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Introduktion
Dette spørgeskema anvendes til udskolingen (7.-9. klasse) i forbindelse med Ungeprofilundersøgelsen 2019.
Opbygning af spørgeskema
Spørgeskemaet i Ungeprofilundersøgelsen består af en række temaer. I de fleste temaer er der et eller flere
spørgsmål, som er obligatoriske for kommunen at have med i jeres undersøgelse. Disse obligatoriske
spørgsmål udgør en grundpakke, som giver et overordnet billede af de unge. Grundpakken vil automatisk
være valgt til, når I skal opsætte undersøgelsen på BørnUngeLiv. Spørgsmålene i grundpakken er markeret
med blåt i dette dokument.
Derudover er der nogle valgfri spørgsmål. De valgfri spørgsmål har ingen farvemarkering i dette dokument. I
kan frit vælge mellem de valgfri spørgsmål, når I opsætter jeres undersøgelse(r). Dog er der enkelte
spørgsmål, som kun kan vælges til, hvis et foregående spørgsmål også er valgt til (dette er noteret med rød
skrift). Dette skyldes, at der er tale om filterspørgsmål – se afsnit om dette.
Det gælder for både obligatoriske og valgfri spørgsmål, at respondenterne kan springe spørgsmål over, som
de ikke ønsker at besvare.
Temaerne spænder bredt, hvoraf nogle af dem formentlig vil være af særlig betydning for SSP-arbejdet i
kommunerne.
I spørgeskemaet er der nogle spørgsmålsbatterier, som består af delspørgsmål (a., b., c. osv.). I kan nøjes
med at tilvælge de delspørgsmål, der er relevante for jer.
Filterspørgsmål
Der er en række filterspørgsmål, som afgør, om respondenten får vist en række andre spørgsmål i
spørgeskemaet, fx i temaerne ”Alkohol” og ”Stoffer”. Respondenterne får således kun vist de spørgsmål, der
er relevante for dem. I dette dokument er det noteret, hvis et spørgsmål kun vises til respondenter, der har
svaret noget bestemt på et tidligere spørgsmål. Når respondenterne besvarer spørgeskemaet på
www.ungeprofilen.dk, vil de automatisk kun få vist de relevante spørgsmål.
Vigtigt omkring valg af spørgsmål
Det er meget vigtigt, at I kun vælger de valgfri spørgsmål, som I synes er relevante og interessante for lige
netop jeres kommune. Det kan fx være, hvis kommunen eller skolerne har brug for viden på disse områder.
Vær opmærksom på at begrænse længden af spørgeskemaet. Hvis spørgeskemaet bliver for langt, vil
eleverne være ukoncentrerede til sidst.
Mulighed for flere undersøgelser for udskolingen
Der har fra flere kommuner været et ønske om at kunne lave forskellige undersøgelser til 7., 8. og 9. klasse,
så de enkelte årgange kun får de spørgsmål, der er relevante og passende i forhold til elevernes alder. Det
skyldes især, at der er spørgsmål, som man ikke ønsker at stille til de yngste elever i udskolingen – fx omkring
seksualitet, hash og stoffer.
Hvis I ønsker det, kan I derfor opsætte tre forskellige undersøgelser til hhv. 7., 8. og 9. klasse. I kan også lave
én undersøgelse for fx 7.-8. klasse og en anden for 9. klasse eller lave en samlet undersøgelse for hele

Side 2 af 37

udskolingen. Når I sætter undersøgelserne op, så vær opmærksom på at hvert klassetrin kun må være med i
én undersøgelse.
Forskelle mellem spørgeskemaerne til hhv. 7.-9. klasse og 15-30-årige
De fleste spørgsmål i spørgeskemaerne, som er obligatoriske for de 15-30-årige, er også obligatoriske for 7.9. klasse. Dog er der enkelte undtagelser, fx i forhold til spørgsmål om hash, stoffer og seksualitet. Det
skyldes, at man ikke ønsker at give elever i grundskolen en oplevelse af, at det er normalt at ryge hash i
udskolingen. Vi ønsker derfor, at det skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt disse
spørgsmål er relevante for deres udskolingsklasser.
I samme ombæring vil vi også gøre opmærksom på, at der ifølge forskningen er en stærk sammenhæng
mellem uddannelse og tidlig stofbrug (især hash), hvorfor det kan være relevant at undersøge udbredelsen af
hash i udskolingen.
Undervisningsmiljøvurdering (UMV)
Det er muligt at lave en UMV sammen med Ungeprofilundersøgelsen. For at dække de emner, som kræves af
en UMV skal en række spørgsmål vælges til. De er i temaerne:
•
•
•
•

Hvordan har du det?
Sundhed
Skole
Undervisningsmiljø

Nogle er allerede valgt til via de obligatoriske spørgsmål. Resten skal I vælge til, hvis skolerne ønsker at lave
en UMV.
Lav en UMV som en del af en undersøgelse
Spørgsmål markeret med en orange firkant skal vælges til, hvis I ønsker at have en dækkende
undervisningsmiljøvurdering. I systemet er spørgsmålene grupperet, så de kan tilvælges ved et
enkelt klik.
Hvad er en UMV?
Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler og uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje
år. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er
sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Ret til mindre ændringer forbeholdes
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Temaer i Ungeprofilundersøgelsen 2019
Forskema

