gang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 

Tabel 147 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange er du blevet truet 
med tæsk uden at det blev til noget? 
 

7. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 169 17 13 5 204 

Procent 82,8 8,3 6,4 2,5 100,0 

Piger 
Antal 164 24 4 4 196 

Procent 83,7 12,2 2,0 2,0 100,0 

Samlet 
Antal 333 41 17 9 400 

Procent 83,3 10,3 4,3 2,3 100,0 

 

Tabel 148 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange er du blevet truet 
med tæsk uden at det blev til noget? 
 

9. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 106 35 24 15 180 

Procent 58,9 19,4 13,3 8,3 100,0 

Piger 
Antal 146 18 15 4 183 

Procent 79,8 9,8 8,2 2,2 100,0 

Samlet 
Antal 252 53 39 19 363 

Procent 69,4 14,6 10,7 5,2 100,0 
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Tabel 149 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange er du blevet truet 
med tæsk uden at det blev til noget? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 145 41 51 13 250 

Procent 58,0 16,4 20,4 5,2 100,0 

Piger 
Antal 206 27 20 4 257 

Procent 80,1 10,5 7,8 1,6 100,0 

Samlet 
Antal 351 68 71 17 507 

Procent 69,2 13,4 14,0 3,4 100,0 

 

På 7. årgang er 17,2 % af drengene og 16,3 % af pigerne blevet truet med tæsk uden at det blev 

til noget, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. På 9. årgang er 41,1 % af drengene og 

20,2 % af pigerne blevet truet med tæsk uden at det blev til noget, mindst 1 gang inden for de sidste 

12 måneder. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne er 42,0 % af drengene og 19,9 % af pi-

gerne blevet truet med tæsk, uden at det blev til noget mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder,  

 

Andelen af drenge, som er blevet truet med tæsk uden at det blev til noget, mindst 1 gang inden for 

de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle tre årgange - specielt på 9. og 10. 

årgang + Ungdomsuddannelserne er forskellen markant. Omkring fire ud af ti drenge på 9. og 

10. årgang + Ungdomsuddannelserne er blevet truet med tæsk uden at det blev til noget, mindst 1 

gang inden for de sidste 12 måneder, mens denne andel hos pigerne er halvt så stor.  

 

11.1.6 Blevet slået 
Af tabel 150 til 152 fremgår det, hvor mange af respondenterne, der er blevet slået med den 

hensigt at gøre skade på ham eller hende. Der er fordelt på køn og på hhv. 7. årgang, 9. år-

gang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 
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Tabel 150 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du oplevet at 
nogen har slået dig for at gøre skade på dig? 
 

7. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 181 12 8 3 204 

Procent 88,7 5,9 3,9 1,5 100,0 

Piger 
Antal 174 15 6 1 196 

Procent 88,8 7,7 3,1 0,5 100,0 

Samlet 
Antal 355 27 14 4 400 

Procent 88,8 6,8 3,5 1,0 100,0 

 

Tabel 151 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du oplevet at 
nogen har slået dig for at gøre skade på dig? 
 

9. årgang Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 136 25 12 7 180 

Procent 75,6 13,9 6,7 3,9 100,0 

Piger 
Antal 160 17 6 0 183 

Procent 87,4 9,3 3,3 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 296 42 18 7 363 

Procent 81,5 11,6 5,0 1,9 100,0 

 

Tabel 152 

Fordelt på årgang 

 
Inden for de sidste 12 måneder. Hvor mange gange har du oplevet at 
nogen har slået dig for at gøre skade på dig? 
 

10. årgang + 
Ungdomsuddan-
nelserne 

Aldrig 1 gang 
Mere end 1 

gang 
Mere end 12 

gange  
Samlet 

Drenge 
Antal 178 41 27 4 250 

Procent 71,2 16,4 10,8 1,6 100,0 

Piger 
Antal 235 12 8 2 257 

Procent 91,4 4,7 3,1 0,8 100,0 

Samlet 
Antal 413 53 35 6 507 

Procent 81,4 10,5 6,9 1,2 100,0 

 

 

På 7. årgang har 11,3 % af drengene og 11,2 % af pigerne oplevet, at nogen har slået dem for 

at gøre skade, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. På 9. årgang har 24,4 % af dren-
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gene og 12,6 % af pigerne oplevet, at nogen har slået dem for at gøre skade, mindst 1 gang 

inden for de sidste 12 måneder. På 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har 28,8 % af drengene 

og 8,6 % af pigerne oplevet, at nogen har slået dem for at gøre skade, mindst 1 gang inden for 

de sidste 12 måneder.  

