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Unges hverdag
Ungeshverdag.dk undersøgelsen

Liv Nanna Hansson & Mathilde Vinther-Larsen

Ungeshverdag.dk er en landsdækkende internetbaseret spørgeskemaunder-

søgelse blandt unge i Danmark. En stor gruppe unge har svaret på spørgsmål om

bl.a. kost- og motionsvaner, sundhedsadfærd og brug af forskellige rusmidler.

Formålet med Ungeshverdag.dk er at belyse danske unges hverdag, trivsel og

sundhedsadfærd. Rapporten her præsenterer data fra undersøgelsens første år,

hvor 12.500 elever i 7. klasse deltog. Resultaterne viser, at størstedelen af danske

unge har en fornuftig adfærd og trives godt, men der findes også unge, som ikke

trives, og hvis adfærd kan give dem problemer nu og senere i livet. Rapporten

Ungeshverdag.dk giver således en viden, som kan være til stor gavn for fore-

byggelsesinitiativer.
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Forord

Dette notat er udarbejdet af Statens Institut for Folkesund-
hed og omhandler unges livsstil og sundhed. Notatet er ba-
seret på kohorten Ungeshverdag.dk - en landsdækkende 
internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor der ind-
går data fra unge der gik i 7., 8., og 9. klasse i henholdsvis 
2005, 2006 og 2007. Dette notat tager udgangspunkt i ho-
vedundersøgelsen fra 7. klasse i 2005.

Ungeshverdag.dk blev etableret med henblik på:
-  at få et indblik i udskolingsgruppens adfærd og livsstil
-  at lære om udviklingen i livsstil over tid på individniveau 

blandt unge
-  at evaluere undervisningsmaterialet ”Tackling” for Sund-

hedsstyrelsen.  

Indsamling af data til kohorten har i sagens natur været 
fl ere år undervejs. Mange personer har været med i pro-
jektgruppen og har gjort det muligt at få en unik samling af 
data som kohorten Ungeshverdag.dk repræsenterer, hvad 
angår både antal, kvalitet og repræsentativitet. Projekt-
gruppen består af: Mathilde Vinther-Larsen, Mette Riegels, 

Morten Hulvej Jørgensen, Julie Bredenfeld Thomsen, 
Michaela Schiøtz, Pernille Bendtsen, Tine Curtis og Morten 
Grønbæk.

Nærværende notat er udarbejdet af stud.scient.san.publ. 
Liv Nanna Hansson og cand.scient.san.publ. Mathilde 
Vinther-Larsen. 

Projektet har været fi nansieret af Sygekassernes Helsefond, 
Sundhedsstyrelsen, Statens Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd, Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, 
samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

En særlig tak skal rettes til alle undersøgelsens deltagere, 
som velvilligt har besvaret det internetbaserede spørgeske-
ma, samt til deres lærere, som har gjort det muligt at udfø-
re undersøgelsen i skoleklasserne. 

Vi håber, at denne undersøgelse kan åbne mulighed for 
fremtidig anvendelse af kohorten i såvel kommunalt, skole 
som forebyggelsesregi. 

København, maj 2008.

Morten Grønbæk
Forskningschef
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
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 Ungeshverdag.dk

Vaner, holdninger og livsstil formes allerede i ungdommen 
og er af stor betydning for livsstil og sundhed i voksenli-
vet. Det kan være svært at ændre eller bryde allerede til-
lærte vaner og livsstil, og der er stor risiko for at helbreds-
problemer og risikoadfærd fortsætter ind i voksenlivet. Det 
er således vigtigt at følge udviklingen og undersøge de un-
ges hverdag, deres kost- og  motionsvaner, brug af rusmid-
ler og helbred. Det er yderligere afgørende at undersøge, 
hvilken vej udviklingen af de forskellige parametre går, for 
at være i stand til at skride ind i tide og kunne identifi cere 
særlige risikogrupper. Denne viden vil bl.a. kunne bruges i 
forbindelse med planlægningen af forebyggende arbejde i 
kommuner, i skoler såvel som i andre fora for unge. Hermed 
sikres en bedre sundhed blandt unge samt et bedre kend-
skab til hvilke faktorer, der har indfl ydelse på de unges liv 
og valg.

Formålet med Ungeshverdag.dk er at belyse og give en 
status over danske unges hverdag, trivsel og sundheds-
adfærd. Undersøgelsens design gør det muligt at følge de 
unges udvikling, og undersøge hvilke ændringer der sker 
blandt unge på de tre år. Ligeledes er formålet at opnå en 
større indsigt i hvilke faktorer, der er bestemmende for for-
skellig sundheds- og risikoadfærd, således at årsagsvirk-
ningsmekanismer kan klarlægges.

Med nærværende notat præsenterer vi data fra undersø-
gelsens første år, som indeholder besvarelser fra elever i 7. 
klasse. Der rapporteres prævalenser for, hvorledes situatio-
nen så ud ved studiets start for en række forskellige sund-
heds- og livsstilsparametre.

Indledning Materiale

Ungeshverdag.dk er et landsdækkende studie, der bygger 
på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse fra 7. – 9. 
klasse, løbende fra 2005 til 2007. Ved første dataindsam-
lingsrunde i 2005 deltog 12.498 unge fra 7. klasse. De unge 
svarede på spørgeskemaet igen i 8. klasse i 2006 (7.965 
unge) og for tredje gang i 9. klasse i foråret 2007 (5.279 
unge). I alt er 3118 unge danskere blevet fulgt i alle tre år, 
hvilket gør Ungeshverdag.dk til en af de største danske un-
dersøgelse af sin slags. Data var personidentifi cerbare ved 
indsamlingen, således at det var muligt at koble besvarel-
serne fra de enkelte undersøgelser, men er anonymiseret 
i alt videre arbejde. Forud for hovedundersøgelsen i 2005, 
blev der i 2004 gennemført en pilotundersøgelse blandt 
4800 unge.

Elevspørgeskemaet blev besvaret på skolerne ved internet-
baseret selv-interview. Spørgsmålene kunne ses på skær-
men, og for at tilgodese læsesvage unge var det muligt at 
benytte hovedtelefoner og få såvel spørgsmål som svar-
muligheder læst op. Yderligere gav det computerbaserede 
spørgeskema mulighed for at indsætte fi ltre i spørgeske-
maet, hvormed de unge kun fi k de spørgsmål der var rele-
vante for den pågældende person ud fra deres svar tidlige-
re i spørgeskemaet.

Ungeshverdag.dk omfatter oplysninger om de unges køn, 
alder, familieforhold, alkoholdebut, alkoholforbrug, ryge-
debut, tobaksforbrug, brug af illegale stoffer, fritid, so-
cialt netværk, skole herunder skoletrivsel og helbred. Her 
præsenteres resultater angående kost, rygning, alkohol, 
motion, overvægt, selvvurderet helbred, medicinforbrug, 
psykisk trivsel, mobning, seksuelle erfaringer, hash og ma-
teriel velstand.
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Figur 1. Hyppighed af frugt- og grøntindtag blandt unge i 7.klasse (andel angivet i %).

I det følgende vil status for unges sundhedsvaner og livsstil 
blive præsenteret. Først beskrives de unges kost-, ryge-, al-
kohol- og motionsvaner efterfulgt af en kort beskrivelse af 
overvægt blandt unge. Herefter præsenteres de unges selv-
vurderet helbred, brug af medicin, psykiske trivsel, ople-
velse af mobning, seksuelle erfaringer, brug af hash og pot 
samt en kort beskrivelse af de unges familiers materielles 
velstand. Afslutningsvis gives en kort opsummering af de 
vigtigste fund omhandlende de unges sundhedsvaner og 
livsstil, samt en kort konklusion på undersøgelsens fund.

