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Forord
Ifølge Sundhedsloven skal kommunen bidrage til at 
sikre, at børn og unge får en sund opvækst samt skabe 
gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. De 
kommunale tilbud skal tilrettelægges, sådan at der dels 
ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende 
indsats, dels en individorien-teret indsats, der retter 
sig mod alle børn samt en særlig indsats, der specielt 
tager sigte på børn med særlige behov (Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, 2010).

I Svendborg Kommune fastlægges den overordnede 
ramme for indsatsen på forebyggelses- og sund-
hedsfremmeområdet i kommunens sundhedspolitik. 
Her fremgår det blandt andet, at idet gode vaner 
grundlægges tidligt i livet, vil Svendborg Kommune 
lægge særlig vægt på, at børn får grundlag for at skabe 
sig en god og sund livsstil (Svendborg Kommune, 2007).

Der er gang i en lang række indsatser i kommunalt regi, 
der skal støtte op om børn og unges sundhed – blandt 
andet Mad- og måltidspolitikken, Cykelpolitikken, 
Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud, Solsikker kom-
mune, hvor blandt andet dagtilbuddene er opmærk-
somme på solbeskyttelse, LOMA, hvor eleverne laver 
mad til hinanden, Idrætsskoler, Sunde Unge Svendborg 
(SUS) for overvægtige børn og unge, forebyggelse af 
rygestart, information fra SSP-konsulenter og Ung-
domsrådgivningen, Sund Sex skolen samt en masse 
forskellige lokale indsatser i kommunens dagtilbud og 
skoler.

For at kunne målrette indsatserne yderligere har 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at 
gennemføre en trivsels- og sundhedsundersøgelse 
i samarbejde med direktørområdet Børn og Unge, 
for at få et billede af børnenes og de unges trivsel og 
sundhedstilstand. Derved vil det blive tydeligt, hvilke 
risikofaktorer, der bør arbejdes med. Samtidig vil det 
blive mere klart, hvor udfordringerne, i forbindelse med 
børns og unges trivsel og sundhed, er størst. 

I slutningen af 2010 blev den første trivsels- og sund-
hedsundersøgelse, blandt alle elever i 5., 7. og 9. klasse 
i Svendborg Kommune, gennemført. For at monitorere 
udviklingen på området, er undersøgelsen gentaget i 
foråret 2013 og resultaterne fra denne undersøgelse 
vil blive præsenteret i denne rapport. Resultaterne af 
trivsels- og sundhedsundersøgelsen skal fungere som 
oplæg til debat blandt politikere, fagfolk samt elever 
og forældre.

Undersøgelsen er blevet døbt ETOS Svendborg, og 
dette navn vil blive brugt i resten af rapporten. Etos 
betyder ”et sæt af fundamentale moralske værdier, 
der kendetegner en person, et samfund, en kultur eller 
lign.” (Den Danske Ordbog, 2011), og står i den her sam-
menhæng samtidig for ”Elevers Trivsel og Sundhed”. 

Sundhedssekretariatet, september 2013
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1.0 Resume

Population og dataindsamling
I dette afsnit præsenteres dataindsamlingen og popu-
lationen. Undersøgelsen er blevet gennemført som en 
internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt alle 
elever i 5., 7. og 9. klasse på såvel offentlige som privat- 
og friskoler i Svendborg Kommune. 

For at få en høj svarprocent, er undersøgelsen 
gennemført i skoletiden i perioden 25. februar 2013 
til 22. marts 2013. Alle skoler er blevet opfordret til at 
deltage, og der er blevet lagt op til, at der blev afsat 
en undervisningstime til at besvare spørgeskemaet. 
Spørgeskemaet er udsendt til 2025 elever blandt 22 
skoler i Svendborg Kommune. I alt har 1509 elever 
besvaret spørgeskemaet fyldestgørende. Dette giver 
en svarprocent på 74 %. 

Svarprocenten for eleverne i 5. og 7. klasse er meget 
tilfredsstillende, mens svarprocenten for 9. klasserne 
er en smule lavere. Det skal her nævnes, at skolerne 
generelt har gjort et stort og flot stykke arbejde for at 
sikre stor deltagelse, også selvom at undersøgelsen lå i 
perioden op til lockouten på lærerområdet i 2013. ETOS 
Svendborg er en tværsnitsundersøgelse og giver kun et 
øjebliksbillede af elevernes trivsel og sundhed. 

Helbred og trivsel
I dette afsnit er eleverne blevet spurgt til deres 
selvvurderede helbred, oplevelse af 10 forskellige 
symptomer på fysisk og psykisk ubehag i hverdagen, 
glæde ved at gå i skole samt fravær som følge af 
sygdom og pjæk.

Generelt ligger eleverne i ETOS Svendborg på samme 
niveau eller bedre end på landsplan i forhold til helbred 
og trivsel. Ikke desto mindre er det hver 9. elev, der har 
ondt i ryggen og næsten hver 4. elev føler sig træt i sko-
len. Inden for en 30 dagsperiode er det samlet set 44 % 
af eleverne, der er blevet hjemme som følge af sygdom. 
I 9. klasse er det 20 %, af eleverne, der angiver, at de 
inden for en 30 dagsperiode har været fraværende 
som følge af pjæk. Mere positivt er det, at hovedparten 
af eleverne synes, at de har et godt eller virkelig godt 
helbred og er glade for at gå i skole. 

Mental sundhed
I dette afsnit er eleverne blevet spurgt til deres 
mentale sundhed. Emnet er nyt siden ETOS 2010 og 
medtages for at indfange flere elementer i det brede 
sundhedsbegreb. Eleverne er blevet spurgt til almen 
livstilfredshed, ensomhed og selvværd. 

40 % af eleverne føler en høj tilfredshed med deres 
liv, hvorimod en mindre andel af eleverne er middelhøjt 
og lavt tilfredse med livet i forhold til landsgennem-
snittet. Hver 3. pige og hver 6. dreng føler sig ensom af 
og til, men hovedparten af eleverne angiver, at de har 
et højt selvværd. Resultaterne i ETOS Svendborg viser, 
at drengene i Svendborg Kommune har bedre mental 
sundhed, når det gælder livstilfredshed og selvværd.
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Krop og kropsopfattelse
I dette afsnit er eleverne blevet spurgt til deres højde 
og vægt samt deres holdning til egen krop og eventuelt 
ønske om at ændre deres kropsvægt.

Blandt eleverne i ETOS Svendborg sker der med klas-
setrin en stigning i andelen af overvægtige. I 9. klasse 
er hver 8. dreng og hver 10. pige overvægtige. I forhold 
til på landsplan, ligger eleverne i Svendborg Kommune 
på omtrent samme niveau, men siden 2010 er der sket 
et fald i andelen af overvægtige i Svendborg Kommune. 
Selvom det ”kun” er hver 10. pige i 9. klasse, der reelt er 
overvægtig, er det mere end halvdelen af pigerne, der 
selv synes, at de er for tykke. En relativt stor andel af 
de overvægtige er opmærksomme på, at de er over-
vægtige, og at de ønsker også at tabe sig. 

Kost
I dette afsnit er eleverne blevet spurgt til deres 
måltidsvaner samt til deres indtag af en lang række 
mad- og drikkevarer.

ETOS Svendborg viser, at der med stigende alder sker 
en negativ udvikling i elevernes spisevaner. En større 
andel af elever i 9. klasse end i 5. klasse spiser færre 
gode kilder til fibre og D-vitamin, eksempelvis frugt og 
grønt, fisk samt mælk. I forhold til ETOS 2010 er der 
dog en større andel af elever, der dagligt spiser gode 
kilder til fibre og D-vitamin. Samtidig er der også en 
større andel af drenge, der dagligt drikker mælk. 

Fysisk aktivitet
I dette afsnit er eleverne blandt andet blevet spurgt til 
deres selvvurderede fysiske form, glæde ved idræt i 
skolen, om de dyrker motion i deres fritid, tidsforbrug 
på stillesiddende aktiviteter samt hvordan de oftest 
kommer til og fra skole.

ETOS Svendborg viser, at hovedparten af eleverne selv 
vurderer, at deres fysiske form er god eller virkelig 
god, og at hovedparten af drengene er glade for idræt i 
skolen. De mere negative tal viser, at eleverne med sti-
gende klassetrin bliver mindre fysiske aktive og bruger 
mere tid på stillesiddende aktiviteter. Således er der 
kun 11 % af pigerne og 16 % af drengene, der lever op til 
Sundhedsstyrelsens anbefaling om mindst 60 minut-
ters daglig fysisk aktivitet.

Endelig viser ETOS Svendborg, at det er en stor andel 
af eleverne, der cykler til og fra skole. Der er dog 
fortsat en stor del af eleverne, der bliver kørt til og fra 
skole i bil eller bus.

Rygning
I dette afsnit er eleverne blandt andet blevet spurgt til, 
hvor ofte de udsættes for passiv rygning i hjemmet, om 
de nogensinde har prøvet at ryge, og i så fald hvem de 
var sammen med. Endelig er de, der har prøvet at ryge 
blevet spurgt til, hvor ofte de ryger samt om de ønsker 
hjælp til at stoppe med at ryge.

Hver 9. elev udsættes dagligt for passiv rygning i hjem-
met, hvilket er lavere end i 2010. Et andet 
positivt tal er, at andelen, der har prøvet at ryge, er 
lavere end på landsplan. Der er dog sket en stigning i 
andelen af elever, der har prøvet at ryge og i andelen af 
dagligrygere siden 2010. Således er det 9,5 % af elev-
erne i 9. klasse, der ryger dagligt. På landsplan anslås 
andelen af dagligrygere i 9. klasse til at være 10 % 
(Rasmussen & Due, 2011: 35). Det er 33 ud af 62 elever, 
der gerne vil stoppe med at ryge, men kun 6 elever, der 
ønsker hjælp til at stoppe med at ryge. 
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Alkohol og stoffer
I dette afsnit er eleverne blevet spurgt til, om de 
nogensinde har drukket en hel genstand eller mere 
ved samme lejlighed, om de har været fulde mindst 
to gange og om hvor ofte de drikker alkohol. Desuden 
er der blevet spurgt til, om eleverne har en aftale med 
deres forældre omkring indtag af alkohol. Elever i 7. 
og 9. klasse er også blevet spurgt til, om de har prøvet 
hash, andre narkotiske stoffer samt dopingmidler.

83 % af eleverne i 9. klasse har prøvet at drikke en hel 
genstand eller mere ved samme lejlighed, hvilket er 
lavere end i 2010. I forhold til andelen af elever, der har 
været fulde mindst to gange, ligger eleverne lavere end 
deres jævnaldrende på landsplan. Dog er der en større 
andel af elever, især drenge, der ugentligt drikker 
alkohol end der er på landsplan. Undersøgelsesresul-
taterne antyder, at der kan være en gavnlig effekt af at 
lave aftaler mellem børn og forældre omkring indtag af 
alkohol.

Resultaterne af ETOS Svendborg viser, at 20 % af 
drengene og 17 % af pigerne i 9. klasse har prøvet hash 
mindst én gang. Ud af denne procentdel er det 13 % af 
drengene og 10 % af pigerne i 9. klasse, der har røget 
hash flere gange. 

Kroppens udvikling og 
seksualitet
I dette afsnit er eleverne blevet spurgt til, om de 
oplever at have nok viden om emnerne ”Kroppens 
udvikling i puberteten”, ”Seksualitet og onani”, 
”Prævention” samt ”Seksuelt overførte sygdomme”. 
Desuden er de også blevet spurgt til, hvorfra de har 
deres viden om de pågældende emner. Eleverne i 7. og 
9. klasse er blevet spurgt om, hvorvidt de har haft deres 
seksuelle debut og om de i så fald brugte prævention 
første gang, de havde samleje. 

Undersøgelsen viser, at eleverne med alderen får mere 
viden – og måske også en større interesse for kroppens 
udvikling og seksualitet. I forhold til ETOS 2010 er der 
en større andel af drenge i 9. klasse, der har haft deres 
seksuelle debut. 85 % af eleverne brugte prævention 
ved første samleje. Dog brugte hver 6. dreng og pige i 9. 
klasse ikke prævention ved første samleje.

Øvrig sundhedsadfærd
I dette afsnit er eleverne blevet spurgt til tandbørst-
ningsvaner, sindsstemning forud for tandlægebesøg, 
sovevaner, brug af cykelhjelm samt solariebrug.

Resultaterne viser, at hver 6. pige og hver 5. dreng bør 
børste tænder oftere, end de gør nu, for at leve op til 
anbefalingen om at børste tænder to gange om dagen. 
Manglende tandbørstning kan muligvis være grunden 
til, at hver 8. elev ikke føler, at de har rene tænder.  
Desuden er hver 5. dreng og hver 3. pige nervøse, 
bekymrede eller bange, når de skal til tandlæge. 

I forhold til søvn får 62 % af eleverne i 5. klasse den 
mængde søvn, der anbefales, mens det i 9. klasse er 
17 %. Undersøgelsen viser også, at der med stigende 
alder sker et markant fald i brugen af cykelhjelm.  Fra 
72 %, der altid bruger cykelhjelm i 5. klasse, til mindre 
end hver 10. elev i 9. klasse. 5 % af pigerne i 9. klasse 
har taget solarium mindst én gang om måneden inden 
for det seneste år. Det er dog positivt, at procentdelen 
af piger, der har taget solarium mindst én gang om 
måneden inden for det seneste år, er faldet siden 2010.

Opsamling og perspektiver
Generelt viser undersøgelsen, at efterhånden som 
eleverne bliver ældre, bliver deres vaner og adfærd 
langt mere uhensigtsmæssig. Der er fortsat en 
væsentlig andel af eleverne, der har en adfærd, der 
på sigt kan medføre væsentlige sundhedsproblemer, 
hvoraf nogle eksempelvis er overvægt, uhensigts-
mæssige spisevaner og fysisk inaktivitet. Dertil 
kommer uhensigtsmæssig adfærd i forhold til tobak 
og stort forbrug af alkohol med risiko for blandt andet 
kønssygdomme og uønskede graviditeter.
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2.0 Metode

2.1 Dataindsamling
For at kunne planlægge og prioritere sundhedsind-
satserne i Svendborg Kommune er det vigtigt at have 
relevante og nye data. Dette er baggrunden for, at 
Svendborg Kommune i 2013 laver en opfølgning på 
den første ETOS fra 2010. I ETOS Svendborg 2013 
undersøges elevernes trivsel, sundhedstilstand og 
adfærd inden for temaerne; ”Helbred og trivsel”, ”Men-
tal sundhed”, ”Krop og kropsopfattelse”, ”Kost”, ”Fysisk 
aktivitet”, ”Rygning”, ”Alkohol og stoffer”, ”Kroppens 
udvikling og seksualitet” og ”Øvrig sundhedsadfærd”. 
Mental sundhed er et nyt tema i ETOS 2013. 

Undersøgelsen er blevet gennemført som en 
internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 
alle elever i 5., 7. og 9. klasse på såvel offentlige som 
privat- og friskoler i Svendborg Kommune. 

For at få så høj en svarprocent som muligt, er under-
søgelsen blevet gennemført i skoletiden. Alle skoler 
er blevet opfordret til at deltage, og der er blevet 
lagt op til, at der blev afsat en undervisningstime 
til at besvare spørgeskemaet. Ved undersøgelsens 
start modtog skolerne et link til spørgeskemaet samt 
kyndig vejledning i, hvordan skemaet skulle udfyldes. 
Spørgeskemaet var åbent for besvarelse i perioden 
25. februar 2013 til 22. marts 2013.

Spørgeskemaet er udviklet af Svendborg Kommunes 
Sundhedssekretariat og er en opdateret version af 
spørgeskemaet benyttet under den første ETOS un-
dersøgelse i 2010 (jf. bilag 1). Svendborg kommune har 
i 2013 fået tilladelse til at benytte standardiserede 
spørgsmål fra Skolebørnsundersøgelsen. Skolebørn-
sundersøgelsen er en national repræsentativ under-
søgelse og løbende gennemført siden 1984. Senest 
i 2010, hvor 4922 elever fra 5., 7. og 9. klasse deltog 
(Rasmussen & Due, 2011). 

Data fra ETOS 2013 vil så vidt muligt blive sammenlig-
net med tilsvarende data fra Skolebørnsundersøgels-
en (landsundersøgelsen), for på den måde at relatere 
sundhedstilstanden blandt elever i Svendborg Kom-
mune til alderstilsvarende elever i resten af landet. 
Desuden vil resultaterne sammenlignes med tal fra 
ETOS 2010, såfremt der er sammenlignelige resul-
tater, for at se på forskelle og udviklingen i målgrup-
pen over tid i forhold til de enkelte spørgsmål. 

Efter hvert tema vil der være en opsummering, hvor 
der samles op på resultaterne. Idet ETOS Svendborg 
er en tværsnitsundersøgelse, er det ikke muligt at 
sige noget om årsags-virkningssammenhæng, 
eksempelvis om man er overvægtig, fordi man er 
inaktiv - eller om man er inaktiv, fordi man er over-
vægtig. Undersøgelsen vil supplere den eksisterende 
viden om børn og unge, og undersøgelsen vil fungere 
som oplæg til debat blandt politikere, fagfolk, elever 
og forældre.