A. Hvilken type af uddannelse går du på? (Ikke synligt, hvis eleven har et UNI-Login koblet til 7., 8. eller 9.
klasse)
 7. klasse
 8. klasse
 9. klasse
 10. klasse
 STX
 IB
 HHX
 HTX
 HF
 HG
 Erhvervsuddannelse (EUD)
 Erhvervsuddannelse (EUX)
 Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 Social- og sundhedsuddannelse (SOSU)
 Anden ungdomsuddannelse
 Videregående uddannelse
 Anden uddannelse
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Din hverdag
1. Hvem bor du sammen med?
 Hos mine forældre – som bor sammen
 Skiftevis hos mine forældre
 Kun hos min mor
 Kun hos min far
 Andet
2. Hvor tit spiser du aftensmad sammen med din familie?
 Hver dag
 5-6 dage om ugen
 2-4 dage om ugen
 1 dag om ugen
 Sjældent eller aldrig
3. Hvornår plejer du at falde i søvn, hvis du skal i skole næste dag?
 Kl. 21.00 eller tidligere
 21.30
 22.00
 22.30
 23.00
 23.30
 24.00
 00.30
 01.00
 01.30
 02.00 eller senere
4. Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole?
 Kl. 5.00 eller tidligere
 05.30
 06.00
 06.30
 07.00
 07.30
 08.00 eller senere
5. Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten?
 Aldrig
 Sjældnere end 1 gang om ugen
 Ca. 1 gang om ugen
 Flere gange om ugen
 Hver dag
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6. I løbet af de sidste 7 dage, hvor mange dage har du…
0 dage

1-2 dage

3-4 dage

5 dage eller
mere

a. brugt din mobiltelefon, tablet eller computer
(fx i sengen), lige inden du lagde dig til at sove?









b. følt dig forstyrret af din mobiltelefon, tablet
eller computer efter at du har lagt dig til at sove?









Sæt ét kryds i hver linje

7. Hvor tit spiser du morgenmad, før du skal i skole?
 Hver dag i en skoleuge
 3-4 dage om ugen
 1-2 dage om ugen
 Sjældent eller aldrig
8. Hvor tit børster du tænder?
 2 gange om dagen eller flere
 1 gang om dagen
 4-6 gange om ugen
 1-3 gange om ugen
 Sjældnere
9. På en normal uge: Hvor mange gange plejer du at drikke energidrikke (fx Red Bull, Cult, Burn)?
 Aldrig
 Én gang om ugen eller mindre
 2-4 dage om ugen
 5-6 dage om ugen
 Hver dag
 Flere gange dagligt
10. Hvor tit oplever du, at…
Altid

For det
meste

En gang
imellem

Sjældent
eller aldrig

Ved ikke

a. du giver besked derhjemme om,
hvor du går hen?











b. dine forældre kender de venner,
du omgås?











c. dine forældre ved, hvem du
spiller, taler eller skriver med på
Internettet?











d. du kan lide at være sammen
med dine forældre?











Sæt ét kryds i hver linje
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Hvordan har du det?
11. Hvordan har du det for tiden?
Sæt et kryds i hver linje

Jeg har det
rigtig godt

Jeg har det
godt

Jeg har det
ikke godt

Jeg har det slet
ikke godt

a. I skolen?









b. Derhjemme?









c. Med vennerne/fritiden?









12. Har du nogen venner eller veninder at tale med, hvis noget går dig på eller gør dig ked af det?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 Nej, sjældent eller aldrig
13. Har du nogen voksne at tale med, hvis noget går dig på eller gør dig ked af det?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 Nej, sjældent eller aldrig
14. Her kommer en række spørgsmål om, hvordan du har haft det de sidste 2 uger.
Sæt kryds i det felt, som
passer bedst til, hvor ofte du
har oplevet eller følt
følgende:

Hele
tiden

Det
meste af
tiden

Lidt mere
end
halvdelen
af tiden

Lidt mindre
end
halvdelen af
tiden

Lidt af
tiden

På intet
tidspunkt

a. har jeg været glad og i
godt humør













b. har jeg følt mig rolig og
afslappet













c. har jeg følt mig aktiv og
energisk













d. er jeg vågnet frisk og
udhvilet













e. har min dagligdag været
fyldt med ting, der
interesserer mig













I de sidste 2 uger:

15. Føler du dig ensom?
 Nej
 Ja, af og til
 Ja, ofte
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 Ja, meget ofte
16. De næste spørgsmål handler om mobning. Mobning er, når man gentagne gange bliver holdt udenfor,
drillet eller generet på en ubehagelig måde. Tænk på det sidste halve år.
Sæt ét kryds i hver linje

Ja, nogle få
gange

Nej

Ja, mange
gange

Ved
ikke/husker
ikke

a. Er du blevet mobbet i skolen?









b. Har nogen mobbet dig på Internettet?









c. Har nogen sendt beskeder, billeder eller
videoer til dig for at gøre dig ked af det eller
bange?









d. Har du selv været med til at mobbe andre
elever i skolen?









e. Har du været med til at mobbe andre på
Internettet?









f. Har du sendt beskeder, billeder eller videoer
til andre der havde til formål at gøre personen
ked af det eller bange?









17. Kan du til daglig nå de ting, du skal eller gerne vil?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 Nej, af og til kniber det
 Nej
18. Hvor ofte føler du…
a. at du skal se godt ud?

Sjældent
eller aldrig


En gang
imellem

Næsten hver
dag

Hver dag







b. at du skal klare dig godt i skolen?









c. at du skal være god til sport?









d. at du skal have mange følgere
og/eller likes på sociale medier?









19. Inden for det seneste år: Har du bevidst gjort skade på dig selv?
 Nej
 Ja, én gang
 Ja, mere end en gang
 Ja, mange gange
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Sundhed
20. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Sæt et kryds i hver linje
Helt enig

Delvist
enig

Hverken
enig eller
uenig

a. Jeg føler mig sund og rask











b. Jeg er i god fysisk form











c. Jeg spiser sundt











d. Jeg får motion nok











e. Jeg er tilfreds med mit udseende











f. Jeg er tilfreds med min vægt











Delvist uenig

Helt uenig

21. Hvor tit bevæger du dig, så du bliver forpustet?
Forpustet er når du trækker vejret hurtigt efter at have løbet, trænet eller arbejdet hårdt med høj puls.