Kost
Sunde kostvaner, i form af et højt indtag af frugt og grønt 
og et lavt indtag af fedt og sukkerstoffer, kan forebygge 
bl.a. kroniske sygdomme, mens usund kost kan være en 
medvirkende årsag til bl.a. overvægt. Sunde kostvaner 
blandt unge er vigtige, både for at sikre at de unge får den 

næring, der er nødvendig for at dække deres fysiologiske 
behov, og fordi de kostvaner man har som ung har betyd-
ning for kostvaner senere i livet [1]. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man spiser 600 gram 
frugt og grønt om dagen, og sparer på sukker- og fedtind-
taget fra f.eks. sodavand og fastfood. Det anbefales endvi-
dere, at man slukker sin tørst i vand i stedet for i sodavand 
[2]. De unges kostvaner er i undersøgelsen blevet belyst ud 
fra spørgsmål om, hvor hyppigt de spiser frugt og grønt og 
fastfood og drikker sodavand. 

Frugt og grønt

I fi gur 1 ses, at der er forholdsvis store kønsforskelle i ind-
taget af frugt og grønt. Pigerne angiver langt hyppigere, 
at de spiser frugt og grønt end drengene. Størstedelen af 
både piger (66 %) og knap halvdelen af drengene (45 %) 
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spiser frugt og grønt næsten hver dag, hver dag eller fl ere 
gange hver dag. Det er bekymrende, at op mod hver fem-
te pige (16 %) og hver tredje dreng (30 %) maximalt spiser 
frugt og grønt to dage om ugen. 

Fastfood

Der ses i fi gur 2, at de fl este unge aldrig eller sjældent spi-
ser fastfood (61 % af pigerne og 47 % af drengene), mens 
en betydelig andel (35 % af pigerne og 44 % af drengene) 
spiser fastfood cirka en eller to dage om ugen. 5 % af pi-
gerne og 9 % af drengene spiser fastfood mere end to dage 
om ugen. 

Sodavand

Figur 3 viser, at omkring halvdelen af de unge (46 %) drik-
ker sodavand cirka en eller to dage om ugen. En langt stør-

Figur 2. Hyppighed af fastfoodindtag blandt unge i 7. klasse (andel angivet i %).

re andel af piger (37 %) end drenge (21 %) drikker aldrig el-
ler sjældent sodavand, mens fl ere drenge drikker sodavand 
tre til fem dage om ugen eller hyppigere (16 % af pigerne 
og 33 % af drengene). Drengene har således også et mere 
uhensigtsmæssigt sodavandsforbrug end pigerne.

Vi fi nder således, at en stor del af danske unge har usun-
de kostvaner, og at dette specielt er gældende for mange 
drenge. Denne forskel mellem kønnene stemmer overens 
med resultaterne af andre undersøgelser, bl.a. Skolebørns-
undersøgelserne  [3] og Sundhedsstyrelsens undersøgelse 
af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner i perioden 1997 til 
2006 [4]. Resultaterne angående kost kan være svære at 
sammenligne med andre studiers resultater, da måling af 
kostindtag ofte er udformet meget forskelligt. Dog er det 
muligt at sammenligne resultaterne omkring sodavands- 
og frugt- og grøntindtag med Skolebørnsundersøgelserne 
[3]. I forhold til sodavandsindtag fi nder vi i Ungeshverdag.
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Figur 3. Hyppighed af sodavandsindtag blandt unge i 7. klasse (andel angivet i %).

dk en langt mindre andel af unge der drikker sodavand dag-
ligt end i Skolebørnsundersøgelsen. Modsat dette positive 
fund fi nder vi i Ungeshverdag.dk en langt mindre andel der 
spiser frugt og grønt dagligt end i Skolebørnsundersøgel-
sen. Kostvaner er en speciel svær størrelse at måle gennem 
spørgeskemaer, da forbrug løbende ændrer sig, og da det 
er svært at gengive en kostsammensætning præcist. Yder-
ligere er spørgsmålene om kost til de unge ikke udformet 
på samme måde, hvormed de to undersøgelsers resultater 
ikke er umiddelbart sammenlignelige, men viser alt i alt, at 
der er en gruppe der har usunde kostvaner. Da kostvaner, 
som f.eks. frugt- og grøntindtag, oftest fortsættes fra ung-
dommen ind i voksenlivet [5], er det nødvendigt fortsat at 
være opmærksom på, hvor stor en andel der har usunde 
kostvaner og hvem denne gruppe udgøres af.
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Rygning (tobak)

Rygning har mange sundhedsskadelige virkninger og for-
søges forebygget, specielt blandt unge. Undersøgelser 
har vist, at en tidlig rygedebut skader unges helbred, og 
at unge rygere generelt lever mere usundt. Unge rygere er 
f.eks. mindre fysisk aktive og er i dårligere form end ikke-
rygere på samme alderstrin. Herudover har unge rygere 
også et dårligere selvvurderet helbred, og har større risiko 
for at udvikle rygerelaterede sygdomme som voksne. Sam-
tidig er det blevet vist, at unge, der starter tidligt med at 
ryge, i sværere grad bliver afhængige af nikotinen i tobak-
ken [6]. Rygere har desuden et større forbrug af alkohol og 
hash end ikke-rygere [7].

Enfocus Software - Customer Support
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 Ungeshverdag.dk

I Ungeshverdag.dk blev de unges rygevaner bl.a. målt ved 
spørgsmål om deres rygedebut. Rygedebuten defi neres ud 
fra hvorvidt de nogensinde har prøvet at ryge, og de unge, 
der angav at have prøvet at ryge, blev også spurgt til hvil-
ken alder de havde ved rygedebuten og hvor hyppigt de 
ryger.

Der ses i fi gur 4, at knapt hver tredje af de unge i 7. klasse 
har prøvet at ryge, og at der ingen forskel er på andelen af 
piger og drenge, der har prøvet at ryge. 

De der angav at have prøvet at ryge, blev efterfølgende 
spurgt om hvilken alder de havde, da de første gang prøve-
de at ryge. Aldersfordelingen fremgår af fi gur 5. 

Gennemsnitsalderen for rygedebut er i undersøgelsen 11,7 
år for  piger og 11,1 år for drenge. Der ses en kønsforskel, 
hvor fl ere drenge end piger har prøvet at ryge inden 11 års 
alderen, mens fl ere piger end drenge har prøvet at ryge for 
første gang som 12- eller 13-årige.
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Figur 4.  Andel der har prøvet at ryge blandt unge i 7. klasse 

(andel angivet i %).
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Figur 5. Alder første gang man prøvede at ryge (andel angivet i %).
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Deltagerne i Ungeshverdag.dk er i gennemsnit 13,4 år gam-
le, og der er relativt få elever i danske 7. klasser, der er 14 
og 15 år gamle. Derfor er der også kun få i denne alders-
gruppe, der er blevet spurgt om de har prøvet at ryge. 

 Andelen af faste rygere blandt unge er belyst ud fra spørgs-
målet ”Har du røget mens du har gået i 7. klasse?”. Hvis 
den unge svarede ja, blev svaret kombineret med spørgs-
mål om, hvor mange cigaretter den unge ryger om dagen 
eller i løbet af en uge. Figur 6 viser en inddeling af denne 
gruppe unge efter deres tobaksforbrug og rygevaner. De 
unge er blevet kategoriseret som storrygere (de der angav 
at de ryger mere end 15 cigaretter om dagen), dagligrygere 
(de der angav at de ryger 15 cigaretter eller mindre om da-
gen), lejlighedsrygere (de der angav at de ryger ugentligt el-
ler sjældnere) eller ikke-rygere (de der angav aldrig at have 
prøvet at ryge eller som ikke har røget mens de gik i 7.
klasse).

Figur 6. Andel med forskelligt tobaksforbrug og rygevaner blandt de unge der i 7. klasse har  

prøvet at ryge (andel angivet i %).
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Af fi gur 6 ses, at kun 0,2 % af pigerne og 0,4 % af drengene 
i 7. klasse kan kategoriseres som storrygere, mens 2 % af 
pigerne og 3 % af drengene er dagligrygere. Omkring hver 
syvende af de unge ryger lejlighedsvist, og langt størstede-
len af de unge er ikke-rygere. 