Målgruppen er udvalgt på baggrund af klassetrin 
(5., 7. og 9. klasser), således at de matcher eleverne i 
ovennævnte landsundersøgelse. Den aldersmæssige 
spredning giver et bredere spektrum, end hvis det 
var tre fortløbende klassetrin, eksempelvis 7., 8. og 
9. klasse. Eventuelle aldersbetingede adfærdsfor-
skelle vil blive mere tydelige. Elever i 5. klasse er 
blevet stillet færre spørgsmål end de ældre elever, 
da spørgsmål i forhold til kroppens udvikling og 
seksualitet samt narkotiske stoffer er udeladt.

Sidst i spørgeskemaet blev eleverne spurgt om, de 
har forslag til tiltag, der efter deres mening kan bi-
drage til at fremme sundheden på deres skole. Der 
er kommet mange gode og kreative forslag, og et 
udvalg af forslagene er indsat som citater i rapporten. 
De udvalgte citater repræsenterer i størstedelen af 
tilfældene forslag, der er blevet nævnt mange gange 
af eleverne. Citaterne er blevet rettet til grammatisk, 
for at forbedre læsevenligheden.
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2.2 Deltagelse
I alt kom der 1559 helt eller er delvist gennemførte 
besvarelser ind. Efterfølgende er besvarelserne 
gennemgået, og 50 besvarelser er blevet slettet, 
da de vurderes ugyldige. Dette svarer til i alt 1509 
besvarelser. 

Desuden er datasættet blevet gennemgået for ureal-
istiske værdier, eksempelvis at være 233 cm høj eller 
veje 6 kg . I disse tilfælde er den enkelte værdi blevet 
slettet, mens resten af besvarelsen er bibeholdt. 

Svarprocenten for de enkelte deltagende skoler svinger fra 13 % til 100 %. En mere nøje opgørelse heraf fremgår af 
bilag 2, mens svarprocenten for de enkelte klassetrin fremgår af tabellen herunder.

Spørgeskemaet er udsendt til 2025 elever på 5., 7. og 9. klassetrin i Svendborg Kommune - 85 flere elever end i 
2010. Med 1509 gyldige besvarelser giver det en svarprocent på 74 %. Fordi ikke alle besvarelser er færdiggjort, vil 
antallet af respondenter variere gennem rapporten. Antallet af respondenter på hvert enkelt spørgsmål er angivet i 
formen n = x. 

I alt var 22 skoler (16 offentlige og 6 private) inviteret til at deltage. Heraf deltog 18 skoler 
(14 offentlige og 4 private). Svarprocenten for de enkelte klassetrin fremgår af tabellen herunder.

1 Det vides ikke, om de urealistiske værdier er fejl eller om det er udtryk for, at eleven ikke har taget undersøgelsen seriøst. Er sidstnævnte 
gældende, vil det betyde usikkerheder i undersøgelsens resultater. Det må dog formodes, at dette fænomen også forekommer i de nationale 
undersøgelser, hvorfor denne fejlmargin også indgår der.
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Svarprocenten for eleverne i 5. og 7. klasse er meget 
tilfredsstillende, mens svarprocenten for 9. klasserne 
er en smule lavere. Det skal her nævnes, at skolerne 
generelt har gjort et stort og flot stykke arbejde for at 
sikre stor deltagelse, også selvom undersøgelsen lå i 
perioden op til lockouten på lærerområdet i 2013. 
Ved at indsamle data blandt de tilstedeværende elever, 
vil der mangle besvarelser fra de elever, der ikke var til 
stede på dagen for dataindsamlingen. 

Dette kan i teorien være dem, der har den dårligste 
helbredstilstand. Er dette tilfældet kan det bevirke, at 
resultaterne fremstår bedre end de reelt er. Omvendt 
har vi i ETOS 2013 inviteret flere end i 2010, hvilket 
betyder, at sammenligningen med andre elever, bliver 
mindre påvirket af statistiske usikkerheder. Desuden 
er der inviteret flere specialskoleelever, hvilket gør 
sammenligningsgrundlaget bredere



14

3.0 Studiepopulation og demografiske faktorer
Dette afsnit vil fungere som beskrivelse af eleverne i forhold til køn, alder og familieforhold. Sidstnævnte inkluderer 
information om, hvem eleven bor sammen med. Der er også inkluderet socioøkonomisk status. 

2 Kønsfordelingen i Svendborg Kommune er beregnet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik på 11-15-årige indbyggere i Svendborg Kommune, 
første kvartal 2013 (Danmarks statistik, 2013).

3.1 Køn
I tabel 4 sammenholdes kønsfordelingen i målgruppen med kønsfordelingen blandt de elever, der har besvaret 
spørgeskemaet.

I Svendborg Kommune er der en lille overvægt af 
piger i forhold til drenge, hvilket også afspejler sig i 
ETOS 2013, hvor der er en overvægt af piger, der har 
besvaret undersøgelsen. Der er også sket en udvikling 
i Svendborg Kommune fra 2010 til 2013 med flere piger 
og færre drenge, hvilket muligvis kan tilskrives til- og 
fraflytning i kommunen. En anden mulig årsag til, at 

en større andel af piger har besvaret undersøgelsen 
både i 2010 og 2013 er, at piger sandsynligvis både er 
mere interesserede i sundhed og i at svare på sådanne 
undersøgelser. Det er kendt fra andre undersøgelser, 
at det kan være svært at rekruttere drenge til under-
søgelser om sundhed (Region Syddanmark, 2011).
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3 Oprindeligt er spørgsmålet inddelt i fire kategorier, hvor enlig forælder og rekonstrueret familie er separat inddelt. På baggrund af en teknisk 
fejl i opstillingen af spørgsmålet i det elektroniske spørgeskema, er der dog valgt at ligge disse to grupper sammen.

Figur 1: Oversigt over aldersfordelingen blandt eleverne, opgjort i antal (n= 1509).

3.3 Familieforhold
I dette afsnit vil baggrundsvariabler for populationen 
blive fremstillet, heri blandt familieform. Eleverne 
er blevet spurgt om, hvem de bor hos og herudfra er 
eleverne inddelt i tre kategorier : Den traditionelle 
familie, hvor eleven bor sammen med begge forældre. 
Eneforsørger-famillie/ sammenbragt familie, hvor 
eleven kommer fra enten et eller to hjem med kun én 
forælder, eller på skift mellem forældrene, hvor mindst 
én forælder har ny sammenlever og Andre familieform-
er (plejefamilie, børnehjem, bedsteforældre mv.). 

Figur 2 viser den procentvise fordeling af elever efter 
familieform. 67 % af eleverne bor sammen med deres 
forældre i en traditionel familieform, mens 30 % bor på 
skift hos mor eller far i det, der kaldes en sammenbragt 
familie eller i et eller to hjem med en enlig forælder. 
Kun 3 % bor hos andre end deres forældre. Der er en 
lidt større procentdel af elever, der bor hos enefor-
sørger forældre eller sammenbragt familie i forhold 
til landsundersøgelsen. Tallene er meget tilsvarende 
ETOS 2010. 

3.2 Alder
Aldersfordelingen blandt eleverne fremgår af figur 1, hvor eleverne i 5., 7., og 9. klasse hovedsagligt er henholdsvis 11, 
13 og 15 år på tidspunktet for gennemførelsen af undersøgelsen. Årsagen til, at der er flere 13-årige i undersøgelsen
er, at der er flere elever fra 7. klasse end fra 5. og 9. klasse, der har svaret på spørgeskemaet (jf. tabel 3). 
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Figur 2: Elevernes familieform (n=1509), sammenlignet med landsundersøgelsen.

3.4 Socioøkonomisk status
Økonomiske ressourcer i hjemmet er opgjort ved brug 
af et konstrueret indeks (Family Affluence Scale ) for 
familiens materielle levevilkår. Der er spurgt ind til; Har 
dine forældre en bil?, Har du dit eget værelse for dig 
selv?, Har din familie en computer? 
Og har du været på ferie med din familie de seneste 12 
måneder? Herefter er eleverne inddelt i tre socioøkon-
omiske grupper: høj (familien har alle goder), middel 
(familien har næsten alle goder) og lav (familien har kun 
to af de adspurgte goder).

Figur 3 viser, at 60 % af eleverne kommer fra hjem med 
et højt materiel levevilkår, mens 32 % kommer fra hjem, 
der er placeret middel på Family Affluence Scale. 8 % 
af eleverne kommer fra et hjem med få socioøkonmiske 
ressourcer, hvor 5 % i landsundersøgelsen kommer fra 
et hjem med få socio- økonomiske ressourcer.

Eleverne er også blevet spurgt om deres forældres beskæftigelse. 84 % af eleverne angiver, at deres mor er i arbe-
jde, sammenlignet med 81 % på landsplan. 86 % af fædrene arbejder, mens næsten hver 10. elev angiver, at han ikke 
gør. Tallene er næsten identiske med landsundersøgelsen.
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Det er væsentligt at fremhæve omkring spørgsmålet, 
om forskellige goder i familien til inddeling i et indeks, 
at svarkategorierne var ”Ja” eller ”Nej”, hvor andre un-
dersøgelser har anvendt flere svarkategorier (Boyce & 
Dallago, 2004). Af den grund viser figur 3 kun om elev-
ernes forældre har bil, om eleverne har eget værelse, 

om familien har computer og om eleverne har været 
på ferie med familien inden for de seneste 12 år. Figur 
3 angiver således ikke noget om, hvor mange biler og 
computere familien har samt hvor mange gange famil-
ien har været på ferie inden for de sidste 12 måneder.

Figur 3: Socioøkonomisk status (n=1509), sammenlignet med landsundersøgelsen.
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mellem dårligt selvvurderet helbred og risiko for syg-
dom og tidlig død (Idler & Benyamin, 1997). På trods af 
at selvvurderet heldbred ikke er et medicinsk begreb, 
vægtes spøgsmålet alligevel som af prognostisk 
betydning, hvorfor det er medtaget i undersøgelsen for 
at belyse elevernes opfattelse af eget helbred. 
Eleverne er blevet spurgt om, hvordan de synes, at 
deres helbred er. Svarmulighederne var ”Virkelig godt”, 
”Godt”, ”Nogenlunde” eller ”Dårligt”. I ETOS 2010 var der 
også svarkategorien ”Meget dårligt”. Svarprocenten 
for ”Meget dårligt” og ”Dårligt” fra ETOS 2010 er slået 
sammen i nedenstående figur, således at det afspejler 
svarkategorierne i denne undersøgelse.

Figur 4: Elevernes selvvurderede helbred (n=1496), sammenlignet med ETOS 2010. 

4.0 Helbred & trivsel 
I dette afsnit præsenteres resultaterne fra elevernes 
selvvurderede helbred, symptomer i hverdagen, deres 
skoletrivsel og information omkring mobning.

4.1 Elevernes selvvurderede 
helbred
Selvvurderet helbred er ofte benyttet i folkesundhed-
sundersøgelser. Blandt voksne mennesker benyttes 
spørgsmålet, da der er en korreleret sammenhæng 

Figur 4 viser, at over 80 % af eleverne i Svendborg 
Kommune svarer, at de har et virkelig godt eller godt 
helbred. Omtrent hver 7. elev svarer, at deres helbred 
er nogenlunde, mens få procent svarer, at deres 
helbred er dårligt. Elever i Svendborg kommune har 

en højere tendens til at svare, at de har et virkelig 
godt helbred, henholdsvis 38 % i forhold til 32 % i 
landsundersøgelsen. Dog er dette tal faldet fra 44 % i 
ETOS 2010 til 38 % i denne undersøgelse. 
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4.2 Oplevelse af symptomer i 
hverdagen
I undersøgelsen er eleverne blevet spurgt til, hvor 
ofte de inden for de sidste seks måneder har 
oplevet 10 forskellige symptomer på fysisk og 
psykisk ubehag, som er almindeligt udbredte i den 
pågældende aldersgruppe (Rasmussen & Due, 2011). 
De symptomer, eleverne er blevet spurgt til, fremgår 
af figur 5. Spørgsmålene omkring symptomer på 
fysisk og psykisk ubehag i hverdagen tager afsæt i 

Som det ses af figur 5, oplever piger oftere de pågæl-
dende symptomer end drenge. Den udprægede køns-
forskel genfindes på landsplan. Dog oplever en større 
andel af elever på landsplan hyppigere de pågældende 
symptomer end i Svendborg Kommune. Således, at 9 
% oplever at have hovedpine i Svendborg Kommune 
mod 23 % på landsplan, 6 % har mavepine mod 12 % 
på landsplan, ondt i ryggen er 11 % mod 21 %. Dertil 

skalaen HBSC-SCL , som er udviklet af forskerne bag 
Skolebørnsundersøgelsen (Rasmussen & Due, 2011). I 
skalaen er det kun de otte førstnævnte symptomer, der 
indgår, mens de to sidstnævnte er tilføjet i forbindelse 
med ETOS 2010 og denne undersøgelse. 

Svarmulighederne ved spørgsmålet var ”Næsten hver 
dag”, ”Mere end én gang om ugen”, ”Næsten hver uge”, 
”Næsten hver måned” eller ”Sjældent eller aldrig”.

Figur 5: Oversigt over, hvor stor en andel af eleverne, der oplever symptomer på fysisk og psykisk 
ubehag mere end én gang om ugen, opgjort blandt drenge (n=713) og piger (n=784),

kommer, at 12 % oplever at være kede af det mod 19 
% på landsplan, 15 % er irritabel eller i dårligt humør 
mod 32 % på landsplan, 12 % føler sig nervøse mod 22 
%. 20 % af eleverne i Svendborg Kommune har svært 
ved at falde i søvn, hvilket er lavere end på landsplan 
(38 %), og 6 % af eleverne føler sig svimle mod 13 % 
fra landsundersøgelsen. Næsten hver 4. elev føler sig 
ugentligt træt i skolen og hver 11. elev har ikke haft lyst 
til at spise. 

5 HBSC-Symptom Check List.
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4.3 Skoletilfredshed
Skolen er en stor del af børn og unges hverdag. Med 
andre ord tilbringer børn og unge mange timer i skolen, 
og derfor er det vigtigt at børn og unge trives i skolen. 
Hvordan eleverne trives i skolen har betydning for 
deres almene tilstand, såsom velvære, oplevelse af 
fysiske og psykiske symptomer samt indlæring i skolen 
(Weare, 2001; Wells et al., 2003). Dårlig trivsel kan 
hænge sammen med rygning (Rasmussen, Damsgaard, 
Holstein, Poulsen, & Due, 2005), usund kost og alkohol. 
Derudover er elever, der trives dårligt i skolen, langt 
hyppigere belastet af symptomer såsom hovedpine, 
mavepine, søvnløshed, svimmelhed, nervøsitet og 
dårligt humør end de elever, der trives godt i skolen 
(Krølner, 2001) (jf. afsnit 4.2).

Eleverne er blevet spurgt, hvad de synes om skolen for 
øjeblikket med fire svarmuligheder: ”Jeg kan virkelig 
godt lide den”, ”Jeg synes, den er nogenlunde”, ”Jeg kan 
ikke rigtigt lide den” eller ”Jeg kan slet ikke lide den”. Det 
er væsentligt at pointere, at de svar, som eleverne har 
givet, er et øjebliksbillede, og at der er mange forhold, 
der kan have betydning for, hvordan eleverne oplever 
skolen. Eksempelvis mobning, kærestesorger eller 
bekymring over eksamen. 

89 % af eleverne angiver, at de enten virkelig godt 
kan lide skolen eller synes, at skolen er nogenlunde. I 
forhold til landsundersøgelsen er det 83 % af eleverne, 
der har angivet denne tilfredshed med skolen. Skoletil-
fredsheden falder med stigende klassetrin. I 5. klasse 
er der en lille overvægt i procentdelen af piger, der 
virkelig godt kan lide skolen, hvor der i 7. og 9. klasse er 
en lille overvægt i procentdelen af drenge, der virkelig 
godt kan lide skolen. 

4.4 Mobning
Mobning er et nyt emne i forhold til ETOS 2010, og 
er medtaget i denne undersøgelse, idet mobning kan 
medføre øget fremkomst af problemer med helbred, 
trivsel og selvværd (Due et al., 1999). Mange skoler har 
været effektive til at begrænse mobning og der er sket 
en positiv udvikling med hensyn til mobning i den sidste 
halve snes år. Dermed nærmer niveauet for mobning 
sig en Europæisk bundrekord (Currie et al. 2012).

Det er dog stadig essentielt at have fokus på mobning, 
således at tidligere tendenser ikke rekonstrueres.  

I undersøgelsen blev eleverne spurgt til, om de i de 
sidste par måneder er blevet mobbet eller har mobbet 
andre. Figur 7 og 8 angiver henholdsvis, hvor stor en 
andel af eleverne i Svendborg Kommune, der er blevet 
mobbet, og hvor stor en andel, der har mobbet andre 
i de seneste måneder, sammenlignet med i landsun-
dersøgelsen.