 

Andelen af respondenter, som har oplevet, at nogen har slået på dem for at gøre skade, 

mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er lige store på 7. årgang, mens andelen af dren-

ge, der har oplevet at nogen har slået på dem for at gøre skade, mindst 1 gang inden for de 

sidste 12 måneder er markant større end andelen af piger på 9. og 10. årgang + Ungdomsuddan-

nelserne. Omkring hver fjerde dreng fra 9. og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne har ople-

vet, at nogen har slået på dem for at gøre skade, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder.  

 

11.1.7 Opsummering vedrørende lovovertrædelser  
 
 

 Andelen af drenge, som har taget eller forsøgt at tage varer i en butik mindst 1 gang inden 

for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle tre årgange. Omkring 

hver ottende dreng fra 9. årgang har taget eller forsøgt at tage varer i en butik mindst 1 

gang inden for de sidste 12 måneder. 

 Andelen af drenge, som har kørt på knallert/scooter uden knallertkørekort mindst 1 gang 

inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle tre årgange. Ca. 

fire ud af ti piger og seks ud af ti drenge på 9. årgang har kørt på knallert/scooter uden 

knallertkørekort mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. 

 Andelen af drenge, som har kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige ændrin-

ger, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle 

tre årgange. Omkring hver tredje pige og to ud af tre drenge fra 10. årgang + Ung-

domsuddannelserne har kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige ændringer 

mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder. 

 Andelen af drenge, som har haft en kniv med mere end 7 cm lang klinge med på steder, hvor 

det ikke var tilladt, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af 

piger på alle tre årgange. Omkring hver niende dreng fra 9. årgang har haft en kniv med 

mere end 7 cm lang klinge med på steder, hvor det ikke var tilladt, mindst 1 gang inden for de 

sidste 12 måneder. 

 Andelen af drenge, som er blevet truet med tæsk uden at det blev til noget, mindst 1 gang 

inden for de sidste 12 måneder, er større end andelen af piger på alle tre årgange - speci-

elt på 9. og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne er forskellen markant. Omkring fire 

ud af ti drenge på 9. og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne er blevet truet med tæsk 
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uden at det blev til noget, mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, mens denne andel 

hos pigerne er halvt så stor.  

 Andelen af respondenter, som har oplevet, at nogen har slået på dem for at gøre skade, 

mindst 1 gang inden for de sidste 12 måneder, er lige store på 7. årgang, mens andelen af 

drenge, der har oplevet at nogen har slået på dem for at gøre skade, mindst 1 gang in-

den for de sidste 12 måneder er markant større end andelen af piger på 9. og 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne. Omkring hver fjerde dreng fra 9. og 10. årgang + Ungdoms-

uddannelserne har oplevet, at nogen har slået på dem for at gøre skade, mindst 1 gang 

inden for de sidste 12 måneder.  
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12. Unge demokrati 

12.1 Unges vurdering og ønske om indflydelse 
Afsnittet vedrørende respondenternes vurdering af og ønske om indflydelse på ungeområdet i 

Esbjerg Kommune omfatter følgende spørgsmål 

 

 Hvor vigtigt er det, at unge i Esbjerg Kommune bliver hørt om de ting og problemer, 

            der har med de unge at gøre? 

 

Ovenstående spørgsmål er i det følgende krydset med baggrundsvariablerne køn og årgang. 

 

12.1.1 Politisk lydhørighed  

Af tabel 153 til 155 fremgår det, hvor vigtigt respondenterne synes det er, at unge i Esbjerg 

Kommune bliver hørt om de ting og problemer, der har med de unge at gøre. Der er fordelt på 

køn og på hhv. 7. årgang, 9. årgang og 10. årgang + Ungdomsuddannelserne. 

 
Tabel 153 

Fordelt på årgang 

 
Hvor vigtigt er det, at unge i Esbjerg Kommune bliver hørt om de ting og 
problemer, der har med de unge at gøre? 
 

7. årgang 
Meget  
vigtigt                    

Vigtigt            Ikke specielt 
vigtigt               

Slet ikke vigtigt 
Samlet 

Drenge 
Antal 74 98 23 9 204 

Procent 36,3 48,0 11,3 4,4 100,0 

Piger 
Antal 88 80 25 3 196 

Procent 44,9 40,8 12,8 1,5 100,0 

Samlet 
Antal 162 178 48 12 400 

Procent 40,5 44,5 12,0 3,0 100,0 
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Tabel 154 

Fordelt på årgang 

 
Hvor vigtigt er det, at unge i Esbjerg Kommune bliv hørt 
om de ting og problemer, der har med de unge at gøre? 
 