Vores resultater i Ungeshverdag.dk stemmer forholdsvis 
godt overens med resultaterne omkring rygning fra både 
Skolebørnsundersøgelsen i 2006 og Sundhedsstyrelsens 
undersøgelse af 11-15-åriges sundhedsvaner i 2006 [3,4]. 
Alle tre undersøgelser fastslår, at drengene gennemsnitligt 
starter tidligere end pigerne, mens der er lidt uenighed om-
kring hvor stor en andel af de unge i 7.klasse der har prøvet 
at ryge. I Ungeshverdag.dk har ca. en tredjedel af de unge 
prøvet at ryge. Skolebørnsundersøgelsen fi nder, at ca. en 
fjerdedel af unge i 7.klasse har prøvet at ryge, mens man i 
Sundhedsstyrelsens undersøgelse fi nder, at ca. hver femte 
af de 13-årige har prøvet at ryge en hel cigaret. Alt i alt vi-
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 Ungeshverdag.dk

ser disse resultater, at en forholdsvis stor andel af de unge 
eksperimenterer med at ryge. Ungeshverdag.dk, Skole-
børnsundersøgelsen og Sundhedsstyrelsens undersøgelse 
fra 2006 har alle enslydende resultater angående andelen 
af dagligrygere, hvilket viser, at et par procent, ca. 2-4 %, 
af de unge ryger dagligt [3,4]. Ifølge Sundhedsstyrelsen un-
dersøgelse fra 2006 er der ikke statistisk signifi kant forskel 
mellem kønnene i andelen af rygere [4], hvilket umiddelbart 
stemmer overens med vores resultater fra Ungeshverdag.
dk (se fi gur 6). Sundhedsstyrelsens undersøgelse fi nder et 
fald i andelen af rygere blandt unge, både lejlighedsryge-
re og dagligrygere, i perioden fra 1999 til 2006 [4]. Denne 
udvikling ses også blandt voksne. I Sundhed og Sygelig-
heds-undersøgelsen (SUSY), der er foretaget blandt voksne 
danskere i 2005, fandt man, at der er sket et markant fald i 
andelen af dagligrygere fra 1987 til 2005 [8]. Dette er tegn 
på en positiv udvikling, som det vil være spændende at føl-
ge fremover, ikke mindst blandt de unge der har deltaget i 
Ungeshverdag.dk.

Alkohol

Danske unge begynder at drikke alkohol tidligere end unge 
i de fl este andre europæiske lande. De danske unge drik-
ker også meget og er mere fulde end de fl este andre euro-
pæiske unge [9]. Et stort alkoholforbrug har konsekvenser 
både på kort og på lang sigt. Af mere kortsigtede konse-
kvenser kan nævnes, at de unge oftere oplever konfl ikter 
med venner og familie, at de oftere kommer ud for ulykker, 
og at de oftere har uønskede seksuelle oplevelser [10]. På 
lang sigt er et stort alkoholforbrug i ungdommen ligeledes 
problematisk. Et tidligt og højt alkoholforbrug er forbundet 
med højere sygelighed og dødelighed i voksenalderen, og 

der kan ligeledes opstå mange sociale og familiære proble-
mer senere hen. Yderligere har unge, der i teenageårene 
har et stort forbrug af alkohol, en større risiko for senere 
hen i livet at drikke mere end andre voksne [11]. 

Grundet disse uhensigtsmæssige konsekvenser af et stort 
alkoholforbrug i ungdommen anbefaler Sundhedsstyrel-
sen, at unge under 16 år ikke bør drikke alkohol, og det an-
befales generelt, at man maximalt drikker fem genstande 
på en gang, f.eks. på en aften [12]1. 

I Ungeshverdag.dk er alkoholforbruget bl.a. blevet belyst 
ved spørgsmål omkring de unges forbrug og debutalder.

Figur 7. Andel af unge i 7. klasse der har prøvet at drikke så 

meget alkohol, at de kunne mærke en virkning (andel angi-

vet i %).
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 1 Sundhedsstyrelsen anbefaling vedrørende max fem genstande ved én lejlighed er en 
anbefaling for voksne og kan ikke direkte overføres til unge mennesker.
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Figur 7 viser, at cirka hver fjerde elev i 7. klasse har prøvet 
at drikke så meget alkohol, at de kunne mærke en virkning, 
og at der ikke ses store forskelle mellem kønnene (23 % af 
pigerne og 28 % af drengene har mærket en virkning af al-
kohol).

Figur  8 viser, hvilken alder de unge, der har oplevet at 
mærke en virkning af alkohol, havde, da de første gang 
mærkede denne virkning.

Gennemsnitsalderen blandt de unge, der har prøvet at 
mærke en virkning, er 12,8 år for piger og 12,6 år for dren-
ge. Drengene begynder altså med at drikke alkohol lidt tid-
ligere end pigerne, men der er ingen betydelig forskel mel-
lem kønnene.
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Figur 8. Alder blandt unge i 7. klasse første gang de oplevede at mærke en virk-

ning af alkohol (andel angivet i %).

De unge, der har besvaret Ungeshverdag.dk, var, som tid-
ligere nævnt, i gennemsnit 13 år gamle. Dette kan ligge til 
grund for, at der er så få med i den ældste aldersgruppe. 
Der er yderligere risiko for en vis fejlrapportering blandt de, 
der har angivet at have oplevet at mærke en virkning af al-
kohol som helt unge, hvilket kan resultere i en vis overrap-
portering af alkoholforbruget.

De unge blev spurgt om, hvor mange dage i ugen op til de 
besvarede spørgeskemaet de havde drukket alkohol (mini-
mum en genstand). Resultaterne ses i fi gur 9.

Af fi gur 9 ses, at størstedelen af de unge (64 % af piger-
ne og 54 % af drengene) ikke har prøvet at drikke en gen-
stand, mens en fjerdedel af pigerne og en tredjedel af 
drengene har prøvet at drikke en genstand, men har ikke 
drukket alkohol i ugen op til, at de besvarede spørgeske-
maet.
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Figur 9. Antal dage med alkoholindtagelse (min. en gen-

stand)  inden for den sidste uge blandt unge i 7. klasse 

(andel angivet i %).
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En lidt større andel af drengene har drukket alkohol både 
én dag (5 % af pigerne og 6 % af drengene) og to eller fl ere 
dage (4 % af pigerne og 5 % af drengene) ud af de sidste 
syv dage. Således bemærkes, at hver tiende af de unge har 
drukket alkohol inden for den sidste uge, og hver tyvende 
har endda drukket to eller fl ere dage inden for de sidste syv 
dage.

De, der har angivet at drikke alkohol, er blevet spurgt om, 
hvilke typer alkohol og hvor mange genstande af hver type 
de drak, sidste gang de drak alkohol. Forbruget er dermed 
belyst ud fra det selvrapporterede indtag af øl, vin, alkohol-
sodavand og spiritus og vises i fi gur 10.

Figur 10 viser de unges drikkemønster, hvor der ikke umid-
delbart fi ndes forskelle blandt kønnene. Derimod bemær-
kes det, at omkring en fjerdedel af de unge drak 8 genstan-
de eller derovre, hvilket må betegnes som et meget højt 
indtag blandt unge. Blandt disse er der en betydelig mu-
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Figur 10. Samlet antal genstande sidste gang man drak (maximalt 30 genstande) blandt de unge i 7. klasse, 

der har angivet at have prøvet at drikke minimum en genstand (andel angivet i %).
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lighed for ukorrekte angivelser af indtag, men tallene er 
stadig foruroligende. Overordnet viser fi guren, at godt en 
tredjedel (38 %) af de unge, der har drukket alkohol, har 
drukket mere end fem genstande, sidste gang de drak al-
kohol, og følger dermed ikke Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger for, hvor meget alkohol voksne maximalt bør drikke 
på én gang. Denne anbefaling har knap to tredjedele af de 
unge fulgt.

Figur 11 viser, hvilken slags alkohol de unge drak, sid-
ste gang de drak alkohol. I fi guren er medtaget svar fra de 
unge, der har angivet at have drukket minimum en gen-
stand af de respektive typer alkohol.