Hver dag/flere gange om dagen
Næsten hver dag
Et par gange om ugen
En gang om ugen
Mindre end en gang om ugen
Aldrig/meget sjældent

22. Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor tit har du...
Sæt ét kryds i hver linje

Næsten
hver dag

Mere end
en gang om
ugen

Næsten
hver
uge

Næsten
hver
måned

Sjældent
eller aldrig

a. haft hovedpine?











b. haft mavepine?











c. haft andre smerter, fx ondt i nakken
eller ryggen?











23. Har du inden for de sidste 2 uger taget nogen former for smertestillende medicin, fx hovedpinepiller?
 Ja
 Nej
 Ved ikke
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Skole
Ja, altid

Ja, for det
meste

En gang
imellem

Sjældent eller
aldrig

24. Er du med i fællesskabet i klassen?









25. Synes du, I er gode ved hinanden i
klassen?









26. Hvis en klassekammerat har det
svært, er der så en voksen, der gør
noget?









Meget tit

Tit

En gang
imellem

Sjældent eller
aldrig

27. Hvor tit oplever du, at der er konflikter i
klassen (slåskamp, skænderier, uenigheder
og lignende)?









28. Hvor tit oplever du, at der er konflikter i
skolen (slåskamp, skænderier, uenigheder
og lignende)?









29. Hvor tit ender det på en god måde, når
du eller nogen i din klasse har været
uvenner?









30. Hvor tit spiser du frokost, når du er i skole?
 Hver dag
 3-4 dage om ugen
 1-2 dage om ugen
 Sjældent eller aldrig
31. Har du pjækket fra skole inden for de sidste 30 dage?
(Pjæk er, hvis du har været væk fra skole uden at have fået lov. Det tæller ikke med, hvis du har været syg
eller fx til lægen.)
 Nej
 Ja, nogle få timer
 Ja, 1-2 dage
 Ja, 3-5 dage
 Ja, 6-8 dage
 Ja, mere end 8 dage
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32. Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Har der været dage, hvor du…
Sæt ét kryds i hver linje

Nej

Ja, en enkel dag

Ja, flere dage

a. ikke er kommet i skole, fordi du har det svært med
lærerne?







b. ikke er kommet i skole, fordi du har det svært med
kammeraterne?



















c. ikke er kommet i skole, fordi du ikke har lavet
lektier eller er bekymret for fx test, prøver eller
fremlæggelser?
d. har ladet være med at tage i skole uden at dine
forældre ved det?

33. Hvad forestiller du dig skal ske, når du er færdig med 9. eller 10. klasse?
 Du vil finde et arbejde og tjene penge
 Du vil i gang med en praktisk uddannelse, hvor du lærer gennem dit praktiske arbejde med tingene
(fx som mekaniker, frisør, slagter)
 Du vil i gang med en boglig uddannelse, hvor du lærer ved at læse om tingene (fx gymnasiet, hhx, htx,
hf)
 Andet
 Ved ikke
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Undervisningsmiljø
34. Hvordan synes du selv, at du klarer dig i skolen – rent fagligt?
 Det er forskelligt fra fag til fag
 Jeg klarer mig rigtig godt i de fleste fag
 Jeg klarer mig nogenlunde godt i de fleste fag
 Jeg klarer mig ikke så godt i de fleste fag
 Ved ikke
35. Hvor mange dage i sidste uge kom du til eller fra skole ved fx at cykle, gå eller køre på rulleskøjter?
 5 dage
 3-4 dage
 1-2 dage
 0 dage
36. Har du mulighed for at være fysisk aktiv og bevæge dig i skolen?
Sæt ét kryds i hver linje
I høj grad

I nogen
grad

I mindre
grad

Slet ikke

a. Indendørs









b. Udendørs









37. Har du lyst til at lære noget i skolen?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 En gang imellem
 Nej, sjældent
 Nej, aldrig
38. Er undervisningen spændende?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 En gang imellem
 Nej, sjældent
 Nej, aldrig
39. Bliver der taget hensyn til din måde at lære på i undervisningen?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 En gang imellem
 Nej, sjældent
 Nej, aldrig
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40. Kan du se meningen med det, I laver i timerne?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 En gang imellem
 Nej, sjældent
 Nej, aldrig
41. Synes du, at du lærer noget i skolen?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 En gang imellem
 Nej, sjældent
 Nej, aldrig
42. Har du muligheder for at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen?
 Ja, altid
 Ja, for det meste
 En gang imellem
 Nej, sjældent
 Nej, aldrig
43. Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen?
Angiv gerne flere svar
 Når det er læreren, der underviser os
 Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen
 Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser
 Når vi arbejder hver for sig
 Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller,
dramatiserer osv.)
 Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag
 Andet
 Ved ikke
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44. Hvad synes du om følgende forhold på din skole:
Sæt ét kryds i hver linje

Helt okay

Okay

Ikke okay

Ved ikke

a. Dit klasselokale?









b. Muligheden for at se, hvad der sker på tavlen?









c. Muligheden for at lave gruppearbejde andre
steder end i klasselokalet?









d. Din arbejdsplads (bord og stol)?









e. Klimaet i lokalet (herunder temperatur, træk,
ventilation og udluftning)?









f. Skolens faglokaler?









g. Adgang til computere?









h. Toiletforholdene på skolen?









i. Indearealerne (gangarealer, aula, fællesrum,
kantine, bod osv.)?









j. Lys og lyd i skolens lokaler?









k. Rengøringen på skolen?