9. årgang 
Meget  
vigtigt                    

Vigtigt            Ikke specielt 
vigtigt              

Slet ikke vigtigt 
Samlet 

Drenge 
Antal 64 86 26 4 180 

Procent 35,6 47,8 14,4 2,2 100,0 

Piger 
Antal 74 86 22 1 183 

Procent 40,4 47,0 12,0 0,5 100,0 

Samlet 
Antal 138 172 48 5 363 

Procent 38,0 47,4 13,2 1,4 100,0 

 

Tabel 155 

Fordelt på årgang 

 
Hvor vigtigt er det, at unge i Esbjerg Kommune bliv hørt 
om de ting og problemer, der har med de unge at gøre? 
 

10. årgang + 
ungdomsuddannelse 

Meget 
vigtigt                    

Vigtigt            Ikke specielt 
vigtigt               

Slet ikke vigtigt 
Samlet 

Drenge 
Antal 84 130 31 4 249 

Procent 33,7 52,2 12,5 1,6 100,0 

Piger 
Antal 116 123 18 0 257 

Procent 45,1 47,9 7,0 0,0 100,0 

Samlet 
Antal 200 253 49 4 506 

Procent 39,5 50,0 9,7 0,8 100,0 

 
På 7. årgang udgør gruppen af unge, som mener det er vigtigt eller meget vigtigt, at unge i 

Esbjerg kommune bliver hørt om de ting og problemer, der har med de unge at gøre, 84,3 % 

af drengene og 85,7 % af pigerne. På 9. årgang udgør gruppen af unge, som mener det er 

vigtigt eller meget vigtigt, at unge i Esbjerg Kommune bliver hørt om de ting og problemer, 

der har med de unge at gøre, 83,4 % af drengene og 87,4 % af pigerne. På 10. årgang + 

Ungdomsuddannelserne udgør gruppen af unge, som mener det er vigtigt eller meget vigtigt, 

at unge i Esbjerg Kommune bliver hørt om de ting og problemer, der med de unge at gøre, 

85,9 % af drengene og 93,0 % af pigerne.  

 

Andelen af respondenter, som mener, det er vigtigt eller meget vigtigt, at unge i Esbjerg 

Kommune bliver hørt om de ting og problemer, der har med de unge at gøre, er meget stor 

hos såvel drengene som pigerne på alle tre årgange. Andelen af piger er en smule større end 

andelen af drenge.  
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13. Metode 

13.1 Valg af metoder 
Resultaterne fra analysen i denne rapport bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget på 

udvalgte folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser samt Social og sundhedsskolen i Es-

bjerg Kommune. Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe sammensat 

af personer fra sundhedsområdet, Skole/UTA-området og SSP & Forebyggelse i Esbjerg Kom-

mune. 

 

13.2 Udvælgelse af respondenter 
Simpel tilfældig udvælgelse8 er fravalgt, fordi det ville medføre en for stor arbejdsmæssig be-

lastning af skolerne og ungdomsuddannelserne. Der er foretaget en stratificeret udvælgelse9 

ud fra følgende parameter: 

 

• Uddannelsessted: Folkeskole og ungdomsuddannelse. 

• Geografisk placering: Esbjerg-, Ribe- og Bramming-området. 

• Sociale faktorer: Socialgrupper samt etnicitet. 

 

 

Fordeling af folkeskoler og ungdomsuddannelser til Esbjerg Unge Profil: 

10 folkeskoler. 

2 privatskoler. 

1 gymnasium med HF. 

2 handelsskoler med HHX og HG. 

1 teknisk gymnasium med HTX og teknisk skoles grundforløb. 

1 Social og sundhedsskole. 

 

Blandt folkeskolerne og privatskolerne er der udvalgt to 7. klasser og to 9. klasser på de sko-

ler, der har to klasser pr. årgang eller mere samt to 10. klasser på de tre udvalgte skoler med 

10. årgang. 