De unge drikker typisk fl ere forskellige slags alkohol ved 
samme lejlighed. Dette forklarer, at procentsatserne i fi -
gur 11 overstiger 100 procent. Det ses af fi guren, at alkohol-   
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Figur 11. Type af alkohol drukket ved sidste alkoholindtag blandt unge i 7. klasse 

(andel angivet i %).

sodavand og spiritus er de mest populære alkoholiske drik-
ke blandt de unge, specielt blandt pigerne. 69 % af pigerne 
og 55 % af drengene drak alkoholsodavand sidste gang de 
drak alkohol, mens 52 % af pigerne og 44 % af drengene 
drak spiritus. En større andel af drengene end pigerne drak 
øl (35 % af pigerne og 43 % af drengene). Vin er derimod 
mindre populært blandt de unge, efter som kun hver fjerde 
angav, at de drak vin sidste gang de drak alkohol.

I ovenstående afsnit beskriver vi danske unges alkoholfor-
brug på forskellig vis, men det er ligeledes interessant at se 
på, hvilke faktorer der ligger til grund for forbruget. Grun-
dene til at danske unge drikker alkohol er mange, og det er 
vigtigt at undersøge disse for at forstå de unges motivation 
for deres adfærd. Adfærd er en kompliceret størrelse, der 
bestemmes af samfundsmæssige, sociale og individuelle 
forhold, og for at ændre adfærdsmønstre hos de unge må 
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bagvedliggende årsager belyses. I Ungeshverdag.dk er de 
unge således også blevet spurgt til deres motivationer for 
at drikke alkohol. De unge, der angav at have drukket alko-
hol, er bl.a. blevet spurgt om, hvordan de føler sig i selskab 
med andre, når de drikker alkohol. De unges svar på dette 
er opsummeret i fi gur 12.

Hver fjerde ung føler sig meget mere selvsikker i selskab 
med andre, når de drikker alkohol (25 % af både piger og 
drenge), hvorimod kun en lille andel føler sig lidt mere eller 
meget mere usikker (1,3 % af pigerne og 1,4 % af drenge-
ne). Op mod hver femte ( 17 % af pigerne og  16 % af dren-
gene) angiver, at de hverken føler sig selvsikre eller usikre 
i selskab med andre, når de drikker alkohol. Det er værd at 
bemærke, at ca. 40 % af de unge (40 % af pigerne og 43 % 
af drengene) har svaret, at de ikke ved, hvordan de føler sig 
i selskab med andre når de drikker alkohol. Dette kan skyl-

Figur 12. Følelse i selskab med andre efter alkoholindtag blandt unge i 7. klasse (andel angivet i %).

des, at de unge ikke har kunne forstå spørgsmålet eller at 
de reelt ikke har gjort sig klart hvordan de føler når de drik-
ker alkohol.

I forhold til alkoholparametre har undersøgelser af sam-
me slags som Ungeshverdag.dk ikke brugt helt tilsvaren-
de spørgsmålsudformninger, og dermed kan resultaterne 
ikke direkte sammenlignes. Ungeshverdag.dk har fokus 
på netop alkohol, og vi har derfor inddraget en lang række 
spørgsmål angående alkoholforbrug og -vaner. 

Andre studier fi nder også et højt forbrug blandt danske 
unge og højest blandt drenge [3,4]. Sundhedsstyrelsens 
undersøgelse af 11-15-åriges sundhedsvaner fra 2006 fi n-
der, at knap hver anden af de 13-årige har prøvet at drikke 
en genstand [4], hvilket må betegnes som en meget høj an-
del. Der kan dog formodentlig herske tvivl blandt de unge 
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om defi nitionen på en genstand. Ifølge Ungeshverdag.dk 
har en fjerdedel af de 13-årige prøvet at mærke en virkning 
(se fi gur 7), og 10 % af pigerne og 16 % af drengene i Sko-
lebørnsundersøgelsen har prøvet at være fulde mindst to 
gange [3]. Disse fund viser samlet set et billede af danske 
unge der starter tidligt med at drikke alkohol.

I Ungeshverdag.dk har ca. hver tiende af de unge drukket 
minimum en gang i ugen op til undersøgelsen (se fi gur 9), 
mens resultaterne fra Skolebørnsundersøgelsen viser, at 4 
% af pigerne og 8 % af drengene angiver at de drikker mini-
mum en gang om ugen. Dette tyder på, at en del af de unge 
ofte drikker alkohol.

Skolebørnsundersøgelsen rapporterer et interessant fund, 
i og med at de fi nder et fald fra 1984 til 2006 i andelen af 
unge der har prøvet at drikke alkohol og i forbruget blandt 
unge der drikker alkohol [3]. Forfatterne mener, at denne 
udvikling formodentlig skyldes de forebyggelsesinitiativer 
der har været sat i værk overfor helt unges alkoholforbrug. 
Ligeledes fi nder Sundhedsstyrelsens undersøgelse af 11-15-
årige et signifi kant fald i unges bingedrinking (at drikke fem 
eller fl ere genstande på en dag) i perioden 2002-2006 [4]. 
Dette er en interessant og meget positiv udvikling, selvom 
danske unge dog stadig har en problematisk adfærd sam-
menlignet med andre europæiske unge. Der er derfor brug 
for yderligere forskning og forebyggelse der især vedrører 
determinanter og konsekvenser af unges tidlige og høje al-
koholforbrug.
 

Det er veldokumenteret, at mængden og typen af fysisk ak-
tivitet har stor betydning for voksnes helbred, mens sam-
menhængene ikke er lige så veldokumenterede blandt 
unge [1]. Det ser dog ud til, at motion som ung har positive 
virkninger på helbredet [1]. Fysisk inaktivitet kan bl.a. være 
medvirkende til udviklingen af overvægt, og vil kunne med-
føre alvorlige konsekvenser for de unges helbred på læn-
gere sigt [1], mens det at være fysisk aktiv som barn og ung 
kan være med til at skabe sociale forbindelser og give et 
øget selvværd [13]. Motionsvaner er, ligesom alle andre va-
ner, svære at ændre. Derfor kan de unges vaner få betyd-
ning for hvor fysisk aktive, de vil være som voksne. Det er 
påvist, at aktive børn har større sandsynlighed for også 
at være aktive som voksne end inaktive børn [14], selvom 
tracking af fysiske aktivitetsvaner ses generelt at være sva-
gere end inden for andre adfærdsformer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk ak-
tive af moderat intensitet mindst en time om dagen, samt 
at de dyrker motion af høj intensitet mindst to gange om 
ugen i 20-30 minutter. Moderat fysisk aktivitet er bl.a. cyk-
ling og gang til skole, mens fysisk aktivitet af høj intensitet 
er at dyrke sport, der får pulsen op og gør personen forpu-
stet [15].

I Ungeshverdag.dk er de unges fysiske aktivitetsniveau 
bl.a. blevet belyst ved et spørgsmål omkring de unges tids-
forbrug på at bevæge sig, ved f.eks. at cykle, gå, lege eller 
dyrke sport. Dette spørgsmål kan således dække over både 
fysisk aktivitet af moderat intensitet og af høj intensitet. 
Pga. udformningen af spørgsmålet er det ikke muligt skelne 
mellem fysisk aktivitet af henholdsvis moderat og høj inten-

Motion
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sitet. Da der i spørgsmålets udformning er lagt vægt på at 
bevæge sig og ikke på at dyrke idræt, og den fysiske aktivi-
tet som minimum er af moderat intensitet, tolkes resultater-
ne fra dette spørgsmål i det følgende som antallet af timer 
der dagligt bruges på fysisk aktivitet af moderat intensitet. 
De unge er også blevet stillet et spørgsmål om hvor meget 
sport eller idræt de dyrker ugentligt. Resultaterne fra dette 
spørgsmål i undersøgelsen inddrages ligeledes nedenfor.

Figur 13 og 14 viser de unges svar på de to spørgsmål angå-
ende fysisk aktivitet.

77 % af pigerne og 83 % af drengene bruger en time eller 
mere om dagen på at bevæge sig, og følger dermed første 
del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Bety-
deligt fl ere drenge end piger (55 % af drengene og 45 % af 
pigerne) bruger mere end en time dagligt på fysisk aktivi-
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Figur 13. Det daglige tidsforbrug på at bevæge sig blandt 

unge i 7. klasse (andel angivet i %).