45. Er eleverne på din skole med til at bestemme, hvordan skolen skal indrettes og udsmykkes?
 Ja, i høj grad
 Ja, i nogen grad
 Ja, lidt
 Nej, slet ikke
 Ved ikke
46. Hvilke ord synes du passer bedst på din skole?
Angiv gerne flere svar
 Spændende
 Grim
 Hyggelig
 Kold
 Trist
 Velholdt
 Kedelig
 Lys
 Nedslidt
 Mørk
 Pæn
 Indbydende
 Upersonlig
 Rar
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47. Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen?
 Ja
 Nej
48. Er du kommet til skade på skolen – inden for det seneste år?
 Ja
 Nej
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ” 48. Er du kommet til
skade på skolen – inden for det seneste år?”.
49. Kom du til undersøgelse hos læge/skadestue?
 Ja
 Nej
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Fritid
50. Hvor tit gør du følgende i din fritid?

Næsten hver
dag/hver dag

2-5 gange
om ugen

En gang
om ugen

1-3 gange
om
måneden











b. Dyrker fitness/styrketræning i
et fitnesscenter











c. Dyrker motion eller sport uden
for en forening eller fitnesscenter











d. Går til teater, musik, spejder,
rollespil, skak eller lignende
aktivitet i forening, kulturhus eller
bibliotek











e. Er sammen med venner











f. Er sammen med venner på
Internettet











g. Går i ungdomsklub











h. Deltager i
aktiviteter/undervisning i
Ungdomsskolen











i. Arbejder i et fritidsjob











Sæt ét kryds i hver linje
a. Går til sport i en forening eller
klub (fx fodbold, håndhold,
svømning eller ridning)

Sjældent
eller
aldrig

51. Deltager du i de fritidsaktiviteter, du kunne tænke dig?
 Ja
 Nej
 Ved ikke
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Nej” i spørgsmålet ”51. Deltager du i de
fritidsaktiviteter, du kunne tænke dig?”.
52. Hvad er grunden til, at du ikke deltager i de fritidsaktiviteter, du kunne tænke dig?
 Jeg har ikke nogen at følges med for tiden
 Mine venner går heller ikke til nogen fritidsaktiviteter
 Vi har ikke råd til det for tiden
 Jeg har for travlt med skolearbejde for tiden
 Jeg er på venteliste til den aktivitet, jeg gerne vil gå til
 Jeg har for langt til en fritidsaktivitet
 Andet

Side 16 af 37

53. Hvor vigtigt er følgende, når du går til en aktivitet i din fritid? (idræt, ungdomsklub, musik, teater og
lignende)
Sæt ét kryds i hver linje

Meget
vigtigt

Vigtigt

Ikke
vigtigt

Slet ikke
vigtigt

a. At være sammen med mine venner











b. At blive bedre/dygtigere til aktiviteten











c. At holde mig i form











d. At have det sjovt











e. At mine trænere/undervisere er
dygtige











f. At jeg kan deltage i sociale
arrangementer i forbindelse med
aktiviteten (fx ture, stævner, fester osv.)











Ved ikke

Det følgende spørgsmål handler om det sted, hvor du bor. Hvis du bor skiftevis hos dine forældre, vil vi bede
dig om at tænke på det sted, hvor du bor lige nu.
54. Er der gode steder, hvor man kan dyrke sport, motionere eller bevæge sig, der hvor du bor?
 Ja, mange
 Ja, en del
 Ikke ret mange
 Nej
55. Hvad har betydning for at blive populær i din vennegruppe?
Det gør én
mere populær

Sæt ét kryds i hver linje

Har ingen
betydning

Det gør én
mindre
populær

a. At være god i skolen







b. At være god til sport







c. At se godt ud







d. At være til at stole på







e. At ryge cigaretter







f. At drikke sig fuld







g. At ryge hash







h. At have mange følgere og likes på sociale medier
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56. Hvor mange af dine klassekammerater tror du...
Ingen eller
næsten
Sæt ét kryds i hver linje
ingen
a. er fulde mindst en gang om

måneden?

Under
halvdelen

Over
halvdelen

Alle eller
næsten alle







b. ryger cigaretter hver dag?









c. ryger e-cigaretter hver dag?









d. har prøvet at ryge hash?









57. Hvor mange unge på din alder i din kommune tror du...

Sæt ét kryds i hver linje
a. er fulde mindst en gang om
måneden?

Ingen eller
næsten
ingen

Under
halvdelen

Over
halvdelen







b. ryger cigaretter hver dag?







c. ryger e-cigaretter hver dag?







d. har prøvet at ryge hash?
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Alle eller
næsten alle





Digital adfærd
58. Tænk på en gennemsnitsdag. Hvor lang tid bruger du på følgende?

Sæt ét kryds i hver linje

Mindre
end 30
30-59
minutter minutter

1-3 timer

3-5 timer

Mere end
5 timer

a. Se TV, film, serier og YouTube











b. Spille på computer, konsol,
telefon, tablet











c. Være på sociale medier











59. Når du er på sociale medier, gør du så noget af følgende?
Sæt ét kryds i hver linje

Ja

Nej

Ved ikke

a. Accepterer du folk, du ikke kender, på fx Snapchat?







b. Er du venner med/følger dine forældre på mindst et
socialt medie?







c. Livestreamer du i grupper, som ikke kun består af
dine venner?







d. Har du mødtes med nogen offline (dvs. ansigt til
ansigt), som du udelukkende havde lært at kende over
Internettet?







e. Har du prøvet at lyve om din alder på sociale medier?