 

Blandt ungdomsuddannelserne er der valgt tre klasser/grundforløb pr. uddannelsessted for 

hhv. STX, HHX og EUC Vest samt fire klasser på teknisk skoles grundforløb. To klasser fra HTX 

                                                 
8 Simpel tilfældig udvælgelse er en udvælgelse, hvor alle folkeskoleeleverne og elever fra ungdomsuddannelse i Es-
bjerg Kommune har lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt.  
9 Stratificeret udvælgelse betyder, at populationen opdeles i delpopulationer (målgrupper), inden for hvilke der udvæl-
ges simpelt tilfældigt.  
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og HG samt en klasse fra HF. På ungdomsuddannelserne er der kun medtaget førsteårsstude-

rende10. 

  

I udvælgelsen af skolerne og ungdomsuddannelserne er der først og fremmest taget hensyn til 

det geografiske parameter, således at de tre gamle kommuner Esbjerg, Ribe og Bramming alle 

er repræsenteret. 

 

Udvælgelsen efter de sociale faktorer blandt folkeskolerne er sket i samarbejde med styre-

gruppen, som gennem deres kendskab til de forskellige folkeskoler, har gjort det muligt, at 

udvælge skoler med forskellig sammensætning mht. elevernes socialbaggrund. Selvom de 

danske folkeskoler generelt rummer et bredt udsnit af børn og unge, har man alligevel ønsket 

at inkludere den gruppe af unge, som ikke går i den kommunale folkeskole, hvorfor der er 

medtaget to privatskoler.  

På de udvalgte folkeskoler og privatskoler er det i de fleste tilfælde skolen selv, der har ud-

valgt de to klasser på hver årgang, der har deltaget i undersøgelsen. Men på mange af skoler-

ne har denne udvælgelse givet sig selv, da der højest har været to klasser på hver årgang. 

 

På ungdomsuddannelserne er der udvalgt et bredt spekter af uddannelser for at sikre et bredt 

udsnit af unge med forskellig socialbaggrund, faglige kompetencer og køn. De udvalgte uddan-

nelsessteder har ud fra angivne retningslinjer selv stået for udvælgelsen af de forskellige klas-

ser/grundforløb11.  

 

13.2.1 Udvalgte folkeskoler i forhold til de tre om råder i Esbjerg Kommune 
 

Gl. Esbjerg: Fem skoler: En skole med en stor andel af børn fra de lavere socialgrupper. Tre 

skoler med stor andel af børn fra middelklassen. En skole med stor andel af børn fra de øvre 

socialklasser. Blandt de fem skoler er der også en skole med et stort antal unge med anden 

etnisk baggrund. 

  

Ribe: Tre skoler. To byskoler og en landskole. 

 

Bramming: To skoler. En byskole og en landskole. 

                                                 
10 Grunden til at det kun er førsteårsstuderende på ungdomsuddannelserne, der er med i denne undersøgelse skyldes 
at det især er det forebyggende arbejde, som er baggrunden for denne rapport. 
11 F.eks. skulle erhvervsskolen sørge for at medtage forskellige typer af grundforløb, mens gymnasiet og handelssko-
lerne skulle sikre, at de forskellige linjer var repræsenteret.   
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Privatskoler: To skoler fra hhv. Esbjerg og Ribe. 

 

 

Fordeling af klasser på de udvalgte folkeskoler i forhold til de tre områder i Esbjerg 

Kommune: 

Gl. Esbjerg:  

Tre folkeskoler med 7. klasse og 9. klasse. To folkeskoler med 7. klasse, 9. klasse og 10. klas-

se.  

I alt: Ti 7. klasser, ti 9. klasser og fire 10. klasser. 

 

Ribe:  

Tre folkeskoler12 med 7. klasse og 9. klasse.  

I alt: Seks 7. klasser og fem 9. klasser. 

 

Bramming:  

En folkeskole med 7. klasse og 9. klasse. En folkeskole med 7. klasse, 9. klasse og 10. klasse. 

I alt: fire 7. klasser, fire 9. klasser og to 10. klasser13. 

 

Samlet:  

Antal 7. klasser: 20  

Antal 9. klasser: 19 

Antal 10. klasser: 6 

 

 

Fordeling af klasser på de udvalgte privatskoler i forhold til de tre områder i Esbjerg 

Kommune: 

Gl. Esbjerg:  

En privatskole med 7. klasse og 9. klasse. 

I alt: To 7. Klasser og en 9. klasse. 