Figur 14. Det ugentlige tidsforbrug på sport og idræt i fritiden blandt unge i 7. klasse (andel angivet i %).
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tet. 15 % af pigerne er fysisk aktive i mindre end en time om 
dagen, mens dette er gældende for 12 % af drengene.

Figur 14 viser, at omkring hver tiende af de unge ikke dyrker 
sport eller idræt i deres fritid (11 % af både piger og dren-
ge). Blandt de unge, der dyrker sport eller idræt i deres fri-
tid, bruger drengene mere tid om ugen på sport og idræt 
end pigerne idet over halvdelen af drengene (56 %) bruger 
4 timer eller mere om ugen på sport eller idræt i forhold til 
43 % af pigerne. Vores undersøgelse viser også, at omkring 
hver fjerde af de unge (73 % af pigerne og 78 % af drenge-
ne) bruger mere end to timer ugentligt på sport eller idræt.

For motionsparametrene gør det sig igen gældende at sam-
menligninger med andre tilsvarende studier er svære pga. 
forskelle i spørgsmålsudformninger. Resultaterne angå-
ende andelen der er fysisk aktive stemmer overens mellem 
Ungeshverdag.dk og Sundhedsstyrelsens undersøgelse 
fra 2006, idet ca. 80 % i Ungeshverdag.dk  (se fi gur 13) og 
82-83 % i Sundhedsstyrelsens undersøgelse [4] bevæger 
sig mindst en time om dagen. Bemærkelsesværdigt er det, 
at der i Skolebørnsundersøgelsen kun er 12 % af pigerne 
og 21 % af drengene der er fysisk aktive mindst syv timer 
om ugen [3]. Dette skyldes antageligt, at Skolebørnsunder-
søgelsens parametre udelukkende omfattede bevægelse 
der indbefatter at man bliver forpustet eller sveder. Dog er 
gruppen af fysisk inaktive samtidigt også langt mindre i 
Skolebørnsundersøgelsen end i både Ungeshverdag.dk og 
Sundhedsstyrelsens undersøgelse. Disse forskelle må for-
modes at skyldes spørgsmålsudformningen og de dertilhø-
rende svarkategorier og resultaterne kan derfor ikke umid-
delbart sammenlignes.

Undersøgelser viser, at det specielt er piger der er mindre 
fysisk aktive [3,16], på samme vis som det umiddelbart ser 
ud til at være tilfældet i Ungeshverdag.dk. 

Der er brug for målrettede interventioner for at få fysisk in-
aktive unge til at dyrke mere motion. Det er påvist at aktivi-
tetsniveauet falder med alderen [16], og det er derfor vigtigt 
at gøre en indsats for at fl ere unge indarbejder sunde moti-
onsvaner og dermed mindsker risikoen for at få sygdomme 
relateret til fysisk inaktivitet senere i livet.

Overvægt blandt unge er et stigende problem og medfører 
alvorlige helbredsmæssige og sociale problemer allerede i 
ungdommen, men også senere i voksenlivet. Årsagerne til 
børn og unges overvægt er komplicerede og forskellige fra 
individ til individ [17]. 

I Ungeshverdag.dk er de unges vægtstatus belyst ved Body 
Mass Index (BMI), der beskriver de unges vægt i forhold til 
højde. BMI er en let og hurtig måde at indsamle data om 
vægtstatus på, men det er vigtigt at gøre sig klart, at BMI 
ikke afspejler, hvor stor en andel af den unges vægt, der 
udgøres af henholdsvis fedt-, knogle- og muskelvæv. 

BMI er i dette notat beregnet ud fra de unges egne angivel-
ser af højde og vægt. Enkelte af disse angivelser er meget 
usandsynlige, hvilket har resulteret i, at deres BMI enten er 
blevet meget højt eller meget lavt, og disse besvarelse er 
derfor udeladt. 

Omstående fi gurer viser fordelingen af de unges BMI, op-
delt for piger og drenge.

Overvægt
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Figur 15. Fordeling af BMI blandt piger i 7. klasse (andel angivet i %).

Figur 16. Fordeling af BMI blandt drenge i 7.klasse (andel angivet i %).

1

4

9

13

17
16

13

10

6
5

3
1 1 1 1 0,40,3

0

10

20

≤ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  ≥ 30

Pr
oc

en
t

Pige 

1
3

7

13

18
17

13

10

7

4
3

2
1 0,20,20,30,5

0

10

20

≤ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  ≥ 30

Dreng

Enfocus Software - Customer Support



18

Ungeshverdag.dk 

Det ses af fi gur 15 og 16, at de fl este unge har et BMI mellem 
17 og 20. BMI blandt unge varierer betydeligt med køn og al-
der, og unges BMI skal derfor, i modsætning til voksnes, kor-
rigeres for køn og alder for at kunne sige noget om den un-
ges vægtstatus. Derfor er BMI i fi gur 15 og 16 ikke inddelt 
i grænserne for under-, normal-, og overvægt som gør sig 
gældende for voksne.

Figur 17 viser derimod fordelinger af BMI i forhold til over-
vægt og svær overvægt. Inddelingen er foretaget ud fra Co-
les køns- og aldersspecifi kke grænseværdier [18]. Disse 
grænseværdier er beregnet for hver alderskategori og for 
begge køn med udgangspunkt i grænseværdierne for over-
vægt og svær overvægt for voksne (et BMI på over henholds-
vis 25 og 30). F.eks. er 14-årige drenge overvægtige hvis de-
res BMI overstiger 22,62 og svært overvægtige hvis deres 
BMI overstiger 27,63. Andelen af unge fra Ungeshverdag.dk 
der er overvægtige og svært overvægtige ses nedenfor.

Figur 17. Andel af unge i 7.klasse med overvægt og svær 

overvægt (andel angivet i %).
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Af fi gur 17 fremgår det, at langt størstedelen af de unge ikke 
er overvægtige (90 % af pigerne og 88 % af drengene). Dog  
kan 9 % af pigerne og 11 % af drengene klassifi ceres som 
overvægtige, og 1 % af begge køn som svært overvægtige. 
Der er altså en høj andel, der er overvægtige, og der ses 
kun en lille kønsforskel.

Unges angivelse af højde og vægt er forholdsvis faktuelle 
data, hvorimod opfattelse af egen vægt ikke nødvendigvis 
hænger sammen med de unges reelle vægt. I Ungeshver-
dag.dk er de unge blevet bedt om at angive deres forhold til 
egen vægt.

I fi gur 18 ses det, at der er en markant større andel af dren-
gene end pigerne, der mener, at deres vægt er passende 
(63 % af drengene og 53 % af pigerne). Flere drenge end 
piger mener de er lidt for tynde, mens en større andel af pi-
gerne mener de er lidt for tykke eller alt for tykke. Der kan 
altså konstateres en tydelig kønsforskel i selvopfattelse af 
vægt, hvor fl ere piger end drenge mener de er for tykke.

Undersøgelser omkring overvægt blandt den voksne be-
folkning i Danmark viser, at der er en betydelig større andel 
af voksne som er svært overvægtige i dag end for tyve år 
siden [8]. Også blandt børn er hyppigheden af fedme ste-
get inden for de sidste 10-30 år [17]. Skolebørnsundersøgel-
sen fra 2006 viser svage tegn på stagnation i fedmeudvik-
lingen siden den samme undersøgelse blev udført i 2002 
[3]. Tallene fra Ungeshverdag.dk viser nogenlunde samme 
niveau i forekomsten af overvægt og svær overvægt som 
Skolebørnsundersøgelsen [3] og Sundhedsstyrelsens un-
dersøgelse af de 11-15-årige [4]. Sundhedsstyrelsens under-
søgelse fra 2005 fi nder, at signifi kant fl ere drenge end pi-
ger er overvægtige [4], hvilket understøtter den kønsforskel 
der kan ses i fi gur 17. Samme undersøgelse fi nder også, 
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Figur 18. Opfattelse af egen vægt blandt unge i 7. klasse (andel angivet i %).

at signifi kant fl ere piger end drenge føler sig for tykke [4], 
hvilket ligeledes ses i både Ungeshverdag.dk (fi gur 18) og 
Skolebørnsundersøgelsen [3].  Der er i disse undersøgelser 
en betydelig andel af unge, af begge køn, der er utilfredse 
med deres vægt. Overvægt har betydning for selvopfattel-
se, trivsel og risici for sygdomsudvikling og bør forebygges 
blandt børn og unge, hvilket kræver omfattende interven-
tioner der inddrager fl ere aspekter af de unges liv og hver-
dag.
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Selvvurderet helbred

Selvvurderet helbred afspejler den unges egen opfattelse 
af eget helbred. Der er dokumenteret sammenhæng mel-
lem ens reelle sundhedsstatus og deres selvvurderede hel-
bred, og det er blevet påvist at målingerne af selvvurderet 
helbred kan bruges som en god indikator for sygelighed og 
dødelighed [19]. I undersøgelsen er de unge derfor blevet 
spurgt om, hvorledes de vurderer deres eget helbred.

