Fakta om unge og risikoadfærd (2010):
(alle tal med mindre det er angivet er fra Skolebørnsundersøgelsen 2010)
Rygning
Procent af unge i 11, 13 og 15 år som rygere dagligt (ugentlige el. sjældne i parentes).
11 år.

13 år.

Piger: 0 % (0 %)
Drenge: 0 % (1 %)

3 % (5 %)
3 % (5 %)

15 år.
10 % (16 %)
11 % (13 %)

Alkohol
Procent som drikker alkohol mindst en gang ugentlige.
11 år.

13 år.

15 år.

Piger: 2 %
Drenge: 4 %

7%
9%

19 %
28 %

Procent som har været fulde mindst to gange.
11 år.

13 år.

15 år.

Piger: 1 %
Drenge: 2 %

13 %
15 %

57 %
56 %

Hash
Procent som har røget hash mindst en gang

Piger:
Drenge:

8. kl. (Balvig: 2010)

15 år

4 %*

14 %
17 %
Mobning

Procent som er blevet mobbet mindst et par gange om måneden.
11 år.

13 år.

15 år.

Piger: 8 %
Drenge: 8 %

7%
7%

3%
5%

*Et samlet tal for begge køn.

VEND

Procent som har mobbet andre mindst et par gange om måneden.
11 år.

13 år.

15 år.

Piger: 1 %
Drenge: 6 %

3%
7%

3%
9%

Kriminalitet (selvrapporterede Balvig: 2010)
8. kl. (begge køn)
Mener, at når noget er forbudt ved lov, skal man rette sig efter det (77 %)
Har ikke inden for det seneste år stjålet noget i en butik (90 %)
Har ikke inden for det seneste år slået eller tævet andre (86 %)
Er ikke inden for det seneste år blevet slået eller tævet af nogen (89 %)
Mener ikke det er sejt at være rocker (91 %)
Har aldrig nogensinde i deres liv lavet hærværk (82 %)
Er uenig i levereglen ”Lev stærkt – dø ung” (83 %)
Har de sidste 4 uger hele tiden eller det meste af tiden følt sig lykkelig (57 %)
Har ikke inden for det seneste år stjålet en cykel (90 %)
Har ikke inden for det seneste år stjålet en taske fra en anden ung (99,8 %)
Andre interessante oplysninger, Balvig: 2010).
8. kl. (begge køn)
Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %)
Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %)
Synes godt om at gå i skole (76 %)
Pjækker aldrig fra skolen (62 %)
Er ikke det seneste år blevet væk fra skolen, fordi de var bange for at gå derhen på grund af
andres drilleri, vold eller mobning (92 %)
Mener ikke, at det er noget problem at få tiden til at gå i sin fritid (84 %)
Har ikke været i seng med nogen (75 %)