60. Er du medlem af grupper – fx lukkede Facebookgrupper, Snapchat eller lignende – hvor der bliver
mobbet, truet, eller hvor der er en provokerende eller hånlig humor?
 Ja og jeg deltager i gruppen ved fx at skrive kommentarer og like andres opslag
 Ja, men jeg følger kun med i, hvad andre skriver
 Nej
 Ved ikke
61. Bekymrer det dig, at der bliver indsamlet og gemt informationer om dig, når du er på Internettet?
 Ja, ofte
 Ja, en gang i mellem
 Ja, men ikke så ofte
 Nej, aldrig
 Ved ikke
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62. Tænker du over, om de ting du læser om på Internettet, er rigtige?
 Ja, ofte
 Ja, en gang i mellem
 Ja, men ikke så ofte
 Nej, aldrig
 Ved ikke
De næste spørgsmål handler om at spille fx computer, Playstation og på mobil. Det kan fx være Counterstrike
på computeren, Fortnite på din Playstation eller Candy Crush på mobilen.
63. Spiller du spil på din mobil, tablet, spilkonsol eller computer?
 Nej
 Ja
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” til spørgsmålet ”63. Spiller du spil på
din mobil, tablet, spilkonsol eller computer?”
64. Hvorfor spiller du?
Angiv hvor enig eller uenig du er i nedenstående årsager.

Helt enig

Delvist
enig

Hverken
enig eller
uenig

a. Fordi det er sjovt/fordi jeg har lyst











b. For at koble af/afstresse











c. Fordi jeg gerne vil være
professionel gamer











d. Fordi jeg godt kan lide at lære nye
ting











e. Fordi jeg godt kan lide at
konkurrere











f. For at være sammen med
andre/møde nye venner











Sæt ét kryds i hver linje
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Delvist uenig

Helt uenig

65. Har du inden for de sidste 12 måneder…
Sæt ét kryds i hver linje
a. Delt et seksuelt billede/video af dig selv, fx i undertøj eller
nøgen?

Nej

Ja

Ved ikke







b. Delt et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen,
hvor du ikke havde fået lov til det?







c. Oplevet at andre har delt et seksuelt billede/video af dig, fx i
undertøj eller nøgen, hvor du ikke havde givet lov til det?







d. Modtaget et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller
nøgen, hvor personen selv ikke havde givet lov til det?







I kan kun vælge spørgsmål 66, hvis I også vælger spørgsmål 65 d. Ellers vil spørgsmål 66 ikke blive vist for
respondenten.
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i delspørgsmål ”d. Modtaget et
seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor personen selv ikke har givet lov til det?” i
spørgsmålet ”65. Har du inden for de sidste 12 måneder…”.
66. Du har modtaget et seksuelt billede/video af andre, fx i undertøj eller nøgen, hvor personen ikke selv
havde givet lov. Hvad gjorde du ved billedet/videoen?
 Slettede det
 Ikke noget
 Viste det til andre
 Videresendte det
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Tobak
67. Ryger du cigaretter?
 Nej
 Nej, men jeg har prøvet
 Nej, men jeg har tidligere røget jævnligt
 Ja, sjældnere end hver uge
 Ja, hver uge
 Ja, hver dag
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja, hver dag” i spørgsmålet ”67. Ryger du
cigaretter?”.
68. Hvor mange cigaretter ryger du hver dag?
 1-4 cigaretter
 5-9 cigaretter
 10-19 cigaretter
 20 eller flere cigaretter
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja, sjældnere end hver uge”, ”Ja, hver
uge” eller ”Ja, hver dag” i spørgsmålet ”67. Ryger du cigaretter?”.
69. Ryger du cigaretter i løbet af skoletiden?
 Ja, altid
 Ja, nogle gange
 Nej, aldrig
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Nej, men jeg har prøvet”, ”Nej, men jeg
har tidligere røget jævnligt”, ”Ja, sjældnere end hver uge”, ”Ja, hver uge” eller ”Ja, hver dag” i spørgsmålet
”67. Ryger du cigaretter?”.
70. Hvor gammel var du, første gang du prøvede at ryge cigaretter?
 16 år eller ældre
 15 år
 14 år
 13 år
 12 år eller yngre
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja, sjældnere end hver uge”, ”Ja, hver
uge” eller ”Ja, hver dag” i spørgsmålet ”67. Ryger du cigaretter?”.
71. Vil du gerne holde op med at ryge cigaretter?
 Ja
 Nej
 Ved ikke
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72. Ryger du e-cigaretter?
 Nej
 Nej, men jeg har prøvet
 Nej, men jeg har tidligere røget jævnligt
 Ja, sjældnere end hver uge
 Ja, hver uge
 Ja, hver dag
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja, sjældnere end hver uge”, ”Ja, hver
uge” eller ”Ja, hver dag” i spørgsmålet ”72. Ryger du e-cigaretter?”.
73. Vil du gerne holde op med at ryge e-cigaretter?
 Ja
 Nej
 Ved ikke
74. Ryger du vandpibe?
 Nej
 Nej, men jeg har prøvet
 Nej, men jeg har tidligere røget jævnligt
 Ja, sjældnere end hver uge
 Ja, hver uge
 Ja, hver dag
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja, sjældnere end hver uge”, ”Ja, hver
uge” eller ”Ja, hver dag” i spørgsmålet ”74. Ryger du vandpibe?”.
75. Vil du gerne holde op med at ryge vandpibe?
 Ja
 Nej
 Ved ikke
76. Må du ryge for dine forældre?
 Ja
 Nej
 Mine forældre er ikke enige med hinanden
 Vi har ikke talt om det
 Ved ikke
77. Bruger du snus eller tyggetobak?
 Nej
 Nej, men jeg har prøvet
 Nej, men jeg har tidligere brugt det jævnligt
 Ja, sjældnere end hver uge
 Ja, hver uge
 Ja, hver dag
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Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja, sjældnere end hver uge”, ”Ja, hver
uge” eller ”Ja, hver dag” i spørgsmålet ”77. Bruger du snus eller tyggetobak?”.
78. Vil du gerne holde op med at bruge snus eller tyggetobak?
 Ja
 Nej
 Ved ikke
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Alkohol
79. Drikker du alkohol?
 Nej, aldrig
 Jeg har smagt et par gange
 Nogle gange, men ikke hver måned
 Ca. 1-3 gange om måneden
 1-2 gange om ugen
 3 gange om ugen eller oftere
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Jeg har smagt et par gange”, ”Nogle
gange, men ikke hver måned”, ”Ca. 1-3 gange om måneden”, ”1-2 gange om ugen” eller ”3 gange om ugen
eller oftere” i spørgsmålet ”79. Drikker du alkohol?”.