Figur 6: Oversigt over procentdelen af elever, der synes virkelig godt om skolen blandt drenge (n=710) og piger 
(n=780) opgjort på klassetrin, sammenlignet med landsundersøgelsen.
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Figur 7 viser, at 84 % af eleverne i Svendborg Kommune ikke er blevet mobbet de sidste par måneder. Denne 
andel er højere end i landsundersøgelsen med 79 %. Det er hver 6. elev, der er blevet mobbet 1-2 gange i 
måneden eller mere, mod hver 5. elev på landsplan.

Figur 7: Oversigt over, hvor stor en andel af eleverne, der er blevet mobbet af andre (n=1465), sammenlignet med 
landsundersøgelsen. 

Figur 8: Oversigt over, hvor stor en andel af eleverne, der har mobbet andre (n=1464), sammenlignet med 
landsundersøgelsen. 

Figur 8 viser, at 78 % af eleverne, i såvel Svendborg 
Kommune som på landsplan, ikke har været med til 
at mobbe andre de sidste par måneder. I Svendborg 
Kommune er der kun 3 % og i landsundersøgelsen 5 
% af eleverne, der har været med til at mobbe andre 

to til tre gange om måneden eller mere de sidste par 
måneder. Endvidere viser undersøgelsen, at flere 
drenge end piger har været med til at mobbe andre de 
sidste par måneder.
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 4.5 Fravær
Eleverne er blevet spurgt ind til, om de inden for de 
sidste 30 dage er blevet hjemme fra skole, fordi de var 
syge eller fordi de pjækkede. Svarmulighederne var: 

”Nej”, ”Ja, en enkelt dag”, ”Ja, flere dage” eller ”Kan ikke 
huske”. Kategorien ”Kan ikke huske” er ikke medtaget i 
nedenstående figur.

Figur 9: Fravær som følge af sygdom inden for de sidste 30 dage, opgjort på klassetrin (n=1480), sammenlignet 
med ETOS 2010.

Samlet set er der flere, der angav, at de har været syge 
inden for de sidste 30 dage i undersøgelsen end der var 
i 2010. Fraværet som følge af sygdom ligger stabilt i 
7. og 9. klasse, mens det er eleverne i 5. klasse, der har 
mere fravær som følge af sygdom.
Deles data op i køn ses det, at fraværet som følge af 

sygdom er relativt jævnt fordelt blandt drenge og piger 
i 5. og 7. klasse, mens der i 9. klasse sker en ændring, 
hvor markant flere piger end drenge har haft fravær 
som følge af sygdom.  Denne tendens blev ligeledes 
fundet i ETOS 2010.
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Som det ses af figur 10, sker der en stigning i andelen af elever, der pjækker med stigende klassetrin. Dette er 
samme tendens som i ETOS 2010.  Omfanget af elever, der pjækker, øges samlet set fra 5 % i 5. klasse til 20 % i 9. 
klasse. Altså har hver 5. elev i 9. klasse pjækket inden for en 30 dages periode. I denne undersøgelse, er der kon-
sekvent en større andel af piger end drenge på samtlige klassetrin, der har pjækket fra skolen. Denne tendens sås 
også blandt 7. og 9. klasser i ETOS 2010.

Figur 10: Fravær som følge af pjæk inden for de sidste 30 dage opgjort på køn og klassetrin (n=1479), sammenholdt 
med ETOS 2010.
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4.6 Opsummering 
Generelt ligger eleverne i Svendborg Kommune på 
samme niveau eller bedre end landsgennemsnittet i 
forhold til vurdering af helbred og trivsel. Over 80 % 
af eleverne har et godt helbred. Dog er der en stor del 
af eleverne, især pigerne, der dagligt eller ugentligt 
oplever symptomer på fysisk og psykisk ubehag, 
såsom at være træt i skolen, at være i dårligt humør og 
at være ked af det. 

Eleverne siger om, hvordan fysisk trivsel på skolen kan sikres:
“Jeg synes, at vi skal komme noget mere udenfor i timerne. 
Det er ret svært at sidde stille uden at få noget luft.”

”Rene toiletter. Sæbe på hvert enkelt toilet. Flere skraldespande.”

“Bedre fysiske rammer i form af bedre klasselokaler og IT.”

”Udluftning i klasserne.”

Samtidig er der en stor andel af elever, der hver måned 
mister skoledage som følge af sygdom og pjæk. En 
tendens, der ses højest blandt pigerne. Lille andel af 
elever bliver udsat eller udsætter andre for mobning, 
og generelt synes langt størstedelen af eleverne (89 
%) virkelig godt eller godt om skolen. 



5.0 Mental sundhed
Mental sundhed er et nyt emne i forhold til ETOS 
2010, men mental sundhed er således ikke et nyt 
sundhedsbegreb. Mental sundhed medtages i 
denne undersøgelse, for at fremhæve det element i 
sundhedsbegrebet, der har med det mentale at gøre 
og idet mental sundhed har betydning for elever-
nes generelle trivsel. Dårlig mental sundhed øger 
risikoen for læringsproblemer, fravær, selvskadende 
adfærd og selvmordsrelateret adfærd, og det kan øge 
risikoen for fysisk og psykisk sygdom senere i livet 
med risiko for øget sygefravær (Sundhedsstyrelsen, 
2011c: 13). Verdens sundhedsorganisation (WHO) og 
Sundhedsstyrelsen definerer mental sundhed som: 

”Tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine 
evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress 
samt indgå i menneskelige fællesskaber.” 

(Sundhedsstyrelsen, 2008: 3; World Health 
Organization, 2011). 

Med andre ord handler mental sundhed om at individet 
trives  og om hvordan individet fungerer i relation til sig 
selv og omgivelserne (Sundhedsstyrelsen, 2011c: 13). 
I følgende afsnit vil indikatorer på elevernes mentale 
sundhed blive præsenteret. For at få en indikation på 
elevernes mentale sundhed, er der i undersøgelsen 
spurgt til deres tilfredshed med livet, om de føler sig 
ensomme og hvordan de har det med sig selv.   

5.1 Almen livstilfredshed
For at undersøge elevernes almene livstilfredshed, er 
eleverne blevet stillet følgende spørgsmål: ”Her ser du 
en skala fra 1 til 10, hvor 10 betyder ”det bedst mulige 
liv” for dig og 0 betyder ”det værst muliwwwge liv” for 
dig. Hvor på skalaen synes du selv, du er for tiden? Elev-
ernes svar er blevet opdelt i tre grupper: Høj livstilfred-
shed (trin 9-10), middelhøj livstilfredshed (trin 6-8) og 
lav livstilfredshed (trin 0-5). 

Figur 11: Procentvis opdeling af, hvor tilfredse eleverne er med deres liv på en skala fra 0-10, hvor 0 er ”det værst 
mulige liv” og 10 er ”det bedst mulige liv” (n=1492), sammenlignet med landsundersøgelsen.

Som det fremgår af figur 11, har størstedelen af eleverne (40 %) en høj almen livstilfredshed. Sammenlignes 
dette tal med landsundersøgelsen ligger eleverne i Svendborg Kommune over gennemsnittet i forhold til 
landsundersøgelsen. Gældende for både denne undersøgelse og landsundersøgelsen er, at en lille procentdel af 
eleverne er på de laveste niveauer over livstilfredshed.
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Opgøres tallene over almen livstilfredshed på køn, kan 
det ses, at der er en større andel af drenge, der har en 
høj livstilfredshed (trin 9-10) med 49 %, hvor det er kun 
er 32 % af pigerne, der har en høj livstilfredshed. 

Cirka hver 8. pige har en lav almen livstilfredshed, 
hvilket muligvis kan begrundes med at en større andel 
af piger oplever flere symptomer på fysisk og psykisk 
ubehag end drenge gør (jf. figur 5). 

Figur 12: Procentvis opdeling af, hvor tilfredse drenge (n= 711) og piger (n= 781) er med deres liv på en skala fra 0-10, 
hvor 0 er ”det værst mulige liv” og 10 er ”det bedst mulige liv”.



For enkle kan ensomheden dog blive en tilstand med 
stor indflydelse på den enkeltes trivsel (Nielsen, Sø-
rensen, & Osmec, 2010: 64). Spørgsmålet er nyt siden 
ETOS 2010, hvorfor der ikke er et sammenlignings-
grundlag 
I det følgende afsnit belyses de unges følelse af 
ensomhed, hvor eleverne er blevet spurgt, om de føler 
sig ensomme med svarmulighederne ”Nej”, ”Ja, af og til” 
eller ”Ja, ofte eller meget ofte”. 

5.2 Ensomhed
Ensomhed kan være en følelse og mange unge oplever 
ensomhed indimellem. Eksempelvis hvis en kæreste 
slår op eller en ven svigter. Oftest er ensomheden 
midlertidig, hvor de unge kommer sig over brudene og 
skaber nye relationer og netværk. 

Majoriteten af eleverne føler sig ikke ensomme, idet 83 % af drengene og 66 % af pigerne ikke oplever ensomhed. 
En større andel af piger end drenge føler sig ofte eller meget ofte ensomme, således at hver 25. pige føler sig ensom 
ofte eller meget ofte og hver 3. pige føler sig ensom af og til. 

Figur 13: Procentdel af drenge (n = 702) og piger (n= 722), der føler sig ensomme
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Pigernes tilbøjelighed til at forholde sig mere negativt til sig selv end drengene kommer til udtryk, når man beder 
pigerne og drengene om at vurdere deres selvværd.  Det fremgår af figur 14, at over halvdelen af både pigerne og 
drengene betegner deres selvværd som høj, men samtidig kan det ses, at en større andel af pigerne har et lavere 
selvværd end drengene. 

Figur 14: Procentvis fordeling af elevernes selvværd på en skala fra 0 til 3, hvor 0 er lavt selvværd og 3 er højt selv-
værd (n=1472).

5.3 Selvværd
Selvværd og selvtillid er to begreber, der læner sig 
op af hinanden. Selvtillid en slags tiltro til, at man kan 
handle og at ens handlinger har gennemslagskraft, 
hvor selvværd er, at eleverne grundlæggende ser sig 
selv som gode nok (Nielsen, Sørensen, & Osmec, 2010). 
Selvværd næres ikke på præstationer, men på følelsen 
og oplevelsen af at blive anerkendt for den man er og 
have retten til at være sig selv (Nielsen, Sørensen, & 
Osmec, 2010). 

Eleverne er blevet spurgt, om de kan erklære sig 
enige eller uenige med: ”Jeg synes godt om mig selv”, 
”Jeg er god nok, som jeg er” og ”Andre på min alder 
kan godt lide mig”, hvorefter der er beregnet en skala, 
der spænder fra 0 (lavt selvværd), hvor der er blevet 
svaret ”Hverken enig eller uenig/uenig/ helt uenig” til 
spørgsmålene til 3 (højt selvværd), hvor der er blevet 
svaret ”Helt enig/enig” til alle spørgsmålene. 
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Eleverne siger, om mental sundhed:
“Der skal være mindre stress, for der er meget 
stress på skolen.”

5.5 Opsummering
Hovedparten af eleverne er glade for deres liv og tilk-
endegiver en middelhøj eller høj almen livstilfredshed 
(90 %). En større andel af drengene er tilfredse med 
deres liv, hvorimod en større andel af pigerne har lav 
almen livstilfredshed. 

Generelt ligger eleverne højt med hensyn til selvværd, 
hvor dog en større andel af piger end drenge har et 
lavt selvværd. Ensomhed fylder mere hos pigerne end 
hos drengene. Hver 25. pige føler sig ensom ofte eller 
meget ofte og hver 3. pige føler sig ensom af og til
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6.0 Krop og kropsopfattelse
Overvægt og fedme har en lang række helbredsmæs-
sige konsekvenser og påvirker folkesundheden 
(Rasmussen & Due, 2011: 24). Det er derfor vigtigt at 
sætte fokus på overvægt og fedme, og undersøgelsen 
indeholder spørgsmål om elevernes vægt og højde og 
ud fra disse selvvurderede mål konstrueres elevernes 
Body Mass Index (BMI ). Derudover præsenteres data 
vedrørende elevernes egne kropsopfattelser. 

6.1 BMI 
BMI bruges til at bestemme vægtstatus og beregnes 
ud fra højden og vægten. Blandt voksne er grænserne 
for overvægt mellem 25-30 og for fedme over 30 
(Rasmussen & Due, 2011: 24). Der er dog mange forhold, 
der kan have betydning for beregning af voksnes BMI. 
Eksempelvis tages der ikke højde for om kropsmas-
sen udgøres af fedt, muskler eller knoglemasse. Af 
den grund kan veltrænede mennesker få et højere BMI 
og fremstå som overvægtige uden at være det. Dertil 

kommer, at med beregning af BMI ud fra selvrappor-
terede data, er der risiko for overrapportering af højde 
og underrapportering af vægt, hvilket i sidste ende kan 
føre til underestimering af BMI. Denne risiko fore-
kom imidlertid også i ETOS 2010 og vurderes at være 
tilsvarende i ETOS 2013. 

Børn og unge udvikler sig igennem børne- og ungdom-
sårene, og derfor er det hensigtsmæssigt at anvende 
andre kriterier til beregning af børn og unges BMI end 
de førnævnte. Det er valgt at anvende Coles køn- og 
aldersspecifikke kriterier til beregning af vægtstatus 
og påvisning af overvægt og fedme blandt eleverne 
(Cole et al., 2000) (jf. bilag 3). Cole et al. (2000) har ude-
lukkende udviklet grænseværdier for overvægt. Derfor 
anvendes Sundhedsstyrelsens (2011b) grænseværdier 
for undervægt (jf. bilag 3). Da vi ikke kender elevernes 
præcise alder, men kun alder i hele år, har vi valgt at 
anvende de grænseværdier, der passer til hele år. Det 
vurderes dog ikke at være af afgørende betydning for 
resultaterne i denne undersøgelse.

Af figur 15 ses det, at den største andel af under-
vægtige er i 5. klasse, mens den største andel af over-
vægtige er i 9. klasse. 

Figur 15: Oversigt over andelen af henholdsvis undervægtige, normalvægtige og overvægtige fordelt 
på klassetrin (n=1429).

Tallene ændrer sig dog ikke væsentligt over klassetrin, 
og andelen af normalvægtige er tæt på at ligge stabilt.

7   BMI = vægt i kg/(højde i m)2

	  

Figur	  18	  (a)+(b):	  Opgørelse	  over	  hvor	  ofte	  drenge	  (n=579)	  og	  piger	  (n=668)	  spiser	  junkfood,	  opg	  
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Figur	  18	  (a)+(b):	  Opgørelse	  over	  hvor	  ofte	  drenge	  (n=579)	  og	  piger	  (n=668)	  spiser	  junkfood,	  opg	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  

H
ve
r	  d

ag
,	  m

in
ds
t	  

én
	  g
an
g	  
om

	  
da
ge
n	  

5-‐
6	  
da
ge
	  o
m
	  

ug
en
	  

3-‐
4	  
da
ge
	  o
m
	  

ug
en
	  

1-‐
2	  
da
ge
	  o
m
	  

ug
en
	  

Sj
æ
ld
ne
re
/a
ld
ri
g	  

Junkfood,	  piger	  

5.	  klasse	  
7.	  klasse	  
9.	  klasse	  

Figur 16: Oversigt over andelen af overvægtige fordelt på klassetrin og køn (n=1429)

Som det fremgår af figur 16, er der i 5. klasse den 
største andel af piger, der kan klassificeres som 
overvægtige, mens dette ændrer sig i 7. og 9. klasse, 
hvor der er en mindre andel af piger end drenge, der 
er overvægtige. I 9. klasse er hver 8. dreng og hver 10. 
pige overvægtige. I ETOS 2010 var det 14 % i 9. klasse, 
der var overvægtig. Altså hver 6. dreng og hver 8. pige, 
hvilket indikerer, at andelen af overvægt blandt de 
ældste elever er faldet over årene.

I forhold til overvægt og svær overvægt læner Svend-
borg Kommune sig op af fordelingen af overvægtige 
og svært overvægtige på landsplan. 8 % i landsun-
dersøgelsen og 7 % i Svendborg kan klassificeres 
som overvægtige, mens 2 % kan betegnes som svært 
overvægtige i begge undersøgelser.
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6.2 Holdning til egen krop
Eleverne er også blevet spurgt til, hvordan de selv vurderer deres krop. Svarmulighederne var: ”Alt for tynd”, ”Lidt for 
tynd”, ”Passende”, ”Lidt for tyk” eller ”Alt for tyk”.

Figur 17: Procent, der føler sig for tykke (n=1437), sammenlignet med landsundersøgelsen.

I figur 17 ses den procentdel, der føler sig for tykke fordelt på klassetrin og køn, sammenholdt med landsun-
dersøgelsen. Overordnet set, er der en lavere procentdel af drenge, der føler sig for tykke, sammenlignet med 
landsplan. Det samme gør sig gældende for pigerne, bortset fra blandt 9. klasses pigerne, hvor 50 % af pigerne føler 
sig for tykke, sammenlignet med 43 % på landsplan.
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6.3 Holdning til egen krop sammenholdt med BMI
Spørgsmålet omkring holdning til egen krop bliver interessant, når resultaterne holdes op mod BMI. Ved at 
sammenholde elevernes egen vurdering af deres krop med deres BMI er det muligt at få et indtryk af, om eleverne 
er realistiske i deres selvopfattelse af egen vægtstatus.