 

                                                 
12 Eleverne fra Gredstedbro Skole består af unge fra både Gl. Esbjerg Kommune og Gl. Ribe Kommune. 
13 Da ca. 1/3 af 10. klasserne er placeret uden for Gl. Esbjerg Kommune, skal to af de seks udvalgte 10. klasser kom-
me fra Gl. Bramming eller Gl. Ribe Kommune. Valget faldt på to 10. klasser fra Gl. Bramming Kommune, da andelen af 
10. klasser her er over dobbelt så stor som i Gl. Ribe Kommune. 
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Ribe:  

En privatskole med 7. klasse og 9. klasse. 

I alt: To 7. klasser og to 9. klasser. 

 

Samlet:  

Antal 7. klasser: 4  

Antal 9. klasser: 3 

 

13.2.2. Fordeling af klasser/grundforløb på de udva lgte ungdomsuddannelser 
i forhold til de tre områder i Esbjerg Kommune 
 

Gl. Esbjerg:  

Et gymnasium med HF. En handelsskole med HHX og HG. Et teknisk gymnasium med HTX og 

teknisk skoles grundforløb. En Social og sundhedsskole. 

I alt: Tre 1.g-klasser, en 1.hf-klasse, tre 1.hhx-klasser, to 1.hg-klasser, to 1.htx-klasser, tre 

grundforløb på Byg og anlæg samt to grundforløb på Social- og sundhedsskolen.  

 

Ribe:  

En handelsskole med HHX og HG.  

I alt: To 1.hhx-klasser, to 1.hg-klasser. 

 

13.3 Indsamling af data 
Ved gennemførelsen af undersøgelsen mødte to repræsentanter14 for undersøgelsen op på de 

respektive skoler/uddannelser og introducerede undersøgelsen og spørgeskemaet for eleverne. 

Eleverne besvarede spørgsmålene elektronisk på skolerne/uddannelsesstederne. Udfyldelsen af 

spørgeskemaerne og introduktionen tog i alt ca. 45 minutter pr. hold eller klasse. Tilstedevæ-

relsen af de to repræsentanter skulle bl.a. sikre, at eleverne svarede seriøst på spørgsmålene, 

samt at eventuelle forståelsesproblemer vedrørende de forskellige spørgsmål kunne afklares.  

 

13.4 Bearbejdelse af datasæt 
I bearbejdelsen af datamaterialet er der frasortering af useriøse besvarelser, hvilket er sket ud 

fra følgende parametre: 

 

                                                 
14 De to repræsentanter er SSP-konsulent Charlotte Pødenphant fra Esbjerg Kommune og sociolog Jesper Lilhauge 
Læborg fra firmaet Lilhauge Svarrer. 
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 Alle, som kun har svaret på under halvdelen af spørgsmålene, er sorteret fra. 

 Alle, der har svaret, at de har røget hash mere end 10 gange inden for de sidste 7 da-

ge, men mindre end 10 gange i hele deres liv er sorteret fra. 

 Alle, der har svaret, at de har røget hash mere end 10 gange inden for de sidste 7 da-

ge, og at de har prøvet alle de 11 andre narkotiske stoffer mere end 6 gange inden for 

de sidste 12 måneder, er sorteret fra. 

 Alle, der er over 21 år, er sorteret fra, da spørgsmålene i spørgeskemaet primært er 

baseret på unge og forebyggende arbejde.   

 

13.5 Projektfaser 
Projektet er gennemført i perioden november 2008 – maj 2009 og har været inddelt i følgende 

faser: 

 

 November: 1. Møde i styregruppen: 

�  Forventninger afstemmes og målsætningen for undersøgelsen diskuteres.  

 Ultimo november: 

� Orienterende brev til alle skoler + uddannelsesinstitutioner. 

 December: 2. møde i styregruppen:  

� Tilpasning af eksisterende spørgsmål og formulering af nye spørgsmål, identifice-

ring af nye temaer, samt udvælgelse af skoler + uddannelsesinstitutioner til un-

dersøgelsen.  

 December: 

� Orienterende breve til de udvalgte skoler + uddannelsesinstitutioner. 

 Primo januar: 

� Endeligt udkast af spørgeskemaet til styregruppen. 

 Medio januar: 3. møde i styregruppen 

� Styregruppen godkender spørgeskemaet endeligt. 

 Ultimo januar: 

� Afvikling af pilottest. 

 Medio februar til medio marts: 

� Afvikling af undersøgelsen på skoler + uddannelsesinstitutioner. 

 Medio marts til ultimo april: 

� Analyse og afrapportering. 

 Maj: 

� Præsentation af rapport.  

� Udbredelse af resultaterne og mulighederne for at anvende disse. 