80. Hvor gammel var du første gang, du drak en hel genstand?
 Jeg har ikke drukket en hel genstand
 16 år eller ældre
 15 år
 14 år
 13 år
 12 år eller yngre
 Ved ikke
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Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter som har svaret ”Nej, aldrig” i spørgsmålet ”79. Drikker du
alkohol?”.
81. Hvorfor har du valgt ikke at drikke alkohol?
Angiv gerne flere svar
 Fordi jeg ikke har lyst
 Fordi jeg ikke synes, at jeg er gammel nok
 Fordi jeg ikke bryder mig om smagen af alkohol
 Fordi jeg ikke har lyst til at miste kontrollen
 Fordi mine venner ikke drikker
 Pga. sygdom og/eller mentale problemer
 Fordi jeg gerne vil passe på min krop og leve sundt
 Fordi jeg ikke vil blive dårlig eller have tømmermænd
 Pga. min sport
 Fordi jeg ikke må for mine forældre
 Pga. min religion
 Fordi jeg har oplevet problemer med alkohol i min familie
 Andre årsager
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Nogle gange, men ikke hver måned”,
”Ca. 1-3 gange om måneden”, ”1-2 gange om ugen” eller ”3 gange om ugen eller oftere” i spørgsmålet ”79.
Drikker du alkohol?”.
82. Har du nogensinde prøvet at være fuld?
 Nej
 Ja
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”82. Har du nogensinde
prøvet at være fuld?”.
83. Hvor gammel var du første gang, du var fuld?
 16 år eller ældre
 15 år
 14 år
 13 år
 12 eller yngre
 Ved ikke
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”82. Har du nogensinde
prøvet at være fuld?”.
84. Hvor mange genstande drak du i alt, sidste gang du var fuld?
 1-2 genstande
 3-4 genstande
 5-6 genstande
 7-9 genstande
 10 genstande eller flere
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Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Nogle gange, men ikke hver måned”,
”Ca. 1-3 gange om måneden”, ”1-2 gange om ugen” eller ”3 gange om ugen eller oftere” i spørgsmålet ”79.
Drikker du alkohol?”.
85. Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Hvor mange gange har du drukket 5 eller flere genstande ved
samme lejlighed?








0 gange
1 gang
2 gange
3 gange
4-5 gange
6-9 gange
10 gange eller flere

Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”82. Har du nogensinde
prøvet at være fuld?”.
86. Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Hvor mange gange er du blevet fuld af at drikke alkohol? Fx haft
svært ved at gå lige, ikke kunne tale tydeligt, kastet op eller haft svært ved at huske, hvad der var sket?
 0 gange
 1 gang
 2 gange
 3-5 gange
 6-9 gange
 10 gange eller flere
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”1 gang”, ”2 gange”, ”3-5 gange”, ”6-9
gange” eller ”10 gange eller flere” i spørgsmålet ”85. Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Hvor mange gange
har du drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed?”.
87. Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Hvor mange dage har du drukket noget, der indeholder alkohol?
 0 dage
 1 dag
 2 dage
 3-5 dage
 6-9 dage
 10 dage eller flere
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Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Nogle gange, men ikke hver måned”,
”Ca. 1-3 gange om måneden”, ”1-2 gange om ugen” eller ”3 gange om ugen eller oftere” i spørgsmålet ”79.
Drikker du alkohol?”.
88. Indenfor de sidste 12 måneder, har du oplevet eller gjort noget af nedenstående, fordi du havde
drukket alkohol?
Sæt et kryds i hver linje
a. Blevet syg/kastet op

Nej


Ja, 1 gang


Ja, 2 eller flere
gange


b. Følt du mistede kontrollen







c. Blevet sendt hjem fra skole/arbejde







d. Ikke kommet i skole/på arbejde dagen efter







e. Blevet uvenner med én eller flere af dine venner







f. Ikke kunnet huske hele eller dele af aftenen







g. Været i slåskamp







h. Blevet udsat for vold







i. Kommet alvorligt til skade (fx forstuvning, store
hudafskrabninger)
j. Været til observation på skadestuen













k. Begået noget ulovligt (fx hærværk, stjålet noget)







Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Nogle gange, men ikke hver måned”,
”Ca. 1-3 gange om måneden”, ”1-2 gange om ugen” eller ”3 gange om ugen eller oftere” i spørgsmålet ”79.
Drikker du alkohol?”.
89. Tænk tilbage på de sidste 12 måneder, hvor ofte har du drukket alkohol, fordi…?
Altid

Ofte

Nogen
gange

Sjældent

Aldrig

a. Det gør dig glad, hvis du er i dårligt
humør











b. Du føler dig mere social











c. Det giver dig en behagelig følelse











d. Du vil være fuld











e. Du vil ikke føle dig uden for, når
andre drikker alkohol











Sæt et kryds i hver linje
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Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Nogle gange, men ikke hver måned”,
”Ca. 1-3 gange om måneden”, ”1-2 gange om ugen” eller ”3 gange om ugen eller oftere” i spørgsmålet ”79.
Drikker du alkohol?”.
90. Vil du gerne drikke mindre, end du gør?
 Ja
 Nej
 Ved ikke
91. Synes du, det er i orden, at unge på din alder drikker alkohol?
 I høj grad
 I nogen grad
 I ringe grad
 Slet ikke
 Ved ikke
92. Må du drikke alkohol for dine forældre?
 Ja
 Nej
 Mine forældre er ikke enige med hinanden
 Vi har ikke talt om det
 Ved ikke
I kan kun tage spørgsmål 93 med i jeres undersøgelse, hvis I også medtager spørgsmål 92. Ellers vil spørgsmål
93 ikke blive vist til respondenterne.
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” eller ”Mine forældre er ikke enige
med hinanden” i spørgsmålet ”92. Må du drikke alkohol for dine forældre?”.
93. Hvor mange genstande må du drikke for dine forældre når du er til fest sammen med dine venner?
 1-2 genstande
 3-4 genstande
 5 genstande eller flere
 Ved ikke
94. Hvor ofte har du…
Sæt et kryds i hver linje
Ofte