 Figur 18: Holdning til egen vægt, sammenholdt med vægtstatus defineret via BMI (n=1429).

Figur 18 illustrerer, hvorledes henholdsvis under-, 
normal- og overvægtige opfatter sig selv. Det ses 
blandt de undervægtige, at der er en tredjedel der 
synes, at de er for tynde, mens de fleste (62 %), 
definerer deres kropsbygning for passende. 2 % synes, 
at de er for tykke. Blandt de normalvægtige er det 
14 %, der anser sig selv for at være for tynde, mens 

60 % finder dem selv passende og næsten hver 4. elev 
synes, at de er for tykke. Blandt de overvægtige er det 
kun 1 %, der synes, at de er for tynde, mens 34 % finder 
deres kropsbygning passede. Langt størstedelen (65 
%) har en umiddelbar realistisk kropsopfattelse og 
definerer sig selv for tyk/alt for tyk.
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”Nej, min vægt er fin”, ”Nej, men jeg bør tabe mig” ”Nej, 
jeg skal tage på” eller ”Ja, jeg prøver at tabe mig”.

6.4 Ønske om at ændre vægt
Eleverne blev som det sidste i forhold til kropsvægt 
spurgt ind til, om de er på slankekur eller om de gør 
andet for at tabe sig for tiden. Svarmulighederne var: 

Figur 19: Procentdel af drenge (n=686) og piger (n=751), der angiver, at de er på slankekur.

Af figur 19 ses det, at procentdelen af piger, der er på 
slankekur, stiger markant hen over klassetrin. Des-
uden er procentdelen af piger, der prøver at slanke sig 
højere end blandt drengene. I 9. klasse er hver 3. pige 
på slankekur eller lignende for at tabe sig. Næsten 
hver 6. drenge i 5. klasse forsøger at tabe sig, mens 
omkring hver 10. dreng i henholdsvis 7. og 9. klasse er 
på slankekur. Disse tal er omtrent det samme som i 
landsundsundersøgelsen, hvor det i gennemsnit er 25 
% af de undersøgte elever, der prøver at tabe sig. 
I Svendborg Kommune er det gennemsnitligt 22 %. 
Der ses endvidere omtrent samme tendens hen over 
klassetrin i landsundersøgelsen, hvor en stigende pro-
centdel af pigerne går på slankekur, mens procentdelen 
falder blandt drengene. 

6.5 Opsummering
Selvom Svendborg Kommune ikke adskiller sig 
markant fra resten af landet, er der stadig en andel af 
eleverne i Svendborg Kommune, der er overvægtige. 
Hver 8. dreng (12 %) og hver 10. pige (10 %) i 9. klasse 
er overvægtige og i dag er 49,9 % af voksne danskere 
i Region Syddanmark overvægtige eller svært 
overvægtige (Region Syddanmark, 2011).

Der er stadig en stor andel af piger, primært i 9. klasse, 
der føler sig for tykke og som også angiver at være 
på slankekur. Samtidig kan det ses, at en stor andel af 
de overvægtige børn og unge er opmærksomme på 
deres vægt og at de bør tabe sig.  Generelt er elev-
erne opmærksomme på og realistiske omkring deres 
kropsvægt. Der er samtidig en relativt stor andel af de 
overvægtige, der synes, at deres vægt er passende. 
Denne undersøgelse kan ikke afdække forklaringerne 
hertil, men et indicium kan være, at det er brugen af 
BMI, der skævvrider virkeligheden af, hvor mange der 
bør klassificeres som overvægtige. Det kan dog også 
være et udtryk for, at der er sket et skred i normalitets-
begrebet som følge af, at flere og flere bliver over-
vægtige.

Eleverne siger, om at få mere 
viden om overvægt og fedme ind i 
undervisningen i skolen:
“Hvis man lavede noget for hele skolen, eksem-
pelvis en sundhedsuge, hvor man
 ligesom snakkede og lavede en øjenåbner for 
de unge – at de skal passe på sig selv.”
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”Spis frugt og mange grøntsager hver dag, spis 
kartofler, ris og pasta og fuld-kornsbrød hver dag, spis 
fisk og fiskepålæg flere gange om ugen, spar på fedtet 
– bl.a. ved at vælge mejeriprodukter og kød med lavt 
fedtindhold, spar på sukkeret – og sluk tørsten i vand.” 
(Fødevarestyrelsen, 2013a)

Med udgangspunktet i kostrådene og viden om, at 
øget indtag af fedt og sukker kan øge risikoen for 
livsstilssygdomme vil dette afsnit se nærmere på 
elevernes kostvaner.

7.1.1 Måltidsvaner
Fødevarestyrelsen anbefaler, at der spises tre 
hovedmåltider samt to til tre mellemmåltider 
dagligt, da kroppen fungerer bedst med en jævn 
energitilførsel. Dertil kommer, at måltiderne skal være 
sunde og med et begrænset fedt – og sukkerindhold 
(Fødevarestyrelsen, 2010a). Eleverne er indledningsvist 
blevet spurgt om, hvor ofte de spiser morgenmad, 
frokost og aftensmad i løbet af en skoleuge. Svarmu-
lighederne var ”Hver dag”, ”3-4 dage”, ”1-2 dage” eller 
”Sjældnere/aldrig”. Figur 20 illustrerer, hvor stor en 
andel af drenge og piger, der spiser de pågældende 
måltider dagligt i løbet af en skoleuge

 7.0 Sundhedsadfærd blandt 
børn og unge
Sundhedsadfærd skal i denne sammenhæng forstås 
som den del af en persons livsstil, der har indvirkning 
på eller betydning for den enkelte persons sundhed og 
helbred. En persons adfærd kan både være formet af 
bevidste handlinger for at opnå sundhed eller undgå 
sygdom, men der kan også være tale om vanemæssige 
handlinger uden overvejelser om sundhedsmæssige 
eller helbredsmæssige konsekvenser. Eksempelvis 
rygning eller et højt forbrug af alkohol (Rasmussen & 
Due, 2011). Dette er en af grundene til, at det er 
interessant at undersøge børn og unges sundhedsad-
færd. En anden grund til at undersøge børn og unges 
sundhedsadfærd er, at mange vaner – både hel-
bredsmæssige gode og dårlige – grundlægges i barne- 
og ungdomsårene. Dette betyder, at vanerne oftest 
følger med ind i voksenlivet. For det tredje kan børn og 
unges sundhedsadfærd forholdsvis let påvirkes. 

7.1 Kost
En sund kost har stor betydning for et sundt liv uden 
helbredsproblemer og sygdom (Rasmussen & Due, 
2011). Interessen for elevernes kostvaner begrundes 
med, at sunde kostvaner kan være med til at forebygge 
livsstilssygdomme, såsom hjertekarsygdomme og 
diabetes (Rasmussen & Due, 2011: 51). Eftersom kosten 
har stor betydning i forhold til blandt andet udvikling 
af livsstilssygdomme, er der indført nationale kostråd, 
der lyder: 
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7.1.2 Spisevaner
Eleverne er også blevet spurgt til, hvor ofte de spiser 
en lang række mad- og drikkevarer. Svarmulighederne 
var ”Hver dag, mindst én gang om dagen”, ”5-6 dage 
om ugen”, ”3-4 dage om ugen”, ”1-2 dage om ugen” og 
”Sjældnere/aldrig”. I det følgende præsenteres de mest 
relevante resultater i forhold til kostrådene.
Af figuren herunder ses det, at andelen, der hver 
dag spiser grove morgenmadsprodukter falder 
med stigende klassetrin. En positiv udvikling er der 
dog at finde, hvis tallene sammenholdes med ETOS 
2010. Derved kan det ses, at der både er en større 
andel af drenge og piger, der hver dag spiser grove 
morgenmadsprodukter. 

I forhold til ETOS 2010 er der en større andel af drenge, 
der spiser morgenmad. Der er en mindre andel af piger, 
der spiser morgenmad i denne undersøgelse og samti-
dig er faldet fra 5. til 9. klasse væsentligt større end det 
er i ETOS 2010. Det faktum, at der sker et fald i andelen 
af piger, der spiser morgenmad er problematisk, da 
morgenmad kan være med til sikre et stabilt 
blodsukker og appetitreguleringen resten af dagen 
(Fødevarestyrelsen, 2011). Dertil kommer, at der er 
sammenhæng mellem ikke at spise morgenmad og 
overvægt (SI-Folkesundhed, 2009). Dog er det ikke 
muligt at komme med udtalelse om, at ingen
morgenmad fører til overvægt, eller at overvægtige 
ikke spiser morgenmad for at tabe sig. Der er også en 
sammenhæng mellem manglende morgenmad og ringe 
indlæringsevne (Københavns Universitet, 2009).

Der er en mindre andel af piger, der spiser frokost i 
forhold til ETOS 2010, mens en større andel af drenge 
spiser frokost. Aftensmad er det måltid, hovedparten 
af eleverne spiser hver dag. Ses der samlet på drenge 
og piger er det 93 %, der spiser aftensmad dagligt i 
løbet af en skoleuge. En mulig forklaring på dette kan 
være, at aftensmåltidet indtages sammen med den 
resterende familie, hvorimod morgenmad og frokost 
skal eleverne ofte selv administrere. 

 
Figur 20: Andel, der spiser de pågældende måltider hver dag i løbet af en skoleuge blandt henholdsvis 

drenge (n=684)og piger (n =751), sammenlignet med ETOS 2010. 
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Figur 21: Andel, der spiser grove morgenmadsprodukter hver dag, opgjort på køn og klassetrin (n=1428), sam-
menlignet med ETOS 2010.

Rugbrød kan udgøre en god kilde til fuldkorn 
(Fødevarestyrelsen, 2010b), og derfor er der blevet 
spurgt til, hvor ofte eleverne spiser rugbrød. Figur 
22 illustrerer, at procentdelen, der spiser rugbrød 

hver dag, falder med stigende klassetrin – gældende 
for både drenge og piger. Der er en lille stigning i 
procentdelen af drenge, der dagligt spiser rugbrød i 
forhold til ETOS 2010. 

Figur 22: Procent, der spiser rugbrød hver dag, opgjort på køn og klassetrin (n=1428), sammenlignet med 
ETOS 2010.
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Drengenes daglige indtag af frugt og grønt falder med 
stigende klassetrin. 42 % af pigerne i 5. klasse, 43 % af 
pigerne i 7. klasse og 36 % af pigerne i 9. klasse spiser 
dagligt frugt og grønt. Der er således, for pigerne, en 
tendens til, at stigende klassetrin betyder faldende 
indtag af frugt og grønt. 

Eleverne er også blevet spurgt om, hvor ofte de spiser 
fisk. Der er blevet opgjort, hvor mange, der spiser fisk 
mindst én gang om ugen, og dette tal ligger stabilt på 
74 % for drengene på tværs af klassetrin. For pigerne 

er der større variation, hvor 65 % af pigerne i 5. klasse, 
71 % af pigerne i 7. klasse og 70 % af pigerne i 9. klasse 
spiser fisk mindst én gang i ugen. En større andel af 
elever i 5. klasse spiser fisk hver dag, end der er i 7. og 9. 
klasse, og denne tendens er den samme fra ETOS 2010. 

En del af at undersøge elevernes kostvaner, er også 
at spørge til indtaget af slik, chokolade, junkfood m.v. 
Størstedelen af eleverne spiser slik og chokolade 
mindst én gang i ugen. 

Eleverne er også blevet spurgt om, hvor ofte de spiser 
frugt og grønt. Figur 23 viser, at samlet set er det 29 
% af drengene og 40 % af pigerne, der spiser frugt og 
grønt hver dag. I ETOS 2010 blev der spurgt til indtaget 

af både grøntsager og frugt, og der lå pigerne samlet 
på 39 % og drengene samlet på 25 %. Således er der en 
større andel af drenge og piger, der dagligt spiser frugt 
og grønt i denne undersøgelse end i ETOS 2010.

Figur 23: Andel, der spiser grøntsager og frugt hver dag, opgjort på køn og klassetrin (n=1428).
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89 % af eleverne spiser slik mindst én gang i løbet 
af en uge, hvilket er den samme tendens som i 2010. 
Generelt er der en lille overvægt i andelen af drenge, 
der ugentligt spiser slik i forhold til andelen af pigerne. 
92 % af drengene i 7. klasse spiser slik og chokolade 
mindst én gang i ugen.  Den laveste andel, der spiser slik 

og chokolade mindste én gang om ugen, er pigerne i 9. 
klasse med 84 %. Denne lidt lavere andel kan muligvis 
hænge sammen med, at pigerne begynder at fokusere 
på deres vægt og udseende i denne alder (jf. afsnit 6.0). 

Figur 24: Andel, der spiser slik/ chokolade mindst én gang i ugen, opgjort på køn og klassetrin (n=1428), 
sammenlignet med ETOS 2010.
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Eleverne er også blevet spurgt om, hvor ofte de spiser 
junkfood (pizza, burger, pommes frites osv.). Tallene fra 
ETOS 2010 viste, at især drengene oftere spiste junk-
food med stigende klassetrin. Denne tendens er ikke så 
udbredt i denne undersøgelse, hvor andelen, der spiser 

junkfood hver dag topper ved drengene i 5. klasse med 
4 %. Til trods for 25 % af pigerne spiser junkfood 1-2 
dage om ugen og 36 % af drengene spiser junkfood 1-2 
dage om ugen, er der stadig en stor andel af elever, der 
sjældnere eller aldrig spiser junkfood. 

Figur 25 (a) og (b): Opgørelse over hvor ofte drenge (n=682) og piger (n=746) spiser junkfood, opgjort på klassetrin.
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7.1.3 Drikkevaner
Eleverne blev i spørgeskemaet spurgt til deres drikkevaner. Det interessante ved drikkevarer med sukker er, 
at de sukkerholdige drikkevarer risikerer at fortrænge mere sunde fødevarer fra kosten (Fødevarestyrelsen, 
2010c). 

Figur 26(a) og (b): Andel drenge (n=682) og piger (n=746), der drikker de pågældende drikkevarer hver dag, opgjort 
på klassetrin.



42 42

For dagligt indtag af sodavand med sukker ses det, at 
drengene ligger højere end pigerne. I 5. klasse er det 12 
% af drengene og 9 % af pigerne, der drikker sodavand 
hver dag. I 9. klasse er det 11 % af drengene og 7 % af 
pigerne, der drikker sodavand med sukker hver dag, 
hvilket er meget tilsvarende fundene fra ETOS 2010. 

For mælk, der blandt andet er en vigtig kilde til 
D-vitamin (Fødevarestyrelsen, 2010d), er der et fald 
i andelen, der hver dag drikker mælk, primært blandt 
pigerne. Samlet set er det 58 %, der drikker mælk hver 
dag. 

I forhold til indtaget af vand ses der med stigende 
alder et fald i andelen af drenge, der drikker vand hver 

dag, mens dette fald ikke ses ved pigerne, hvor 87 % af 
pigerne drikker vand dagligt. Sammenlignes indtaget 
af vand med ETOS 2010, ligger pigerne på nogenlunde 
samme niveau, mens drengenes daglige indtag af vand 
er steget.   

Eleverne er også blevet spurgt til deres indtag af 
energidrikke (Red Bull, Cult, Burn m.v.). Fødevaresty-
relsen anbefaler, at børn og unge ikke indtager mere 
end 2,5 mg koffein dagligt for hvert kilo, de vejer. 
For et barn på 40 kilo betyder det, at barnet højst 
bør få 100 mg koffein om dagen. Dette svarer om-
trent til indholdet i en dåse energidrik med 0,25 L 
(Fødevarestyrelsen, 2013). 

Figur 27: Procentdel af elever, der drikker energidrik i skolen (1 dåse af 25 cl), opgjort på køn og klassetrin (n = 1426). 

Figur 27 illustrerer, at procentdelen af drenge i 5. og 7. 
klasse, der har et dagligt indtag af energidrik (1 dåse 
svarende til 0,25 L) er større end for pigerne i 5. og 7. 
klasse. I 9. klasse er forskellen næsten udlignet, hvor 

2 % af drengene og pigerne indtager energidrik dagligt 
i skolen. Dette spørgsmål er nyt i forhold til ETOS 2010, 
hvorfor der ikke er noget sammenlignes grundlag, men 
det er vigtigt at følge udviklingen. 
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Eleverne siger, om vand i løbet af skoledagen:
”Man kunne starte med en vandautomat mere, så flere fik drukket   
 vand nok og færre havde hovedpine.”
   
   ”Man kunne lave en vandhane i skolegården, 
    hvilket vil få os til at drikke mere.

7.1.4 Opsummering
Fra forskning i betydningen af morgenmad på 
indlæringsevnen blandt yngre skoleelever ved forsker-
ne, at manglende morgenmad har en negativ betydning 
for barnets indlæringsevner. Der foreligger ikke 
tilsvarende resultater for de ældre elever, men det må 
formodes, at det samme gør sig gældende for denne 
gruppe (Københavns Universitet, 2009). 
Ved at se på udviklingen i spisevaner blandt elever i 
Svendborg Kommune ses det, at der er en stor andel af 

eleverne, der ikke følger kostrådene. Eleverne spiser 
færre fødevarer, der blandt andet udgør vigtige kilder 
til D-vitamin og fibre. Det er dog væsentligt at påpege, 
at i forhold til ETOS 2010, er der en lille stigning i dagligt 
indtag af fiberrige fødevarer. En stor andel af eleverne 
har stadig et højt indtag af slik/ chokolade, junkfood 
og drikkevarer med både sukker og koffein. Det er 
interessant, at i takt med, at de unge bliver mere og 
mere kritiske over for dem selv og deres vægt, så bliver 
deres spise- og drikkevaner også mere og mere usunde. 