Langt størstedelen af både pigerne og drengene i 7. klasse 
vurderer deres helbred til at være godt eller virkelig godt 
(86 % af pigerne og 90 % af drengene). 13 % af pigerne og 
9 % af drengene mener deres helbred er nogenlunde. En lil-
le andel af både piger (2 %) og drenge (1 %) angiver, at de-
res helbred er dårligt eller meget dårligt. Flere drenge end 
piger angiver, at de har et virkeligt godt helbred, mens en 
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større andel af pigerne end af drengene angiver, at de har 
et nogenlunde eller et dårligt eller meget dårligt helbred.

Vores resultater omkring unges selvvurderede helbred 
stemmer overens med resultaterne fra Skolebørnsundersø-
gelsen fra 2006 [3]. I Skolebørnsundersøgelsen fandt man 
en lidt lavere andel af unge med meget godt eller godt hel-
bred end i vores undersøgelse, men samme relation mel-
lem selvvurderet helbred og køn, altså at fl ere drenge end 
piger mener at have et meget godt eller godt helbred. I Sko-
lebørnsundersøgelsen fi nder man, at der fra 1984 til 2006 
er sket næsten en halvering i andelen af 13-årige piger med 
godt selvvurderet helbred, hvilket er en foruroligende ten-
dens.

Sammenholdes vores resultater omkring de unges selvvur-
derede helbred med resultaterne for voksnes selvvurderede 
helbred fra Sundhed og Sygeligheds-undersøgelsen (SUSY) 
fra 2005 [8], ser man at de unge i højere grad vurderer de-
res helbred som virkelig godt eller godt. Dette understøtter 
SUSY undersøgelsens fund af en klar sammenhæng mellem 
alder og selvvurderet helbred, i det at andelen med virke-
lig godt eller godt selvvurderet helbred falder med stigende 
alder. SUSY fi nder samme relation mellem køn og selvvur-
deret helbred blandt voksne, som vi har fundet blandt de 
unge i Ungeshverdag.dk. Yderligere fi nder SUSY, at der er 
sket en svag stigning i voksne med virkelig godt eller godt 
helbred fra 1987 til 2005, men at stigningen er sket udeluk-
kende blandt de ældste aldersgrupper.
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Figur 19. Vurdering af eget helbred blandt unge i 7. klasse (andel angivet i %).
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Brug af lægemidler er en anden vigtig indikator for børns 
generelle sundhed og sygdomsadfærd. I Ungeshverdag.dk 
er de unge blevet spurgt om indtag af forskellig medicin. 
Nedenstående fi gur viser medicinforbruget blandt unge i 7. 
klasse, eksemplifi ceret ved brug af hovedpinepiller inden 
for de to uger, der gik forud for besvarelsen af spørgeske-
maet.

Figuren viser, at næsten hver anden af pigerne (46 %) og op 
mod en tredjedel af drengene (29 %) har taget hovedpine-
piller en eller fl ere gange inden for de to uger, der gik forud 
for undersøgelsen. Der er dermed et højt forbrug af hoved-
pinepiller blandt unge i 7. klasse, og dette høje forbrug ses 
tydeligst hos pigerne.

Figur 20. Andel der har taget hovedpinepiller inden for de 

foregående to uger blandt unge i 7. klasse (andel angivet 

i %).

Resultaterne i Ungeshverdag.dk angående unges medicin-
forbrug er konsistente med Skolebørnsundersøgelsens re-
sultater. I denne undersøgelse fandt man udover et højt 
medicinforbrug blandt unge, også at forbruget var steget i 
løbet af de seneste tyve år, særligt blandt piger [3]. Denne 
stigning understøttes af, at man i SUSY-undersøgelsen fra 
2005 fandt, at forbruget af håndkøbsmedicin blandt voks-
ne var steget fra 1994 til 2005 [8]. Dette er en bekymrende 
udvikling, idet et overforbrug af medicin kan have alvorlige 
bivirkninger, og nogle lægemidler kan være afhængigheds-
skabende.

Psykisk trivsel

Unges trivsel spiller en rolle i forhold til deres sundheds-
adfærd, idet der er sammenhæng mellem dårlig trivsel og 
bl.a. eksperimentering med rusmidler og graden af fysisk 
aktivitet [20]. Unge der ikke trives, kan f.eks. tænkes at bru-
ge rusmidler i et forsøg på at håndtere trivselsproblemerne 
eller de kan have mindre overskud til at ændre uhensigts-
mæssige sundhedsvaner. Herudover har trivslen også be-
tydning for, hvordan den unge føler, at de klarer sig i sko-
len [20].

I Ungeshverdag.dk er de unges psykiske trivsel belyst ud 
fra tilstedeværelse af en række psykiske symptomer. I nær-
værende notat har vi opdelt disse symptomer i to overord-
nede kategorier der omhandler henholdsvis depressions- 
og angstsymptomer.

Hvorvidt de unge har oplevet depressive symptomer er be-
lyst ud fra deres egen angivelse af om de, indenfor det se-
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neste år, har haft perioder på mindst to uger hvor de har 
oplevet at:
-  føle sig triste, melankolske eller deprimeret næsten hver 

dag
-  tabe interessen for de fl este ting, som de normalt kan 

lide
-  føle, at alting var uoverkommeligt.

Andelen af unge i 7.klasse der har oplevet et eller fl ere af 
disse depressive symptomer fremgår af fi gur 21.

Af fi gur 21 ses, at langt størstedelen af de unge angiver at 
de ikke har oplevet disse depressive symptomer. Dog viser 
fi guren samtidigt, at hver femte af pigerne og hver ottende 
af drengene angiver, at de har oplevet mindst en af de
ovenstående symptomer, og at en bekymrende høj andel
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Figur 21. Andel med depressive symptomer blandt unge i 7. klasse (andel angivet i %).

af begge køn  (15 % af pigerne og 7 % af drengene) har haft 
to eller tre depressive symptomer i en periode på mindst to 
uger indenfor det seneste år. Herudover ses det også tyde-
ligt, at fl ere piger angiver at have oplevet depressive symp-
tomer end drenge.

Andelen af unge med oplevelser af angstsymptomer er i Un-
geshverdag.dk belyst ud fra de unges egne angivelser af 
om de,  indenfor det seneste år, har oplevet en periode på 
mindst to uger hvor de har oplevet at:
- have mareridt om natten
- føle sig meget nervøs
- have angstanfald.

Andelen af unge i 7.klasse der har oplevet et eller fl ere af 
disse angstsymptomer fremgår af fi gur 22.
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Figur 22. Andel med angstsymptomer blandt unge i 7. klasse (andel angivet i %).

Figur 22 viser ligeledes, at langt de fl este af de unge ikke 
har oplevet psykiske symptomer, her i form af angstsymp-
tomer, men at en del af de unge angiver at have oplevet 
et eller fl ere symptomer. Hver femte pige og hver ottende 
dreng har angivet at have oplevet et af angstsymptomerne, 
mens andelen der har oplevet to eller tre symptomer er be-
tydelig lavere. Der er også en betydelig kønsforskel i ande-
len af unge, der angiver at have oplevet symptomer i forbin-
delse med angst.