Nogen
gange

Sjældent

Aldrig

Ved ikke

a. sagt nej til at drikke alkohol til en
fest, hyggeaften eller lignende?











b. følt dig presset til at drikke mere
alkohol end du havde lyst til?
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Stoffer
95. Har du prøvet at tage lattergas sammen med venner, til fest eller alene?
 Nej, aldrig
 Ja, inden for de sidste 30 dage
 Ja, inden for de sidste 12 måneder
 Ja, men ikke inden for de sidste 12 måneder

FAKTABOKS
Hash bliver også kaldt for marihuana, pot eller skunk. Her i spørgeskemaet bruger vi kun ordet ”hash” som
udtryk for det hele.

96. Har du nogensinde prøvet at ryge hash?
 Nej
 Ja
I kan kun tage spørgsmål 97, 98, 99 og/eller 100 med i jeres undersøgelse, hvis I også medtager spørgsmål
96. Ellers vil spørgsmålene ikke blive vist til respondenterne.
Nedenstående vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”96. Har du nogensinde prøvet at
ryge hash?”.
97. Hvor mange gange har du røget hash?
Sæt et kryds i hver linje
0

1-2

3-5

6-9

10-19

20-39

40 eller
flere

a. I løbet af de sidste 12
måneder















b. I løbet af de sidste 30 dage















Nedenstående vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”96. Har du nogensinde prøvet at
ryge hash?”.
98. Hvor gammel var du første gang, du prøvede at ryge hash?
 16 år eller ældre
 15 år
 14 år
 13 år
 12 år eller yngre
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Nedenstående vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”96. Har du nogensinde prøvet at
ryge hash?”.
99. Når du ryger hash, hvordan får du så fat i det? (Angiv evt. flere svar)
 Jeg køber ikke selv hash, men ryger, når jeg får det tilbudt af andre
 Jeg køber hash af venner
 Jeg køber hash af andre personer i lokalområdet end mine venner
 Jeg køber hash på et åbent gademarked (fx Christiania)
 Jeg køber hash via sociale medier
 Jeg køber hash via mørkenettet
 Jeg dyrker selv hash til eget forbrug
 Andet
Nedenstående vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”96. Har du nogensinde prøvet at
ryge hash?”.
100. I hele dit liv, hvor mange gange har du oplevet noget af nedenstående, fordi du røg hash?
2 gange eller
Sæt ét kryds i hver linje
Aldrig
1 gang
flere
a. Glemt at komme til aftaler



b. Følt dig sløv og initiativløs







c. Ikke kommet i skole/på arbejde dagen efter







d. Følt at du præsterede dårligere i skolen/på arbejdet







e. Mistet venskaber







101. Mener du hash er:
 Meget skadeligt
 Noget skadeligt
 Lidt skadeligt
 Ikke skadeligt
 Ved ikke
102. I hvilken grad synes du det er ok, at unge på din alder ryger hash?
 I høj grad
 I nogen grad
 I ringe grad
 Slet ikke
 Ved ikke
103. Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt hash…
Sæt ét kryds i hver linje
a. af venner?

Nej


Ja, én gang


Ja, flere gange


b. på din skole?







c. på Internettet?
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104. Har du oplevet at føle dig presset til at…
Sæt ét kryds i hver linje
Ofte

Nogen
gange

Sjældent

Aldrig

Ved ikke

a. ryge hash?











b. prøve et andet stof end hash fx
amfetamin, kokain eller lignende?











105. Har du nogensinde prøvet at tage andre stoffer end hash fx amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller
lignende?
 Nej
 Ja
I kan kun tage spørgsmål 106 med i jeres undersøgelse, hvis I også medtager spørgsmål 105. Ellers vil
spørgsmål 106 ikke blive vist til respondenterne.
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”105. Har du
nogensinde prøvet at tage andre stoffer end hash, fx amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lignende?”.
106. Hvilke stoffer har du taget? (Angiv evt. flere svar)
 Amfetamin
 Kokain
 MDMA/Ecstacy
 Ketamin
 Svampe
 GHB/Fantasy
 Ritalin
 Andre stoffer
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Seksualitet
107. Har du nogensinde haft samleje?
 Nej
 Ja
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”107. Har du
nogensinde haft samleje?”.
108. Hvor gammel var du, da du havde dit første samleje?
 15 år eller ældre
 14 år
 13 år eller yngre
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i spørgsmålet ”107. Har du
nogensinde haft samleje?”.
109. Hvilken prævention brugte du ved dit seneste samleje?
Angiv gerne flere svar
 Kondomer
 P-piller
 Sikre perioder
 Afbrudt samleje
 Ingen
 Andet
110. Har du inden for de sidste 12 måneder…
Sæt ét kryds i hver linje

Nej

Ja

Ved ikke

a. Oplevet at du er blevet opfordret til at udføre seksuelle
ydelser mod gaver eller andre goder?







b. Ydet seksuelle ydelser mod gaver eller andre goder?







c. Spurgt/opfordret andre til at udføre seksuelle ydelser mod
gaver eller andre goder?