Eleverne siger om, hvordan man får 
eleverne til at spise mere frugt og grønt:
“Jeg synes, at de skal sælge frugt i boden.”

  ”Gratis frugt 2 gange om ugen.”

Eleverne siger, om mad på skolen:
“Ved at stramme reglerne om de usunde ting og så sælge sunde ting i kantinen.” 

”Vi kunne få noget bedre og sundere mad i vores kantine, eksempelvis 
muslibar og salatbar, og droppe det mad, der ikke er sundt.”

”Alle elever fik et måltid hver til frokost.”
  ”Det vil hjælpe på sundheden at lade være med at købe så usunde   
  ting i Fakta og andre butikker samt at lave sin egen madpakke.”

Eleverne siger om, hvordan man kan få sundere spi-
sevaner:
”Et sundhedsfag, hvor vi lærer om kostens betydning for kroppen.”

”Mere hjemkundskab, hvor vi lærer om sund mad.”

”Man kunne lave en vandhane i skolegården, 
hvilket vil få os til at drikke mere.”
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7.2 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet har sundhedsmæssige og 
helbredsmæssige gavnlige effekter 
(Sundhedsstyrelsen, 2006: 6). Ved at børn og unge er 
fysiske aktive, aktiveres deres muskler i kroppen, kred-
sløbet og wknoglerne styrkes samtidig med at kondi-
tionen, trivslen og velværet øges. Fysisk aktivitet kan 
dække over begreber som motion, bevægelse, sport og 
træning, hvilket indebærer et bredt spektrum fra den 
daglige cykeltur til og fra skole til hård fysisk træning 
(Sundhedsstyrelsen, 2006: 6). 

I dette afsnit præsenteres informationer om en række 
forskellige indikatorer, som er medvirkende til at skabe 
et billede af, hvordan den fysiske form er for eleverne 
i Svendborg Kommune - herunder selvvurderet fysisk 
form, aktivitetsniveau, antal dage med fysisk aktivitet, 
tidsforbrug på passive aktiviteter samt transportform 
til og fra skole. 

7.2.1 Selvvurderet fysisk form 
Indledningsvist er eleverne blevet spurgt til, hvordan 
de selv vurderer deres fysiske form. Svarmulighederne 
var ”Virkelig god”, ”God”, ”Dårlig” eller ”Meget dårlig”. 
Figur 28 viser, at hovedparten af eleverne vurderer 
deres fysiske form som god eller virkelig god. Således 
er det samlet 88 % af drengene og 77 % af pigerne, der 
vurderer deres fysiske form som god eller virkelig god. 
86 % af drengene og 82 % af pigerne vurderede i 2010 
deres form som god eller virkelig god.  

Figur 28: Selvvurderet fysisk form blandt drenge (n=680) og piger (n=744), sammenlignet med ETOS 2010

Samtidig kan det også ses, at en større andel af drenge 
end piger vurderer deres form som virkelig god eller 
god. I forhold til klassetrin sker der et skift i, hvorledes 

eleverne vurderer deres fysiske form. Med stigende 
klassetrin er en større andel af elever i dårlig form og 
en tilsvarende mindre andel er i god form. 
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7.2.2 Glæde ved idræt i skolen
En undersøgelse, foretaget af Rambøll for Sund-
hedsstyrelsen viser, at de vigtigste grunde for, at 
voksne mennesker er fysiske aktive er at bevare eller 
forbedre sit helbred, at være i form samt at have over-
skud til resten af hverdagen (Rambøll, 2003). Det er 
ligeledes vigtigt, at børn og unge er fysisk aktive og her 
kan motivationen, eksempelvis opnået gennem idræt-

sundervisningen, være en grund til at børn og unge er 
fysisk aktive. Derfor er det essentielt, at eleverne er 
motiverede for at sikre et højt aktivitetsniveau i både 
idrætsundervisningen og i fritiden. Eleverne er således 
blevet spurgt om de er glade for at have idræt i skolen.

Figur 29(a) og (b): Glæde ved idrætstimer blandt drenge (n=678) og piger (n=743), opgjort på klassetrin.

Dette er et nyt spørgsmål i forhold til ETOS 2010 og kan 
derfor ikke sammenlignes. Størstedelen af eleverne 
er for det meste glade for deres idrætstimer – for 
pigerne i 5. klasse er det 59 % og 56 % i 9. klasse og for 

drengene i 5. klasse er det 40 %, mens det for drengene 
i 9. klasse er 48 %. Altså sker der for pigerne med 
stigende klassetrin et fald i glæden ved idræt i skolen, 
hvor det er hver 4. pige i 9. klasse, der ikke bryder sig 
om idræt. 



7.2.3 Aktivitetsniveau 
i fritiden
I undersøgelsen er eleverne også blevet bedt om at angive, om de dyrker motion i fritiden. Figur 30 illustrerer, at 
andelen, der dyrker motion i fritiden, er faldende med stigende klassetrin. 

Samlet set er det 80 % af eleverne i 5. klasse, der 
dyrker motion i deres fritid, hvor det samlede tal i 
9. klasse er 65 %. Generelt er der en større andel af 
drenge end piger, der dyrker motion i fritiden. 

I afsnit 7.2.1. blev der set på elevernes selvvurderede 
fysiske form. Sammenholdes de elever, der dyrker 
idræt i fritiden med deres selvvurderede fysiske form, 

kan det ses, at hovedparten (92 %) af de elever, der 
dyrker motion i fritiden, vurderer deres fysiske form 
som virkelig god. 74 % vurderer deres fysiske form som 
god. Halvdelen af både de elever, der dyrker motion i 
fritiden og ikke dyrker motion, vurderer deres fysiske 
form som dårlig. 86 % af de elever, der ingen motion 
dyrker, vurderer deres fysiske form som meget dårlig. 
 

Figur 30: Andel, der dyrker motion i deres fritid for drenge (n=678) og piger (n=743), opgjort på klassetrin

Figur 31: Procentdel af elever, der dyrker motion i deres fritid sammenholdt med deres selvvurderede 
fysiske form (n= 1421). 
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7.2.4 Antal dage med fysisk 
aktivitet
Eleverne blev også spurgt om, hvor mange dage i løbet 
af de sidste syv, de har været fysisk aktive i mindst 
en time om dagen. Det vil sige hvor mange dage om 
ugen har de levet op til Sundhedsstyrelsens anbefaling 
om, at børn og unge skal være fysiske aktive mindst 
60 minutter om dagen (Sundhedsstyrelsen, 2006: 
6; Sundhedsstyrelsen, 2011a). Fysisk aktivitet er i 
undersøgelsen defineret som: 

”Enhver form for aktivitet, som får dit hjerte til at slå 
hurtigere, og gør dig forpustet noget af tiden. 
Det kan eksempelvis være sport, at stå på skateboard 
eller at gå/cykle til skole”.

Hovedparten af drengene i Svendborg Kommune er 
fysiske aktive 3-6 dage om ugen af mindst én times 
varighed. Sammenholdes tallene med ETOS 2010 er 
der en mindre andel af drenge i 5. og 7. klasse, der hver 
dag er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Til 
gengæld er der sket en stigning for drenge i 9. klasse, 
der hver dag er fysisk aktive mindst én time om dagen - 
fra 13 % i 2010 til 17 %. 

Generelt er en mindre andel drenge fysisk aktive i 
mindst 60 minutter hver dag. Til gengæld er der en 
større andel af drenge, der er fysiske aktive af mindst 
én times varighed 0-2 og 3-6 gangen om ugen.

Figur 32(a) og (b): Antal dage med mindst én times daglig aktivitet blandt drenge (n=674) og piger (n=737), op-gjort 
på klassetrin.

For pigerne er det størstedelen, der er fysiske aktive 
3-6 dage i ugen med mindst én times fysisk aktivitet. 
Sammenlignes disse tal med ETOS 2010 kan det ses, 
at en mindre andel af piger i denne undersøgelse er 
fysiske aktive af mindst én times fysisk aktivitet 7 
dage om ugen, mens en større andel er fysisk aktive af 

mindst én times fysisk aktivitet 0-2 dage om ugen. Ses 
der nærmere på gruppen af elever, der ingen motion 
dyrkede de sidste 7 dage, kan det ses, at denne gruppe 
bliver større med stigende klassetrin. Generelt har 
drengene en større tendens til ikke at dyrke motion, og 
dette kan måske ses i relation til tid brugt på computer-
spil m.v. (jf. afsnit 7.2.5).



For at vurdere, om eleverne kan betegnes som 
fysisk inaktive, er de blevet spurgt om, hvor meget 
tid de bruger på en række forskellige stillesiddende 
aktiviteter, såsom at se TV, spille computer, chatte og 
SMS i hverdagen. Svarmulighederne var ”Slet ingen”, 
”½ time”, ”1 time”, ”2 timer”, ”3 timer”, ”4 timer”, ”5 timer”, 
”6 timer” eller ”7 timer”. Herunder ses opgørelserne for 
to typer af aktiviteterne. 

7.2.5 Fysisk inaktivitet 
Sundhedsstyrelsen kategoriserer fysisk inaktivitet ved 
at sammenholde antallet af dage med mindst én times 
fysisk aktivitet med, om man tilbringer tre timer eller 
mere hver dag foran computer eller fjernsyn (Sund-
hedsstyrelsen, 2010).

Som det ses af figur 33 (a) og (b) er der en støt stigning 
i forbruget af TV og lign. blandt både piger og drenge 
efterhånden, som de bliver ældre. 36 % af pigerne og 
29 % af drengene i 9. klasse bruger 3 timer eller mere 
per dag i hverdagen på at se tv og lignende.

Figur 33(a) og (b): Tid brugt på at se TV, dvd og lign. per dag i hverdagen blandt drenge (n= 670) og piger 
(n=736), opgjort på klassetrin.

 I forhold til ETOS 2010 er der sket en stigning for pi-
gerne i 9. klasse i forhold til hvor stor en del, der bruger 
mere end 3 timer hver dag på at se tv og lign. (fra 27 % 
til 36 %). Drengene i 9. klasse ligger på samme niveau 
som i ETOS 2010. 
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Tidsforbrug på computerspil er ligesom i ETOS 2010 
blevet undersøgt, og for drengene sker der en stigning 
i tidsforbruget på computerspil m.v. med stigende klas-
setrin. I 9. klasse er det 46 % af drengene, der bruger 3 
timer eller mere på at spille computer m.v. i hverdagen. 

For pigerne er det samlet kun 11 %, der bruger 3 timer 
eller mere på computerspil og lignende. Begge tal er 
væsentlig lavere end ETOS 2010, og det kan se ud til, 
at pigerne bruger mere tid på TV og lignende end på 
computerspil m.v. 

Figur 34(a) og (b): Tid brugt på at spille computer, Playstation, Wii og lign. per dag i hverdagen blandt drenge (n= 
670) og piger (n=736), opgjort på klassetrin.
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 7.2.6 Transport til og fra skole
Eleverne er blevet spurgt til, hvordan de for det meste kommer i skole. Svarmulighederne var ”Går”, ”Cykler”, ”Kører 
på knallert”, ”Bliver kørt i bil”, ”Tager bus” og ”Andet” med mulighed for at uddybe. 

Samlet set er det 46 % i 5. klasse, 55 % i 7. klasse og 
44 % i 9. klasse, der cykler til og fra skole. I forhold til 
at blive kørt i bil er det 23 % af eleverne i 5. klasse og 
15 % i 9. klasse, der bliver kørt. Til gengæld er det 21 % 
af eleverne i 9. klasse, der tager bussen mod 15 % i 5. 
klasse. En del af eleverne benyttede sig af 
svarkategorien ”Andet”, der dækker over skateboard, 

løbehjul og en kombination af at cykle og blive trans-
porteret enten med bil, bus eller tog. ETOS 2010 sam-
menlignede elevernes svar med afstanden i kilometer 
til skole, men idet afstand til skole ikke medtaget i 
denne undersøgelse, er det ikke muligt at sammenligne 
tallene. 

Figur 28: Selvvurderet fysisk form blandt drenge (n=680) og piger (n=744), sammenlignet med ETOS 2010
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7.2.7 Opsummering
En rigtig stor andel af eleverne vurderer, at deres 
fysiske form er god eller virkelig god, men andelen 
falder med stigende alder. Dette hænger fint sammen 
med både, at en mindre andel af elever dyrker idræt 
eller motionere i fritiden og den tid, der bruges på 
stillesiddende aktiviteter, øges markant med stigende 
klassetrin.

For både drenge og piger er hovedparten fysisk aktive 
af mindst én times varighed 3-6 gange om ugen. 
En mindre andel af elever er aktive af mindst én times 
varighed hver dag, og generelt er den andel, der er ak-
tive hver dag faldet i forhold til ETOS 2010.  
En stor andel af elever i Svendborg Kommune cykler 
til skole. Der er dog en andel, der bliver kørt og benyt-
ter sig af offentlige transport midler, hvorved deres 
fysiske aktivitetsniveau kan mindskes. 

Eleverne siger om, hvordan man hjælper eleverne til at være mere aktive i 
frikvartererne:
”Flere udendørs og indendørs aktiviteter i frikvartererne.”

 ”Jeg synes, at en time hver dag skal man ud og løbe – eller løbe indenfor når det er vinter.”

Eleverne siger om, hvordan man får mere motion ind i 
skoledagen:
”Motion minimum 3 gange om ugen og fysiske aktiviteter i timerne”

 ”Jeg synes godt, at vi kunne have mere idræt, og i stedet for at gå en tur om  
 eftermiddagen, kunne vi bruge nogle af vores udendørsarealer til god og sjov  
       træning igennem leg.” 

“ En idrætsdag, hvor man måske holder den hver måned.”
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7.3 Rygning
I dette afsnit præsenteres informationer om forskel-
lige forhold, der relaterer sig til både aktiv og passiv 
rygning. Inden for de sidste mange årtier er kendskabet 
til de skadelige konsekvenser ved rygning blevet klar-
lagt, og i dag er der ingen tvivl om, at rygning medfører 
for tidlig død og forøget risiko for at blive syg af blandt 
andet kræft (Sundhedsstyrelsen, 2004: 10-16). Sygdom 
som følge af rygning medfører ligeledes en forrin-
get livskvalitet, og derfor er det af stor interesse at 
udskyde de unges rygestart samt at få de unge, der er 
begyndt at ryge, til at stoppe med at ryge. 
I undersøgelsen er der blevet spurgt til, hvor ofte der 

bliver røget indenfor i deres hjem, samt om der er 
personer i deres nærmeste omgangskreds, der ryger. 
Desuden er de blevet spurgt til, om de nogensinde 
har prøvet at ryge. Elever, der har svaret, at de har 
prøvet at ryge, er blevet stillet en række uddybende 
spørgsmål til deres rygevaner samt et eventuelt ønske 
om rygestop. 

7.3.1 Passiv rygning
I undersøgelsen er der, ligesom i ETOS 2010, blevet 
spurgt om, hvor ofte der bliver røget indenfor der, hvor 
de bor, da dette typisk vil være den primære kilde til 
passiv rygning.

Figur 36: Opgørelse over, hvor ofte eleverne udsættes for passiv rygning, opgjort på klassetrin (n=1394

Som det ses af figur 36, er det samlet set 11 % af elev-
erne, der dagligt udsættes for passiv rygning i hjem-
met, mens det yderligere er 5 %, der enten ugentligt 
eller månedligt udsættes for passiv rygning i hjemmet. 
Andelen af elever, der udsættes for passiv rygning 

dagligt, ugentligt eller månedligt er lidt lavere end i 
ETOS 2010, og derved er andelen af elever, der angiver, 
at de sjældent eller aldrig udsættes for passiv rygning 
steget lidt i forhold til ETOS 2010. 
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7.3.2 Nære personers 
rygevaner
Eleverne er også blevet spurgt om, hvorvidt deres 
nærmeste ryger. Svarmulighederne var ”Mor”, ”Far”, 
”Søskende”, ”Bedste ven”, ”Flere bedste venner” eller 
”Ingen af disse”. Det var muligt at vælge flere af de fem 
første svarmuligheder, mens valg af den sidste 
svarkategori udelukkede muligheden for at vælge 
nogle af de øvrige. Det er væsentligt at pointere, at 
eleverne altså havde mulighed for at svare at både far 
og mor ryger eller at bedste ven og søskende ryger, 
hvorfor procentsatsen kan være større end 100 %. 