De umiddelbart høje andele af unge der har oplevet et 
symptom kan skyldes, at de unge har haft forskellige opfat-
telser af symptomernes karakter. Årsagerne til at de unge 
har svaret ja til tilstedeværelsen af et af symptomerne kan 
være mange. Tallene dækker over mange forskellige gra-
der af psykiske symptomer, og det er derfor ikke til at vide 
i hvilken grad tilstedeværelsen af symptomer påvirker den 

unges daglige trivsel og muligheder. Andelen af unge der 
har mere end et symptom er derfor medtaget i fi gurerne for 
at give et billede af andelen af unge der muligvis er mere 
berørt eller ligefrem hæmmet i deres tilværelse pga. psyki-
ske symptomer.  

Ifølge Sundhedsstyrelsen fi nder store udenlandske tvær-
snitsundersøgelser, at 20-40 % af børn og unge har psyki-
ske lidelser eller vanskeligheder, og at halvdelen af disse 
er behandlingskrævende [21]. Forskelle i undersøgelsers 
måder at måle og defi nere psykiske lidelser har selvfølge-
lig en betydning i forhold til forekomsten, men resultaterne 
af forekomster af psykiske problemer er umiddelbart langt 
højere end i Ungeshverdag.dk. Dog skal det bemærkes, at 
Ungeshverdag.dk ikke har haft til formål at undersøge de 
unges psykiske tilstand i dybden, og derfor ikke har spurgt 
yderligere til dette område. Ovenstående tal er derfor usik-
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re estimater af forekomsten af symptomer og er konstrueret 
ud fra spørgsmål, der ikke decideret er beregnet til at måle 
psykisk sygdom.

Det er ikke alle de unge der har psykiske symptomer, som 
er behandlingskrævende, med det er dog stadig vigtigt, at 
der er de rette muligheder for hjælp og støtte til de unge, 
specielt hvis de psykiske symptomer er længerevarende 
eller i situationer, hvor den unge eller dennes omgivelser 
ikke er i stand til at håndtere problemerne.

Mobning

Unge, der bliver udsat for mobning, har en højere forekomst 
af problemer med helbred, trivsel og selvværd [22]. Graden 
af mobning blandt unge i 7.klasse er i Ungeshverdag.dk ble-
vet belyst både ud fra andelen af unge, der nogensinde har 
oplevet at blive mobbet af andre, og af andelen af unge der 
nogensinde selv har mobbet andre.

Over en tredjedel af både piger og drenge har oplevet at bli-
ve mobbet. Der ser ikke ud til at være forskelle mellem piger 
og drenge.

Der kan derimod ses en kønsforskel i andelen, der angiver 
at have mobbet andre. Under en tredjedel af pigerne  (28%) 
angiver at have mobbet andre, mens dette er tilfældet for op 
mod halvdelen af drengene (43 %). 

Andelen af piger, der har mobbet andre (28 %), er lavere 
end andelen af piger, der har oplevet at blive mobbet (38%). 
Det modsatte er tilfældet for drengene, hvor 43 % angiver at 
have mobbet andre, og 37 % angiver at være blevet mobbet.
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Figur 23. Andelen der nogensinde er blevet mobbet blandt 

unge i 7. klasse (andel angivet i %).  
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Figur 24. Andelen blandt unge i 7. klasse der har mobbet 

andre (andel angivet i %).  
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Foruden Ungeshverdag.dk har også Skolebørnsundersøgel-
sen undersøgt omfanget af at have oplevet at blive mobbet. 
Dog er spørgsmålet udformet således, at tallene ikke direk-
te kan sammenlignes med resultaterne fra Ungeshverdag.
dk, idet de spurgte hvor ofte de unge er blevet udsat for 
mobning indenfor de sidste to måneder. Da Skolebørnsun-
dersøgelsen er en del af et større internationalt forsknings-
projekt, er det muligt at lave internationale sammenlignin-
ger. Her fi nder de, at danske børn er langt mere udsat for 
mobning på deres skole end børn i andre nordiske lande. 
Undersøgelsen fi nder, på samme vis som Ungeshverdag.
dk, ingen forskel mellem kønnene i at have oplevet at blive 
mobbet [3]. 

Seksuelle erfaringer

Den seksuelle debutalder, dvs. alderen for første samleje, 
er i Danmark gennemsnitligt 16 år og denne har ikke æn-
dret sig væsentligt siden 1980’erne [23]. Studier viser, at 
tidlig seksuel debut har sammenhæng med seksuel risiko-
adfærd, og det er derfor relevant at undersøge hvilke sek-
suelle erfaringer de unge i Ungeshverdag.dk har haft. Det 
er bl.a. vist, at voksne, der som unge har haft en tidlig sek-
suel debut, har fl ere seksuelle partnere, heriblandt også 
fl ere partnere der er i risiko for bl.a. HIV/AIDS [24].

Figur 25 viser andelen af unge i Ungeshverdag.dk der angi-
ver at have haft samleje.

Langt størstedelen af unge i 7. klasse har ikke haft samleje 
(94% af pigerne og 92 % af drengene), mens fi guren viser 
at 6 % af pigerne og 8 % af drengene har haft samleje.

Figur 25. Andel af unge i 7. klasse der har haft samleje 

(andel angivet i %).
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Hash og pot

Blandt unge er hash det tredje hyppigst brugte rusmiddel 
efter alkohol og tobak, og hash er typisk det stof unge de-
buterer med at prøve [9]. Et hyppigt forbrug af hash kan for 
nogle betyde sociale problemer, mens et stort forbrug også 
kan være skadeligt for den unges helbred [1].

I Ungeshverdag.dk er de unge i 7. klasse blevet spurgt, 
hvorvidt de har prøvet at ryge hash eller pot.

Der er ikke store forskelle mellem kønnene i andelen, der 
har prøvet at ryge hash eller pot. Kun 3 % af pigerne og 5 % 
af drengene i 7. klasse har prøvet at ryge hash eller pot.
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Figur 26. Andel af unge i 7. klasse der har prøvet at ryge 

hash eller pot (andel angivet i %).
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Materiel velstand

Det er velkendt, at socioøkonomiske forhold spiller en rolle 
for voksne menneskers helbredsstatus, og at der er socia-
le uligheder i sundhed. Der hersker dog tvivl om, i hvilken 
grad familiens sociale forhold spiller en rolle i forhold til 
den unges sundhedsstatus. Nogle studier fi nder en stærk 
sammenhæng, mens andre ikke fi nder sammenhæng mel-
lem socioøkonomisk position og unges sundhed [25]. Det 
er vigtigt, at klarlægge om de unges socioøkonomiske bag-
grund har indfl ydelse på deres helbred, og der er derfor 
inddraget forskellige spørgsmål i Ungeshverdag.dk, der 
kan bruges til at belyse de unges familiers materielle vel-

stand. Dette er en parameter, der kan tænkes at have sam-
menhæng med bl.a. kost- og motionsvaner, risikoadfærd 
og sundhedsstatus.

Family Affl uence Scale, FAS

Grunden til, at en række studier ikke har fundet sammen-
hæng mellem familiens socioøkonomiske forhold og den 
unges helbred, kan skyldes metodiske problemer. Den in-
ternationale Skolebørnsundersøgelse (HBSC) har erfaret, 
at unge ofte har svært ved at svare på de spørgsmål som 
voksnes socioøkonomiske position oftest fastlægges efter. 
Dette kan f.eks. være spørgsmål om forældrenes uddan-
nelsesniveau eller præcise erhverv [26]. Family Affl uence 
Scale, FAS, er en skala, der er konstrueret af den internatio-
nale Skolebørnsundersøgelse for at belyse familiers socio-
økonomiske position ud fra forhold, som de unge formodes 
at kende til. FAS-scoren beregnes i Ungeshverdag.dk ud fra 
de unges angivelser af: 1) hvor hyppigt inden for det sidste 
år de har været på ferie med deres familie, 2) hvor mange 
biler deres familie har, og 3) om de har eget værelse. Disse 
oplysninger summeres sammen og bruges som et estimat 
af den unges families materielle velstand, hvor en FAS-sco-
re på nul betyder lav materiel velstand og en FAS-score på 
seks betyder høj materiel velstand. 