Nej

Ja
















111. Har du inden for de sidste 12 måneder…
Sæt ét kryds i hver linje
a. Modtaget seksuelt stødende henvendelser på Internettet
eller sociale medier?
b. Fået uønskede seksuelle invitationer eller kommentarer?
c. Været udsat for ubehagelig seksuel berøring eller lignende?
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Ved ikke

Kriminalitet
112. Har du inden for de sidste 12 måneder alene eller sammen med andre med vilje gjort noget af
følgende?
Sæt ét kryds i hver linje

Nej

Ja

Ved ikke

a. Taget noget fra dine forældre uden at have fået lov (fx
penge eller alkohol)







b. Stjålet penge, tøj eller andet fra andre end dine forældre (fx
i et klasselokale, omklædningsrum eller til en fest)







c. Stjålet varer i eller uden for en butik uden at betale (fx slik,
makeup, tøj eller andet)







d. Med vilje ødelagt ting du ikke selv ejer, fx postkasse, sæde i
bus, vindue







e. Lavet graffiti uden tilladelse, fx på skolen, i toget eller på en
husmur







f. Brudt ind i eller forsøgt at bryde ind i en lejlighed, et
værelse, et hus eller lignende for at tage noget







g. Ved hjælp af trusler eller tvang taget noget eller forsøgt at
tage noget fra andre, som ikke tilhørte dig







h. Taget imod, købt eller videresolgt noget, som du vidste
eller troede var stjålet







i. Slået nogen i alvor/for at gøre dem ondt (begået vold)







j. Snydt andre i forbindelse med køb af varer/ydelser på
Internettet, fx modtaget betaling uden at sende en vare







k. Anvendt en anden persons betalingskort eller
betalingsoplysninger til at købe en vare/ydelse på Internettet
uden personens tilladelse







l. Sendt virus eller malware (det vil sige ondsindet
software/program, der skader ens computer eller data) til en
anden persons computer







m. Logget ind på en anden persons profil uden at personen
havde givet dig lov







n. Forsøgt at lukke en hjemmeside eller e-mailkonto ned (fx
DDoS-angreb)







o. Skaffet dig adgang til nogle andres computer ved hjælp af
hacking







p. Været i kontakt med politiet på grund af noget ulovligt du
har gjort (fx butikstyveri, hærværk, indbrud, vold eller
lignende)
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I kan kun tage spørgsmål 113 med i jeres undersøgelse, hvis I også vælger delspørgsmålet ”i. anvendt en
anden persons betalingskort eller betalingsoplysninger til at købe en vare/ydelse på Internettet uden
personens tilladelse?” i spørgsmålet ”112. Har du inden for de sidste 12 måneder alene eller sammen med
andre med vilje gjort noget af følgende:”. Ellers vil spørgsmål 113 ikke blive vist for respondenten.
Nedenstående spørgsmål vises kun til respondenter, der har svaret ”Ja” i delspørgsmålet ”i. anvendt en anden
persons betalingskort eller betalingsoplysninger til at købe en vare/ydelse på Internettet uden personens
tilladelse?” i spørgsmålet ”112. Har du inden for de sidste 12 måneder alene eller sammen med andre med
vilje gjort noget af følgende:”.
113. Tænk på sidste gang, du brugte en anden persons betalingskort uden at have fået lov, hvem var
personen?
 En af mine forældre
 Et andet familiemedlem
 En ven/bekendt
 Jeg kendte ikke personen
 Ved ikke
114. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at beskytte dig selv mod
kriminalitet på Internettet eller for at undgå, at du kunne blive udsat for andre ubehagelige situationer på
Internettet?
Sæt ét kryds i hver linje
Ja

Nej

Ved ikke

a. undladt at handle visse steder på Internettet, fordi du var
bekymret for at blive snydt?







b. undladt at downloade musik, film, software, spil osv. fra
Internettet, fordi du var bekymret for at downloade skadeligt
indhold, der kunne ødelægge din computer?







115. Hvor ofte skifter du dit password (adgangskode) til dine profiler og konti? Du bedes svare i forhold til
den adgangskode, du oftest skifter. Vælg det svar som bedst passer på dig.
 Mindst én gang hver 3. måned
 Mindst én gang hvert halve år
 Mindst én gang om året
 Mindst én gang hvert 3. år
 Sjældnere/aldrig
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116. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for…
Sæt ét kryds i hver linje
Nej

1 gang

2-3
gange

4-10
gange

Mere end
10 gange

Ved
ikke

a. at nogen har stjålet noget fra dig (fx penge,
mobiltelefon eller andet)?













b. at blive snydt i forbindelse med køb af
varer/ydelser på Internettet?













c. at en anden person har anvendt dit
betalingskort til at købe en vare/ydelse på
Internettet uden din tilladelse?













d. at få stjålet noget på Internettet, fx våben
eller skins i spil (hvor tyveri ikke var en del af
spillet)?













e. afpresning på Internettet? Fx blevet
afpresset til at overføre penge, sende
følsomme billeder eller lignende





































f. at nogen har slået dig, hvor de ville gøre
skade eller ondt på dig?
g. at nogen har truet eller tvunget dig til at
aflevere penge eller andet (fx ur, mobiltelefon
eller tøj)?
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Evaluering af Ungeprofilundersøgelsen
117. Til sidst vil vi gerne høre, hvad du synes om at svare på spørgsmålene i undersøgelsen. Hvor enig eller
uenig er du i følgende udsagn?

Helt enig

Lidt
enig

Hverken
enig
eller
uenig

a. Undersøgelsen giver et godt billede af, hvordan
jeg har det











b. Det var let at besvare spørgsmålene











c. Undersøgelsen var en passende længde











Sæt ét kryds i hver linje
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Lidt
uenig

Helt uenig