Tallene viser samme tendens som i ETOS 2010, hvor 
eleverne i 9. klasse generelt udtrykker, at en andel af 
deres nære relationer ryger. Sammenlignes tallene 
for eleverne i 9. klasse med ETOS 2010, kan det ses, at 
flere søskende (16 % i 2010 mod 18 % i 2013) og flere 
venner (20 % i 2010 mod 28 % i 2013) ryger. At der med 
stigende alder både er en større andel af søskende 
og venner, der ryger, hænger sammen med den al-
dersmæssige udvikling, hvor der bliver større sandsyn-
lighed for, at nogle af de pågældende nære relationer 
ryger

Figur 37: Opgørelse over, hvem af elevernes nærmeste relationer, der ryger, opgjort på klassetrin (n=1395).
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Ellers ligger eleverne i Svendborg Kommune under 
landsgennemsnittet i forhold til procentdelen, der har 
prøvet at ryge. 

7.3.3 Erfaringer med rygning
Eleverne er blevet spurgt om, hvorvidt de nogensinde 
har prøvet at ryge. Svarmulighederne var ”Nej” eller 
”Ja”. Figuren nedenunder viser, at drengene i 5. klasse 
ligger over landsgennemsnittet med 11 % mod 9 %. 

Figur 38: Opgørelse over procentdelen af drenge (n= 664)og piger (n= 729), der har prøvet at ryge, opgjort på 
klassetrin sammenholdt med landsundersøgelsen.

De elever, der har angivet, at de har prøvet at ryge, 
er også blevet spurgt om de ryger dagligt, ugentligt, 
sjældnere eller er ikke-ryger. Figur 39 viser, at ingen 
elever i 5. klasse i Svendborg Kommune ryger dagligt, 
ugentligt eller sjældnere. I 7. klasse er det 2 % af 
drengene og 3 % af pigerne, der ryger dagligt, ugentligt 
eller sjældnere. Disse tal er noget lavere end tallene fra 
landsundersøgelsen. I 9. klasse er det 16 % af dren-
gene og 22 % af pigerne, der ryger dagligt, ugentligt 
eller sjældnere. Disse tal er også lavere end tallene fra 
landsundersøgelsen. Samtidig afspejler figur 39 denne 
samme udvikling, som der ses i figur 38, hvor pigerne i 
9. klasse overhaler drengene i forhold til at ryge. 

I 5. og 7. klasse er der en større procentdel af drenge 
end piger, der har prøvet at ryge, men denne tendens 
vender i 9. klasse, hvor en større procentdel af piger (42 
%) end drenge (36 %) har prøvet at ryge. Der kan ses en 
stigende tendens til, at en større procentdel af elev-
erne har prøvet at ryge med stigende klassetrin. 
I forhold til ETOS 2010 er der sket en stigning i andelen 
af elever, der har prøvet at ryge. Dog er spørgsmålsfor-
men også ændret fra ”Har du nogensinde prøvet at 
ryge?” med svarkategorierne ”Nej”, ”Ja, men ikke en hel 
cigaret” eller ”Ja, en hel cigaret eller mere” til ”Har du 
nogensinde røget? (mindst én cigaret, cigar, pibe eller 
vandpibe)” med svarkategorierne ”Nej” eller ”Ja”. Denne 
ændring kan have medført en stigning i andelen af 
elever, der angiver at have prøvet at ryge. Dog kan det 
ikke udelukkes, at en større andel af elever har prøvet 
at ryge siden ETOS 2010 blev gennemført. 
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centdelen af elever, der er dagligrygere er steget siden 
2010. Dog er tallene fra denne undersøgelse lavere 
end tallene fra landsundersøgelsen, hvor 10,5 % ryger 
dagligt. 

Ses der nærmere på tallene kan det ses, at det samlet 
set er 9,5 % af eleverne i 9. klasse, der ryger dagligt. 
Altså omtrent hver 10. elev ryger dagligt. I forhold til 
ETOS 2010 var tallet på 6,9 %, hvilket viser, at pro-

Figur 39: Opgørelse over elevernes rygevaner, opgjort på klassetrin (n = 267) , sammenholdt med tilsvarende tal fra 
landsundersøgelsen.

Figur 40: Opgørelse over procentdelen af elever, der ryger dagligt, opgjort på klassetrin og køn (n = 267) , sammenholdt 
med tilsvarende tal fra landsundersøgelsen.

8  Tallene er opgjort i forhold til antallet af elever, der har svaret på spørgsmålet om de har nogensinde har prøvet at ryge for at kunne 
sammenligne tallene med landsundersøgelsen. 
9  Tallene er opgjort i forhold til antallet af elever, der har svaret på spørgsmålet om de har nogensinde har prøvet at ryge for at kunne 
sammenligne tallene med landsundersøgelsen. 
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I afsnit 7.3.2 sås der på rygning blandt nærmeste rela-
tioner. Når data fra dette spørgsmål sammenholdes 
med informationer om elevernes egne erfaringer med 
at ryge, tegner der sig et interessant mønster, hvor de, 
der har prøvet at ryge oftere har en eller flere rygere 
blandt deres nære relationer. 

Figur 41 illustrerer, at der blandt de elever, der har 
prøvet at ryge, er 26 % hvor moderen ryger, 34 % 
hvor faderen ryger, 27 % hvor søskende ryger, 24 % 
hvor bedste ven ryger og 41 % hvor flere venner ryger. 
Samme tendens sås i ETOS 2010. 

Figur 41: Nærmeste relationer, der ryger sammenholdt med egne rygeerfaringer (n = 1393).

Figur 42: Opgørelse over, hvem eleverne var sammen med første gang, de røg en hel cigaret, opgjort på 
7. klasse (n=63) og 9. klasse (n=161 ).

10  På grund af meget få respondenter i 5. klasse er disse ikke medtaget i resultaterne i resten af dette afsnit.
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Ikke overraskende er det primært venner, eleverne har 
været sammen med, første gang de prøvede at ryge. 
Sammenlignes tallene med ETOS 2010 er der en mindre 
andel af elever i 7. klasse, der var sammen med venner 
ved første cigaret end der er i 9. klasse. Til gengæld 
er der sket en stigning i andelen af elever i 7. klasse, 
der har været sammen med deres forældre ved første 
cigaret. Mere præcist er det 7 elever i 7. klasse, der har 
været sammen med deres forældre ved første
cigaret. Ved svarkategorien ”Andre” har eleverne 
primært angivet andre familiemedlemmer, såsom 
fætter og kæreste. 

7.3.4 Ønske om rygestop
Ud af de 267 elever, der har svaret på om de ryger 
dagligt, ugentligt, sjældnere eller ikke ryger er det 
117 elever, der har svaret på spørgsmålet om, hvilke 
forhold, der kan have betydning for at være røgfri. De 
to væsentligste forhold er, at vennerne ikke ryger og 
højere priser på cigaretter. 

Eleverne er også blevet spurgt, om de ønsker at stoppe 
med at ryge og om de ønsker hjælp til at stoppe med at 
ryge. Det er få elever, der har svaret fyldestgørende på 
disse spørgsmål, og i den anledning er det valgt at an-
give antallet af elever frem for procentdelen. Blandt de 
62 elever, der har svaret på spørgsmålet om, de ønsker 
at stoppe med at ryge, er det 33 elever, der angiver, at 

de gerne vil stoppe med at ryge. Ud af dette tal er der 
28 elever i 9. klasse, der ønsker at stoppe med at ryge. 
At der er flest elever i 9. klasse, der ønsker at stoppe 
med at ryge kan hænge sammen med, at der er flere 
elever i 9. klasse, der ryger end der er i 7. klasse. 
De, der angiver, at de ønsker at stoppe med at ryge, er 
efterfølgende blevet spurgt, om de ønsker hjælp til at 
stoppe med at ryge. Ud af de 33 elever, der har svaret 
på spørgsmålet om de ønsker hjælp til at stoppe med 
at ryge, er der blot 2 drenge og 4 piger, der ønsker hjælp 
til et rygestop. Dette kan tyde på, at eleverne, der ryger 
og ønsker at stoppe med at ryge, selv kan håndtere 
et rygestop. Eller at de elever, der ryger, ikke opfatter 
rygning som et helbredsmæssigt og sundhedsskadeligt 
problem. 

7.3.5 Opsummering
Børn er særligt følsomme over for røg og passiv rygn-
ing er en væsentlig risikofaktor i forhold til at udvikle 
luftvejssygdomme (Sundhedsstyrelsen, 2004: 10-16) 
og undersøgelsen viser, at 11 % bliver udsat for passiv 
rygning i hjemmet. 

I forhold til elevernes egne erfaringer med rygning, er 
der sket en stigning i både andelen af elever, der har 
prøvet at ryge og dagligrygere siden 2010. Tallene 
ligger under landsgennemsnittet, men det er fortsat 
hver 10. elev, der ryger dagligt. 

Eleverne siger, om rygning på skolen:
”Der skal gøres mere for at stoppe rygning. Jeg har mere end fem 
venner, der går udenfor for at ryge, og det er kun 20 meter fra 
skolen, at det foregår.”

 ”Ingen rygning på skolen, da rygning fylder ret meget i de  
     forskellige 9. klasser.”

Eleverne siger, om hvordan man får eleverne til at stoppe 
med at ryge:
”Stop alt rygning på skolen og større konsekvenser når man bryder reglerne.”

”Undervisning i rygestop. Eksempelvis hvilke produkter, 
der hjælper og hvilke, der ikke gør.”

”Hvis folk bliver set ryge, bør der ringes hjem. Hvis det er på skolens område, bør 
de blive smidt ud af skolen.” 
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7.4 Alkohol, hash og stoffer
Alkohol er en del af den danske ungdomskultur. Endda 
så meget at danske unge drikker mere end unge i andre 
europæiske lande (Det Europæiske Overvågningscent-
er for Narkotika og Narkotikamisbrug, 2009). At unge 
drikker alkohol har indflydelse på deres adfærd og der 
kan opstå risikofyldt adfærd i forhold til blandt andet 
usikker sex samt at blive involveret i trafikulykker og 
slagsmål (Nielsen, Sørensen & Osmec, 2010). 
I dette afsnit præsenteres informationer om forskel-
lige forhold, der relaterer sig til elevers brug af alkohol 
og stoffer. 

Alle elever, der har deltaget i undersøgelsen, er blevet 
spurgt til, om de har prøvet at drikke en hel genstand 
eller mere ved samme lejlighed. Elever, der svarer ja til 

dette, er blevet stillet en række uddybende spørgsmål 
omkring deres alkoholvaner.  

Alle elever i 7. og 9. klasse er desuden blevet spurgt om, 
hvorvidt de har en aftale med deres forældre om brug 
af alkohol. Desuden er de også blevet spurgt om deres 
erfaringer med en række stoffer. 

Elever i 5. klasse, der har aldrig har drukket alkohol, 
er ikke blevet stillet yderligere spørgsmål inden for 
temaet alkohol og stoffer, og er i stedet blevet ledt 
videre til spørgsmålene under næste tema.

Figur 43: Andel, der har drukket en genstand eller mere ved samme lejlighed, opgjort på klassetrin (n=1390), 
sammenlignet med ETOS 2010.

Af figur 43 ses det, at der sker en markant udvikling 
i andelen, der har drukket en hel genstand eller mere 
efterhånden som eleverne stiger i klassetrin. 25 % af 
drengene og 15 % af pigerne i 5. klasse har drukket én 
genstand eller mere ved samme lejlighed. Omregnet 

til antal er det 45 drenge og 32 piger i 5. klasse, der har 
prøvet at drikke en hel genstand eller mere ved samme 
lejlighed. I 9. klasse er det 184 piger og 175 drenge (83 
%), der har drukket én hel genstand eller mere ved 
samme lejlighed. Denne andel er mindre i forhold til
ETOS 2010. 

7.4.1 Erfaringer med alkohol
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7.4.2 Alkoholvaner blandt de, der har prøvet at drikke en hel 
genstand eller mere
 
De elever, der har svaret, at de har prøvet at drikke én genstand eller mere ved samme lejlighed, er blevet stillet 
spørgsmål til deres alkoholvaner. Eleverne er blevet spurgt til, om de har været rigtig fulde og i så fald, hvor ofte de 
har været fulde . 

Som det fremgår af figuren er der en lavere procentdel 
af elever i 5. klasse og 7. klasse, der drikker alkohol 
ugentligt end der er på landsplan. Dog er der en større 
procentdel elever i 9. klasse, der drikker alkohol 
ugentligt, end der i landsundersøgelsen. Særligt dren-
gene i 9. klasse i Svendborg drikker oftere ugentligt 
alkohol. Ud fra de indsamlede data er det ikke muligt at 

undersøge, hvor mange genstande eleverne drikker.
Ses der nærmere på tallene kan det ses, at de piger i 9. 
klasse, der drikker alkohol ugentligt, har størst indtag 
af alkoholsodavand, såsom Smirnoff Ice og Bacardi 
Breezer, mens drengene i 9. klasse, der drikker alkohol 
ugentligt, har størst indtag af øl. 

Figur 44: Andel, der har prøvet at være fulde mindst to gange, opgjort på køn og klassetrin (n=671) , sammenlignet 
med landsundersøgelsen.

11 At være fuld kan være forskellig fra person til person, og det er ikke muligt at vide i denne undersøgelse, hvordan eleverne definerer fuldskab. 
Denne forskel vil være den samme i landsundersøgelsen.   
12  Det er kun elever, der har svaret, at de har prøvet at drikke én hel genstand eller mere ved samme lejlighed, der er blevet stillet det pågæl-
dende spørgsmål. For at gøre tallene sammenligne med landsundersøgelsen er denne tabel beregnet i forhold til alle elever, der har svaret på 
spørgsmålet, om de har prøvet at drikke én hel genstand eller mere ved samme lejlighed. 
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Som det fremgår af figuren er der en lavere procentdel 
af elever i 5. klasse og 7. klasse, der drikker alkohol 
ugentligt end der er på landsplan. Dog er der en større 
procentdel elever i 9. klasse, der drikker alkohol ugen-
tligt, end der i landsundersøgelsen. Særligt drengene i 
9. klasse i Svendborg drikker oftere ugentligt alkohol. 
Ud fra de indsamlede data er det ikke muligt at under-
søge, hvor mange genstande eleverne drikker.

Ses der nærmere på tallene kan det ses, at de piger i 9. 
klasse, der drikker alkohol ugentligt, har størst indtag 
af alkoholsodavand, såsom Smirnoff Ice og Bacardi 
Breezer, mens drengene i 9. klasse, der drikker alkohol 
ugentligt, har størst indtag af øl. 

Figur 45: Procent, der drikker alkohol mindst en gang ugentligt, opgjort på køn og klassetrin (n= 671) , sammen-
lignet med landsundersøgelsen.

13 Det er kun elever, der har svaret, at de har prøvet at drikke én hel genstand eller mere ved samme lejlighed, der er blevet stillet det pågæl-
dende spørgsmål. For at gøre tallene sammenligne med landsundersøgelsen er denne tabel beregnet i forhold til alle elever, der har svaret på 
spørgsmålet om de har prøvet at drikke én hel genstand eller mere ved samme lejlighed. 
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7.4.3 Aftale med forældre om indtag af alkohol
Alle elever i 7. og 9. klasse er blevet spurgt ”Har du og dine forældre en aftale om brug af alkohol, når du skal til fest?” 
Svarmulighederne var her ”Ja, jeg må drikke det jeg vil”, ”Ja, jeg må drikke alkohol i begrænsede mængder”, ”Ja, jeg må 
ikke drikke alkohol” eller ”Nej, det har vi ikke nogen aftale om”. 

Det ses af figur 46, at der er en større procentdel af 
elever i 9. klasse end i 7. klasse, der har en aftale med 
deres forældre om brug af alkohol. Dette skyldes 
sandsynligvis, at der i 7. klasse er færre, der er begyndt 
at drikke alkohol end i 9. klasse, hvorfor det ikke har 
været nødvendigt at lave aftale omkring dette. Sam-
menlignes tallene med ETOS 2010 er der generelt sket 
en udvikling i forhold til elevernes aftaler om alkohol 
med deres forældre. Der er en større procentdel af 
elever i 9. klasse, der har en aftale med deres forældre 
om, at de må drikke, hvad de vil. Samtidig med at en 

større procentdel af elever i 9. klasse ikke har nogen 
aftale med deres forældre. En mindre andel elever i 
7. klasse har ingen alko-holaftale med forældrene i 
forhold til ETOS 2010.

For at se på, om regler omkring alkohol har betydning 
for, om eleverne prøver at drikke alkohol, har vi krydset 
spørgsmålet om, hvorvidt eleverne har prøvet at drikke 
én hel genstand eller mere ved samme lejlighed med 
spørgsmålet om, hvorvidt eleverne har en aftale med 
sine forældre. 

Figur 46: Aftaler om brug af alkohol, opgjort på klassetrin (n=972).
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Af de elever, der har en aftale om, at de må drikke, hvad 
de vil og må drikke alkohol i begrænsede mængder, 
har størstedelen af dem prøvet at drikke én genstand 
eller mere ved samme lejlighed. For de elever, der har 
en aftale om, at de ikke må drikke alkohol, er det 32 % 
i 7. klasse og 46 % i 9. klasse, der alligevel har drukket 
én hel genstand eller mere ved samme lejlighed. Dog 
er denne andel væsentlig lavere end for de elever, der 

har aftaler om, at de må drikke alkohol. Af de elever, 
der ingen aftaler har, har samlet set lidt over halvdelen 
drukket én hel genstand eller mere ved samme lej-
lighed. Tendensen er den samme som ETOS 2010.
Dernæst er det undersøgt om, der kan være en sam-
menhæng mellem at have været fuld mindst to gange 
og at have en aftale med sine forældre om brug af 
alkohol. 