Brugen af denne skala er dog ikke uden problemer, idet der 
forsøges at udtrykke generelle forhold om en families so-
cioøkonomiske forhold på baggrund af enkelte oplysninger. 
Disse oplysninger kan være behæftet med fejl, f.eks. kan 
der være forskellige opfattelser af defi nitionen på en fe-
rie (destination, varighed osv.), regionale forskelle på hvor 
mange biler familier har (f.eks. mellem land og by) eller kul-
turelle forskelle i måden man indretter sig på [27]. Dog viser 
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studier, at der er overensstemmelse mellem FAS-skalaen 
og andre måder at måle socioøkonomisk status på, f.eks. 
forældrenes erhvervsmæssige beskæftigelse [1]. Derfor be-
nytter Ungeshverdag.dk FAS-scoren som indikator for de 
unges familiers materielle velstand.

Af fi gur 27 ses det at, de unges familiers materielle vel-
stand fordeler sig primært i grupperne med FAS-score to, 
tre og fi re. Der er fl ere med den laveste FAS-score end med 
den højeste. Der er ikke bemærkelsesværdige forskelle på 
kønsfordelingen. Langt størstedelen af de unge befi nder 

Figur 27. Fordeling af de unges familiers socioøkonomiske position efter FAS-score, hvor 0 er den la-

veste score og 6 er den højeste (andel angivet i %).
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sig altså i de mellemste socioøkonomiske positioner, når 
vi benytter materiel velstand som indikator for socioøkono-
misk position, men resultaterne viser også, at der er en re-
lativ bred fordeling med stor spredning af børn i fl ere kate-
gorier.
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Opsummering

Dette notat giver en status over nogle af de vigtigste para-
metre, der har betydning for og indgår i unges trivsel og 
hverdag. Der er benyttet data fra Ungeshverdag.dk om-
handlende 12.498 unge i 7. klasse, som er den største un-
dersøgelse af sin slags blandt unge i Danmark. Notatet gi-
ver status over danske unges sundhed og livsstil. 

Opsummerende forholder det sig således:

Kost

· Piger har sundere kostvaner end drenge
· En betydelig andel (ca. en femtedel af pigerne og en 

tredjedel af drengene) spiser frugt og grønt højst to dage 
om ugen

· En lille andel (5 % af pigerne og 9 % af drengene) spiser 
fastfood mere end to dage om ugen

· Omkring hver femte pige og hver tredje dreng drikker 
sodavand tre til fem gange om ugen eller hyppigere

Rygning

· Hver tredje af de unge i 7. klasse har prøvet at ryge, og 
gennemsnitsalderen blandt 7. klasses elever for første 
gang at have prøvet at ryge er 12 år for piger og 11 år for 
drenge

· Få af de unge er storrygere, og 2 % af pigerne og 3 % af 
drengene er dagligrygere

· Omkring hver syvende af de unge ryger lejlighedsvist, og 
langt størstedelen af de unge er ikke-rygere

Alkohol

· Hver fjerde elev i 7. klasse har oplevet at mærke en virk-
ning af alkohol

· Gennemsnitsalderen for første gang at have været fuld er 
13 år

· Hver tiende elev har drukket alkohol en, to eller fl ere 
gange i ugen op til de deltog i undersøgelsen

· Godt en tredjedel har drukket mere end de anbefalede 
fem genstande sidst de drak alkohol

· Alkoholsodavand og spiritus er de unges foretrukne al-
koholiske drikke

Motion

· Betydeligt fl ere drenge end piger er fysisk aktive – både i 
forhold til at bevæge sig i løbet af dagen og dyrke sport i 
løbet af ugen

· Omkring 80 % af de unge bruger en time eller mere om 
dagen på at bevæge sig

· Omtrent hver tiende af de unge dyrker ikke sport eller 
idræt i deres fritid

Overvægt

· Omkring hver tiende af de unge er overvægtige og 1 % er 
svært overvægtige

· En lidt større andel af drengene end pigerne er overvæg-
tige, mens en større andel af pigerne selv mener de er 
for tykke

Selvvurderet helbred

· Langt størstedelen af de unge (86 % af pigerne og 90 % 
af drengene) har et godt eller virkelig godt selvvurderet 
helbred, mens ca. hvert tiende angiver at have et nogen-
lunde helbred

· Kun få procent (1 % af pigerne og 2 % af drengene) an-
giver at have et dårligt eller meget dårligt selvvurderet 
helbred

· Drengene vurderer deres helbred bedre end pigerne
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Medicin

· Hver anden af pigerne og knap hver tredje af drengene 
har taget hovedpinepiller inden for de sidste to uger

Psykisk trivsel

· Langt størstedelen af de unge har angivet at de ikke har 
depressive – eller angstsymptomer

· Hver tredje pige og hver femte dreng har dog angivet at 
have minimum et depressivt symptom

· Hver fjerde pige og hver syvende dreng har angivet at 
have minimum et angstsymptom

Mobning

· En tredjedel af de unge er blevet mobbet
· Flere drenge end piger har mobbet andre

Seksuelle erfaringer

· Færre end hver tiende af de unge har haft deres seksu-
elle debut

· En lidt større andel af drengene end af pigerne har haft 
samleje

Hash

· 3 % af pigerne og 5 % af drengene har prøvet at ryge 
hash eller pot

Socioøkonomisk position

· De fl este unge lever i familier der tilhører de mellemste 
socioøkonomiske positioner

 

Ungeshverdag.dk er en omfattende, landsdækkende un-
dersøgelse af danske unges sundhedsadfærd, der giver et 
godt indblik i denne gruppes sundheds- og risikoadfærd. 
Resultaterne fra undersøgelsen viser, at størstedelen af 
danske unge har en fornuftig adfærd og trives godt. Dog 
fi ndes der også unge der ikke trives og hvis adfærd kan 
give dem problemer nu og senere hen. Yderligere bearbejd-
ning af data fra Ungeshverdag.dk kan hjælpe med til at ka-
rakterisere disse unge, og dermed bidrage til at forøge vi-
den om forebyggelsesmuligheder. Den viden der genereres 
fra undersøgelsen bør benyttes til at fokusere på forebyg-
gelsesinitiativer og målrette indsatsen mod de unge, der 
har de største problemer. Der er brug for forebyggelsesind-
satser, der inddrager en række aktører og sætter ind på fl e-
re niveauer. I forhold til børn og unge er det oplagt at benyt-
te skolen som arena for disse kampagner, hvilket betyder, 
at en øget prioritering af ressourcer hertil er nødvendig.
Udviklingen i sundhedsvaner blandt unge bør forsat moni-
toreres, og der er brug for yderligere forskning i årsagssam-
menhænge for forsat at lære mere om, hvilke faktorer der 
har indfl ydelse på unges adfærd, samt hvilke konsekvenser 
adfærden har for de unge. I dette notat har vi benyttet data 
fra de unge i 7.klasse, men der foreligger nu også data fra 
8. og 9. klasse. Disse data kan anvendes til belyse netop 
disse årsagssammenhænge, idet den samme gruppe unge 
er fulgt gennem deres udskolingsår.

Konklusion
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Unges hverdag
Ungeshverdag.dk undersøgelsen

Liv Nanna Hansson & Mathilde Vinther-Larsen

Ungeshverdag.dk er en landsdækkende internetbaseret spørgeskemaunder-

søgelse blandt unge i Danmark. En stor gruppe unge har svaret på spørgsmål om

bl.a. kost- og motionsvaner, sundhedsadfærd og brug af forskellige rusmidler.

Formålet med Ungeshverdag.dk er at belyse danske unges hverdag, trivsel og

sundhedsadfærd. Rapporten her præsenterer data fra undersøgelsens første år,

hvor 12.500 elever i 7. klasse deltog. Resultaterne viser, at størstedelen af danske

unge har en fornuftig adfærd og trives godt, men der findes også unge, som ikke

trives, og hvis adfærd kan give dem problemer nu og senere i livet. Rapporten

Ungeshverdag.dk giver således en viden, som kan være til stor gavn for fore-

byggelsesinitiativer.
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