Figur 47: Sammenhæng mellem genstande drukket og aftale om brug af alkohol, opgjort på klassetrin (n= 972). 

Af figur 48 kan det ses, at elever i både 7. og 9. klasse, 
der har en aftale om, at de må drikke hvad de vil, er den 
største gruppe, der har været fulde mindst to gange. 
Således kan det se ud til, at de elever, der har en aftale 

med deres forældre om, at eleverne ikke må drikke 
alkohol, har en gavnlig effekt i forhold til, at disse elever 
ikke drikker sig fulde. 

Figur 48: Sammenhæng mellem at være fuld mindst to gange og aftale om brug af alkohol, opgjort 
på klassetrin (n= 589). 

Ja, jeg må 
drikke det 
jeg vil

Ja, jeg må 
drikke alkohol 
i begrænsede 
mængder

ja, jeg må ikke 
drikke alkohol 

Nej, det har 
vi ikke nogen 
aftale om
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7.4.4 Erfaringer med hash og 
andre stoffer
Elever i 7. og 9. klasse  er blevet spurgt til deres 
erfaringer med hash, dopingmidler og andre 
narkotiske stoffer. 

Figur 49 viser, at en stor del af eleverne i 9. klasse har 
prøvet hash mere end en gang. 7 % har prøvet hash en 
enkelt gang, mens 13 % af drengene og 10 % af pigerne 
har prøvet hash flere gange. Ses der nærmere på tal-
lene, kan det ses, at det er 9 elever i 7. klasse, der har 
erfaring med hash. I 9. klasse er det tal steget til 78 
elever, der enten har prøvet hash en enkelt gang eller 
flere gange. 

Sammenlignes disse tal (20 % af drengene og 17 % af 
pigerne i 9. klasse) med tallene fra landsundersøgelsen 
(17 % af drengene og 14 % af pigerne på landsplan), 
er procentdelen, der har prøvet hash mindst en gang 
større i Svendborg Kommune. I forhold til ETOS 2010 er 

det 14 % af drengene og 10 % af pigerne i 9. klasse, der 
har prøvet at ryge hash, og 4 % der har prøvet det mere 
en gang. Der er altså sket en stigning i andelen af elever 
i 9. klasse, der har prøvet at ryge hash flere gange. 

For de to andre stofgrupper, dopingmidler og andre 
narkotiske stoffer, er kønsforskellen ikke lige så 
markant. 3,5 % af eleverne i 9. klasse har taget andre 
former for narkotiske stoffer. I forhold til dopingmidler 
er det 1,4 % af eleverne i 9. klasse, der har taget dette. 
Indtaget af andre narkotiske stoffer er cirka det 
samme som i ETOS 2010, mens andelen af elever, der 
har taget dopingmidler er lavere end i ETOS 2010. 

Figur 49: Opgørelse over procent, der har prøvet hash en enkelt gang og flere gange, opgjort på klassetrin og køn 
(n =968).

14 Elever i 5. klasse er ikke blevet stillet spørgsmål om brug af stoffer, da det vurderes at være upassende.
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7.4.5 Opsummering
Undersøgelsen viser, at de unge i Svendborg Kommune 
ligger på niveau med eller lige under gennemsnittet 
fra 2010 i forhold til at have prøvet at drikke mindst 
en genstand. Eleverne i Svendborg Kommune ligger 
også under gennemsnittet fra landsplan i forhold til at 
have været fulde – dog med undtagelse af drengene 
i 5. klasse. Der er en større andel af elever i 9. klasse i 
Svendborg Kommune, der drikker alkohol ugentligt end 

der er på landsplan. 
Undersøgelsen viser også, at det at indgå aftale med 
de unge om, at de enten ikke må drikke alkohol eller kun 
må drikke det i begrænsede mængder, har en positiv 
indflydelse på deres alkoholindtag. 
I forhold til at have prøvet stoffer, er der en relativt 
stor andel af eleverne i 7. og 9. klasse, der har prøvet 
hash. Endda så stor, at der er en større andel af elever i 
Svendborg Kommune end på landsplan, der har prøvet 
at ryge hash mindst en gang.

Eleverne siger, om hvordan man får dem til at stoppe med at forbruge alkohol
 og stoffer:
”At man bliver oplyst om, hvad de forskellige ting, eksempelvis alkohol, gør ved kroppen.”

      ”At man ikke ryger hash.”

”Reglerne vedrørende druk og rygning skal der bliver holdt mere øje med. Mange overtræder reglerne, men 
lærerne holder ikke rigtig øje med det .”

 ”Det ville være godt at få en til at komme ud på skolen og holde et foredrag om konsekvenserne 
   ved alkohol og euforiserende stoffer, så man vidste præcist, hvor fagligt det er.”
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7.5 Kroppens udvikling og 
seksualitet
Eleverne har brug for viden om kroppens udvikling, 
forebyggelse af kønssygdomme og uønskede gravid-
iteter, og i denne forbindelse kan seksualundervisning 
i skolerne være med til at fremme viden om kroppens 
udvikling og seksualitet (Rasmussen & Due, 2011). 
I dette afsnit præsenteres informationer om, hvorvidt 
eleverne oplever, at de har nok viden om de fire temaer 
”Kroppens udvikling i forbindelse med puberteten”, 

”Seksualitet og onani”, ”Prævention” og ”Seksuelt 
overførte sygdomme”. Desuden spørges der til, hvor de 
har deres viden fra, hvor eleverne har haft mulighed for 
at angive flere svar. Afslutningsvis spørges der til, om 
eleven har haft samleje med en anden person, og i så 
fald om hvilken prævention, der blev brugt den første 
gang. 

Elever i 5. klasse er kun blevet stillet de spørgsmål, der 
relaterer sig til kroppens udvikling, da det vurderes, at 
det ville være upassende at spørge til de andre forhold. 
Herefter er de ledt videre til næste tema. 

Figur 50: Andel, der har haft seksualundervisning inden for det sidste skoleår i skolen, opgjort på køn og klassetrin 
(n = 1383)

Som det fremgår af figuren, har 65 % i 7. klasse haft 
seksualundervisning. For 5. klasserne er det 44 %, der 
har haft seksualundervisning og for 9. klasse er det 
31 %. Det ser ud til, at der bliver fokuseret på seksu-
alundervisningen omkring 7. klasse, hvor eleverne også 

begynder at udvikle sig og komme i puberteten. I ETOS 
2010 er der ikke blevet spurgt til, hvor mange elever, 
der har fået seksualundervisning inden for det sidste 
skoleår i skolen, hvorfor der ikke er et sammenlignings-
grundlag.  

15 For piger starter puberteten typisk, når de er 10-13 år, mens den for drenge typisk starter, når de er 12-15 år.
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7.5.1 Viden om kroppens 
udvikling i forbindelse med 
puberteten
Af figuren herunder fremgår det, at det er 55 % af 
eleverne i 5. klasse, der mener, at de ved nok om krop-
pens udvikling i forbindelse med puberteten. Dette tal 
stiger op til 88 % i 9. klasse, hvor 3,5 % mener, at de 
ikke ved nok om kroppens udvikling i forbindelse med 
puberteten. 

I ETOS 2010 var der en lille overvægt af piger, der 
mente, at de vidste nok om kroppens udvikling. I denne 
undersøgelse er der både i 5. klasse og 9. klasse en lidt 
større andel af drenge end andel af piger, der mener, at 
de ved nok om kroppens udvikling

Eleverne er også blevet spurgt om, hvorfra de har deres 
viden, om kroppens udvikling under puberteten. Dren-
gene i 7. klasse har primært deres viden fra lærere (49 
%), hvilket i 9. klasse ændrer sig til viden fra Sund Sex 
Skolen (60 %). Porno er en ny svarkategori i forhold til 
ETOS 2010, og den ligger på 7 % for drengene i både 7. 
og 9. klasse. I forhold til ETOS 2010 kan det ses, at dren-
gene i mindre grad får deres viden fra deres forældre. 
Svarkategorien ”Andet” dækker for drengene primært 

over internettet og brødre.
Pigerne i 7. klasse får også primært deres viden fra 
lærere (53 %), hvilket i 9. klasse er faldet til 32 % til 
fordel for, at 57 % af pigerne får deres viden om krop-
pens udvikling fra Sund Sex Skolen. Der er omkring 1 % 
af pigerne i 7. og 9. klasse, der angiver, at de har deres 
viden fra porno. Svarkategorien ”Andet” dækker for 
pigerne primært over internettet og blade, såsom ”Vi 
Unge”.   

Figur 51: Andel, der synes, at de ved nok om kroppens udvikling i forbindelse med puberteten, opgjort på køn og 
klassetrin (n=1380), sammenlignet med ETOS 2010.
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7.5.2 Viden om seksualitet og 
onani
Af figur 52 fremgår det, at det er 46 % af pigerne og 67 
% af drengene i 7. klasse, der synes, at de ved nok om 
seksualitet og onani, hvilket er en stigning i forhold til 
ETOS 2010 (40 % af pigerne og 52 % af drengene i 

7. klasse). En lille stigning i andelen af elever, der mener, 
at de ved nok om seksualitet og onani ses også i 9. 
klasse (76 % af pigerne og 84 % af drengene mod 74 % 
af pigerne og 83 % af drengene i ETOS 2010). 

Figur 52: Andel, der synes, at de ved nok om seksualitet og onani, opgjort på køn og klassetrin (n=969) sammenlignet 
med ETOS 2010.

I forhold til hvor eleverne får deres viden fra, er det i 7. 
klasse for pigerne primært lærere (34 %) og kammer-
ater (31 %) og for drengene primært kammerater (36 
%) og lærere (27 %). I 9. klasse får både piger og drenge 
primært deres viden fra Sund Sex Skolen. I forhold til 

svarkategorien ”Porno” får drengene i 7. klasse og 9. 
klasse henholdsvis 19 % og 28 % af deres viden om 
seksualitet og onani derfra. For pigerne ligger tallene 
på henholdsvis 1 % for 7. klasse og 5 % for 9. klasse. 
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7.5.3 Viden om prævention
For at undersøge elevernes viden om prævention er de 
blevet spurgt, om de synes, at de ved nok om præven-
tion til at have sex med en anden person. 

Figur 53: Andel, der synes, at de ved nok om prævention til at have sex med en anden person, opgjort på køn og klas-
setrin (n=958), sammenlignet med ETOS 2010

Figur 53 viser, at 44 % af eleverne i 7. klasse synes, 
at de har nok viden om prævention til at have sex 
med en anden person. I 9. klasse er dette tal steget til 
omtrent 80 %. 
Eleverne er ligeledes blevet spurgt om deres informa-
tionskilder i forhold til deres viden om prævention. 33 
% af drengene i 7. klasse får deres viden fra lærere. 30 
% mener, at de ikke har nok viden om prævention. I 9. 
klasse er det 27 % og 8 %. En større andel af drengene 
får deres viden fra Sund Sex Skolen (62 %). 

I forhold til porno angiver 5 % af drengene i 7. og 9. 
klasse, at de får deres viden om prævention derfra. 
I 7. klasse har pigerne primært deres viden fra lærere 
(36 %). Samtidig kan ses, at der er 26 % af pigerne i 7. 
klasse, der angiver, at de ikke har nok viden om præven-
tion til at have sex med en anden person. Dette tal 
falder til 5 % i 9. klasse, hvor pigerne samtidig angiver, 
at de primært får deres viden fra Sund Sex Skolen 
(64 %). 
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7.5.4 Viden om seksuelt 
overførte sygdomme
Det er også interessant at vide, om eleverne har viden 
om seksuelt overførte sygdomme. Som det fremgår af 
figur 54, er det 51 % af drengene og 42 % af pigerne i 7. 

klasse, der synes, at de ved nok om seksuelt overførte 
sygdomme til at have sex med en anden person. I 9. 
klasse er det 75 % af drengene og 68 % af pigerne. 

Figur 54: Andel, der synes, at de ved nok om seksuelt overførte sygdomme til at have sex med en anden person, op-
gjort på køn og klassetrin (n=957), sammenlignet med ETOS 2010.

I 7. klasse er den mest udbredte kilde til viden om sek-
suelt overførte sygdomme, for både drenge og piger, 
lærere med henholdsvis 41 % og 48 %. I 7. klasse er der 
henholdsvis 15 % af pigerne og 21 % af drengene, der 
ikke mener, at de ved nok om seksuelt overførte syg-
domme. I 9. klasse er det kun 4 % af pigerne og 6 % af 
drengene. En større andel af elever i 9. klasse får deres 

viden fra Sund Sex Skolen. Der er ingen af pigerne, der 
angiver, at de får deres viden om seksuelt overførte 
sygdomme fra porno, hvor 4 % af drengene i 7. klasse 
og 5 % af drengene i 9. klasse angiver, at de får deres 
viden fra porno. Svarkategorien ”Andet” dækker over 
internettet og blade, såsom ”Vi Unge” og ”Illustreret 
Videnskab” for henholdsvis piger og drenge. 
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Som det ses af figuren herover er det 7 % af drengene 
og 3 % af pigerne i 7. klasse, der har haft deres sek-
suelle debut, mens det i 9. klasse er 30 % af drengene 
og 27 % af pigerne. Sammenlignes disse tal med ETOS 
2010 er der en lidt mindre andel piger i 7. klasse, der har 
haft deres seksuelle debut (5 % mod 3 %). Til gengæld 
er der en lidt større andel af drenge i 9. klasse, der har 
haft deres seksuelle debut (30 % mod 23 %). 

For at beskytte sig selv og sin partner mod seksuelt 
overførte sygdomme og uønsket graviditet bør der 
anvendes prævention. Eleverne er blevet spurgt om, de 
anvendte prævention første gang, de havde samleje, og 
her var der mulighed for at angive flere svarmuligheder. 
Eksempelvis kan der både have været anvendt kondom 
og p-piller ved et samleje.  

7.5.5 Seksuel debut

Figur 55: Andel, der har haft deres seksuelle debut, opgjort på klassetrin og køn (n=967).

Figur 56: Andel, der angiver, at de ikke har brugt nogen form for prævention første gang de havde samleje, opgjort på 
køn og klassetrin (n=147).

I 2010 var det 67 % drenge og 25 % piger i 7. klasse og 
22 % drenge og 5 % piger i 9. klasse, der ikke havde 
brugt prævention ved første samleje. I denne under-
søgelse er det 6 % af drengene og 12 % af pigerne i 7. 
klasse, og i 9. klasse er det hver 6. dreng og pige, der 
angiver, at de ikke har brugt prævention ved første 
samleje. For pigerne i 9. klasse er der sket en stign-
ing i andelen, der ikke brugte prævention ved første 
samleje. For både drenge og piger er kondom den mest 
hyppige anvendte præventionsform, og dernæst kom-
mer p-piller. Således brugte 111 elever kondom som 

prævention ved første samleje og 28 elever brugte 
p-piller som præventionsmetode ved første samleje. 

Dernæst er det undersøgt om, der er en sammenhæng 
mellem viden om prævention og anvendelse af præven-
tion ved første samleje. 144 elever har både svaret på 
spørgsmålet om deres viden om prævention og om de 
har brugt prævention ved første samleje. Præventions-
formerne afbrudt samleje, p-ring/stav/plaster og for-
trydelsespiller er ikke medtaget i nedenstående figur, 
da for få elever har brugt disse former for prævention.  
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Af figur 57 kan det ses, at 86 % af de elever, der har 
tilstrækkelig viden om prævention ikke brugte præven-
tion ved første samleje. Henholdsvis 80 % og 79 % af 
eleverne, der har tilstrækkelig viden om prævention 

til at have sex med en anden person, anvendte hen-
holdsvis kondom og p-piller som præventionsform ved 
første samleje.

Figur 57: Elevernes viden om prævention sammenholdt med anvendelse af prævention ved første samleje (n=144).
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7.5.6 Opsummering 
Som forventet stiger andelen, der føler, at de ved nok 
om de fire berørte emner om kroppens udvikling og 
seksualitet, efterhånden som eleverne bliver ældre. 
Der er dog stadig en andel i 9. klasse, der ikke synes, at 
de ved nok om de fire emner.  

For elever i 9. klasse er den mest udbredte kilde til 
information om de berørte emner Sund Sex Skolen, 
hvor det i 7. klasse især er lærere, efterfulgt af

 kammerater og forældre, der er kilder til information 
om kroppens udvikling og seksualitet.
28 % af eleverne i 9. klasse, har haft deres seksuelle 
debut, mens det kun er 5 % i 7. klasse. Der sker således 
en udvikling af elevernes kroppe og seksualitet som de 
bliver ældre. Der er dog en tendens til, at flere piger i 9. 
klasse ikke brugte prævention ved første samleje. 

Eleverne siger, om seksualundervisning:
”Få kondomer med hjem fra skole.”

   ”Jeg synes, at skolen kunne undervise mere om sex osv. Det føler jeg, at vi mangler.”

”Vi skal lære om sexsygdomme og hvad de gør ved kroppen.”
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7.6 Øvrig sundhedsadfærd
I dette afsnit præsenteres informationer om en række forskellige forhold, der vedrører elevernes sundhed, men 
som ikke umiddelbart passer ind i de øvrige temaer. Dette er om hyppighed af tandbørstning, hvordan eleverne har 
det med at gå til tandlæge, hvor meget søvn de får om natten, om de bruger cykelhjelm, når de cykler, og hvordan 
deres solarievaner er.

7.6.1 Tandbørstning
Tandbørstning er vigtig for en god tandsundhed, og 
vanerne omkring tandbørstning grundlægges i barne- 
og ungdomsårene. Den generelle anbefaling for 
tandbørstning er to gange dagligt (Rasmussen & Due, 
2011). I undersøgelsen er eleverne blevet spurgt til, 

Figur 58(a) og (b): Oversigt over, hvor hyppigt drenge (n=699) og piger (n=764) børster tænder, opgjort på 
klassetrin.

Over 85 % af pigerne børster tænder flere gange om 
dagen med en tendens til, at en større andel af piger i 9. 
klasse børster tænder flere gange dagligt end pigerne 
i 5. klasse. For drengene ses et fald i andel drenge, der 
børster tænder flere gange om dagen fra 85 % i 5. 

klasse til 72 % i 9. klasse. Generelt er pigerne bedre til 
at børste deres tænder flere gange om dagen end dren-
gene, hvorved pigerne på denne måde passer bedre på 
deres tænder. 

hvor ofte de børster tænder. Svarmulighederne var 
”Flere gange om dagen”, ”En gang om dagen”, ”Hver uge, 
men ikke hver dag”, ”Mindre end en gang om ugen” eller 
”Aldrig”. I ETOS 2010 blev eleverne også spurgt om, hvor 
ofte de børstede tænder. Dog var svarkategorierne an-
derledes end i ETOS 2010. Derfor kan det være svært 
at sammenligne tallene, da eleverne kan have svaret 
forskelligt. 
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Dernæst er eleverne blevet spurgt om de føler, at de har rene tænder. Dette er et nyt spørgsmål i forhold til ETOS 
2010, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne med andre tal. 

Figur 59: Andel, der synes, at de har rene tænder blandt drenge (n=699) og piger (n=762), opgjort på klassetrin.

For drengene er der en faldende tendens i forhold til følelsen af rene tænder med stigende klassetrin. I 5. klasse er 
det 88 % af pigerne, der føler, at de har rene tænder. Hvorimod det er 92 % af pigerne i 9. klasse, der føler, at de har 
rene tænder. 
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7.6.2 Sindsstemning forud for tandlægebesøg 
Eleverne er blevet spurgt om, hvordan de har det, når de er på vej til tandlægen. Svarmulighederne var ”Veltilpas/
tryg”, ”Nervøs/bekymret/bange”, ”Ked af det” eller ”Andet” med mulighed for at uddybe svaret. Der var mulighed for 
at vælge flere svarmuligheder. 

Figur 60(a) og (b): Sindsstemning forud for tandlægebesøg blandt drenge (n= 697) og piger (n= 762), opgjort på 
klassetrin.

Af figuren herover ses det, at 69 % af drengene i 5. 
klasse er veltilpasse og trygge ved tandlægebesøg, 
hvorimod 78 % af drengene i 9. klasse er veltilpasse og 
trygge, når de skal til tandlægen. For drengene i 5. og 7. 
klasse, ses en større gruppe, der er nervøse, bekymre-
de eller bange, når de skal til tandlæge. I 9. klasse er 
den nervøse, bekymrede eller bange gruppe faldet til 
13 %. I forhold til svarmuligheden ”Andet” har drengene 
givet svar som: 

”Hader det”, ”Synes at det er spild af tid at tage 
derned”, ”Ligeglad”, ”Nervøs” og ”Fint”,

Af figuren 60 (a) og (b) kan det ses, at pigerne, ligesom 
drengene, bliver mere veltilpasse og trygge ved at gå til 

tandlæge efterhånden som de bliver ældre – fra 57 % i 
5. klasse til 69 % i 9. klasse. Pigerne ligger dog væsen-
tlig lavere i veltilpashed og tryghed end drengene. 38 
% af pigerne i 5. klasse og 22 % af pigerne i 9. klasse er 
nervøse, bekymrede eller bange for tandlægebesøg. 
Pigerne har også haft mulighed for at svare på ”Andet”, 
hvor de gav svar som:

 ”Jeg har tandlægeskræk”, ”Det er bare noget, der 
skal overstås”, ”Jeg er aldrig nervøs, men heller ikke 
ligefrem veltilpas” og ”Har det fint med det”. 

Tilsvarende drengene udviser pigerne både negative og 
positive sindsstemninger. 
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7.6.3 Søvn
Søvn er vigtig at få rigeligt af, da søvnen påvirker 
barnets fysiske, følelsesmæssige, indlæringsmæssige 
og sociale udvikling. Ligeledes er søvn vigtig for hukom-
melsen (Potkin & Bunney, 2012). Det anbefales, at teen-
agere sover minimum 9 timer per nat (ScanSleep, 2011). 
Som følge af søvnens vigtighed for børn og unge, er der 

i både undersøgelsen fra 2010 og i denne undersøgelse 
blevet spurgt ind til elevernes sovevaner, blandt andet 
hvor mange timer de gennemsnitlig sover pr. nat. Der 
var mulighed for at vælge mellem intervallerne ”Under 
5 timer”, ”5-6 timer”, ”7-8 timer”, ”9-10 timer” eller ”Mere 
end 10 timer”. 

Figur 61: Antal timers søvn per nat, opgjort på klassetrin (n=1458).

Af figur 61 ses det, at 62 % af eleverne i 5. klasse sover 
i 9 timer eller mere, hvor det i 9. klasse er 17 % af 
eleverne, der sover 9 timer eller mere. For 5. klasserne 
er de 62 % tilsvarende ETOS 2010, mens 9. klasserne er 

steget fra 14 % til 17 %. Idet søvnmængden falder med 
stigende klassetrin kan det give en forklaring på, at en 
større andel af elever, i især 9. klasse, føler sig trætte i 
skolen (jf. figur 5). 
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7.6.4 Brug af cykelhjelm 
Eleverne er blevet spurgt til, om de bruger cykelhjelm, når de cykler. Svarmulighederne var ”Altid”, ”Nogle gange”, 
”Aldrig” eller ”Jeg cykler ikke”. 

Figur 62(a) og (b): Brug af cykelhjelm blandt drenge (n=696) og piger (n=759), opgjort på klassetrin.

Som det fremgår af figur 62 (a) og (b) bruger den 
største andel af elever cykelhjelm i 5. klasse og den 
mindste andel anvender cykelhjelm i 9. klasse. For dren-
gene er det 70 %, der bruger cykelhjelm i 5. klasse og 58 
% i 9. klasse, der aldrig bruger cykelhjelm. For pigerne 
er det 74 % i 5. klasse, der altid bruger cykelhjelm og 65 

% i 9. klasse, der aldrig bruger cykelhjelm. 
I forhold til ETOS 2010 er der anvendt andre svarmu-
ligheder i denne undersøgelse. Dog er tendensen den 
samme i 2010 og 2013; med stigende klassetrin er der 
færre, der bruger cykelhjelm. Med andre ord vinder 
forfængeligheden over lysten til at passe på sig selv. 
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7.6.5 Solariebrug
Et element i elevernes sundhedsvaner er solarievaner, 
og eleverne er blevet spurgt til, hvor ofte de har taget 
sol inden for de sidste 12 måneder. Undersøgelser viser, 
at bruger man solarium bare én gang om måneden 
forøges ens risiko for modermærkekræft med 2-3 
gange (Kræftens Bekæmpelse, 2011).

 Svarmulighederne var ”Jeg har aldrig brugt solarium”, 
”Ikke inden for de seneste 12 måneder, men har tidligere 
brugt”, ”4 gange om året eller mindre ”Flere gange om 
måneden”, ”Månedligt”, ”Ugentligt”, ”Flere gange om 
ugen” eller ”Ved ikke”. 

Figur 63: Solariebrug de seneste 12 måneder, opgjort på køn og klassetrin (n=1455).

Figur 63 illustrerer andelen af elever, der angiver, at de 
inden for det seneste år har været i solarium månedligt 
eller oftere. Det er primært pigerne, der anvender 
solarium. I 7. klasse er det en lille andel af piger, der 
benytter solarium. I 9. klasse er det 5 % af pigerne, der 
bruger solarium månedligt eller oftere. Udviklingen kan 
forklares med, at pigerne begynder at bruge solarium i 

forbindelse med deres konfirmation. 
En mindre andel af eleverne benytter solarium i forhold 
til ETOS 2010. 5 % af pigerne i 9. klasse mod 11 % i 
ETOS 2010. Dette må ses som en positiv udvikling, og 
forhåbentlig vil det også mindske antallet af tilfælde 
med modermærkekræft.
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7.6.6 Opsummering
I dette afsnit om andre sundhedsvaner, er der en andel 
af både drenge og piger, der ikke føler, at deres tænder 
er rene samt en andel, der ikke børster deres tænder 
to gange dagligt som anbefalet. En stor del af eleverne 
får ikke den anbefalede mængde søvn, og det kan være 
problematisk i forhold til deres fysiske, 

følelsesmæssige, indlæringsmæssige og sociale ud-
vikling. Også i forhold til brug af cykelhjelm sker der et 
drastisk fald i løbet af skoletiden. Endelig er der blevet 
set på de unges solarievaner, hvor en mindre andel 
eleverne benytter solarium i forhold til 2010, og dette er 
en positiv udvikling. 
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8.0 Opsamling og perspektiver
Resultaterne af ETOS Svendborg viser, at eleverne i 
Svendborg Kommune generelt ligger på samme niveau 
som resten af landet eller lidt bedre i forhold til trivsel 
og sundhed samt flere risikofaktorer, der er berørt i 
undersøgelsen. Dette er naturligvis positivt, men resul-
taterne giver alligevel anledning til refleksion. 

Ud fra resultaterne af ETOS Svendborg kan følgende 
fremhæves:

v	 Der er et relativt højt fravær både som følge   
af sygdom og pjæk.

v Hver 9. elev har ondt i ryggen og hver 11. elev 
oplever jævnligt at have hovedpine.  

v Næsten hver 4. elev føler sig træt i skolen.

v Ca. hver 3. pige og hver 6. dreng oplever af og til at 
være ensom.

v Hver 10. pige og hver 8. dreng i 9. klasse er over-
vægtig, og det må formodes, at dette tal reelt 
er højere, da overvægt ofte underestimeres i 
spørgeskemaundersøgelser.

v Mere end halvdelen af pigerne i 9. klasse synes 
selv, at de er for tykke, mens det ”kun” er 10 %, der 
reelt er for tykke.

v Med højere alder ses et fald i andelen, der spiser 
de gode kilder til fibre (grove morgenmadsproduk-
ter, rugbrød samt frugt og grønt) og D-vitamin (fisk 
og mælk). 

v Med højere alder ses et fald i aktivitetsniveau og 
en stigning i tid brugt på stillesiddende aktiviteter.

v Hver 4. pige i 9. klasse bryder sig ikke om idræt i 
skolen. 

v Hver 9. elev, hvis forældre ryger, udsættes dagligt 
for passiv rygning i hjemmet.

v Hver 10. elev i 9. klasse ryger dagligt. 

v I 9. klasse har 7 % af eleverne prøvet at ryge hash 
en enkelt gang og 13 % af drengene og 10 % af 
pigerne har prøvet at ryge hash flere gange. 

v Hver 6. dreng og pige i 9. klasse brugte ikke 
prævention ved første samleje. 

v Hver 6. pige og hver 5. dreng bør børste tænder 
oftere end de gør nu.

v 17 % af eleverne i 9. klasse får den mængde søvn, 
som anbefales.

v Med højere alder sker et markant fald i brugen af 
cykelhjelm: Fra at det er ca. 72 %, der altid bruger 
cykelhjelm i 5. klasse, så er det mindre end hver 10. 
elev i 9. klasse. 

v 5 % af pigerne i 9. klasse har taget solarium mindst 
én gang om måneden inden for det seneste år 
og dermed har forhøjet deres risiko for moder-
mærkekræft med 2-3 gange.

 
Samtidig viser undersøgelsen følgende positive
resultater:

v Hovedparten af eleverne føler, at de har et godt 
eller virkelig godt helbred.

v De fleste elever er glade for at gå i skole. 

v En relativt stor andel af de overvægtige er 
 opmærksomme på deres overvægt og ønsker at 

gøre noget ved det. 

v Hver 3. dreng spiser dagligt frugt og grønt mod 
hver 4. dreng i ETOS 2010. 

v En stor andel af elever cykler til skole. Der er dog 
fortsat en stor andel af elever, der bliver kørt til og 
fra skole i bil eller bus.

v 91 % af de drenge og 73 % af de piger, der ryger 
dagligt, ønsker at stoppe med at ryge.

v Resultaterne fra undersøgelsen tyder på, at det har 
en positiv effekt på alkoholforbruget, at barn og 
forældre indgår aftale omkring dette.

Generelt viser undersøgelsen, at efterhånden som 
eleverne bliver ældre, bliver deres vaner og adfærd 
langt mere uhensigtsmæssig. Der er fortsat en 
væsentlig andel af eleverne, der har en adfærd, der 
på sigt kan medføre væsentlige sundhedsproblemer, 
hvoraf nogle eksempelvis er overvægt, 
uhensigtsmæssige spisevaner og fysisk inaktivitet. 
Dertil kommer uhensigtsmæssig adfærd i forhold til 
tobak og stort forbrug af alkohol med risiko for blandt 
andet kønssygdomme og uønskede graviditeter.
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Bilag 1 – Spørgeskemaet
Spørgeskemaet er udsendt elektronisk, men nedenfor 
ses en udgave af spørgeskemaet med alle spørgsmål, 
som det ville have set ud på papir.

Sundheds- og trivselsundersøgelse i Svendborg Kommune

Tak fordi du deltager i vores sundheds- og trivselsundersøgelse blandt 5., 7. og 9. klasses elever i 
kommunen. Vi laver denne undersøgelse, fordi vi gerne vil vide, hvordan det er at være barn/ung 

i Svendborg Kommune, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer til bedre sundhed og trivsel i 
hverdagen.

I det følgende vil du derfor blive stillet en række spørgsmål om forskellige emner, der er forbun-
det med sundhed og trivsel.

Svar og Vind
Blandt de klasser, der deltager, vil der blive trukket lod om 2000 kroner til klassekassen, til en 

lejrskoletur, klassefest eller lignende.

Med venlig hilsen

Børn og Unge
&

Sundhedssekretariatet

Svendborg Kommune
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Spørgeskemaet

Nu vil du blive stillet en masse spørgsmål, der alle omhandler dig og dit liv. Husk der ikke findes 
nogle rigtige eller forkerte svar, men det er vigtigt at du er ærlig og vælger den svarmulighed, 
der passer ALLER bedst på dig og din situation.

Din besvarelse er 100 % anonym, hvilket betyder, at der ikke er nogen, der får at vide, hvad lige 
præcis DU har svaret.

Brug pilene nederst på siden, hvis du f.eks. har brug til at gå tilbage og rette i dine svar under-
vejs. Når du er færdig med at udfylde skemaet skal du trykke på krydset nederst i højre hjørne 
på den sidste side.

Er du i tvivl, så spørg din lærer om hjælp.

Tak for hjælpen og rigtig god fornøjelse!

Først stiller vi dig en række spørgsmål om din baggrund...
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Køn?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Dreng
(2) q Pige

Alder?
(Skriv et tal)

__________

Hvilken skole går du på?
(Vælg i listen herunder)

(1) q Byhaveskolen

(3) q Den nye heldagsskole - Juulgården

(4) q Den nye heldagsskole - Gl. Nyby

(6) q Egebjerg Friskole

(7) q Eggertshus

(8) q Haarhs skole

(9) q Ida Holst

(10) q Issø-skolen afd. Kirkeby

(5) q Issø-skolen afd. Stenstrup

(11) q Kernen

(2) q Nymarkskolen afd. Marslevvej

(12) q Nymarkskolen afd. Vestre skole

(13) q Ollerup Friskole

(14) q Om Tanken

(15) q Oure Friskole

(18) q Rantzausminde Skole

(19) q Skaarup skole

(20) q Stokkebækskolen afd. Hesselager

(30) q Stokkebækskolen afd. Gudbjerg

(31) q Stokkebækskolen afd. Gudme

(21) q Thurø Skole

(22) q Tved Skole

(25) q Tåsingeskolen afd. Lundby

(32) q Tåsingeskolen afd. Sundhøj

(26) q Vestermarkskolen afd. Fåborgvej

(33) q Vestermarkskolen afd. Skolebakken

(27) q Vester Skerninge Friskole

(35) q Vestre skole

(28) q Ørkildskolen afd. Byen

(34) q Ørkildskolen afd. Øst

(29) q Øster Åby Friskole

Hvilken klasse går du i?

(Vælg ét svar herunder)

(5) q 5. klasse

(7) q 7. klasse

(9) q 9. klasse

Hvem bor du hos?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Mor og far

(8) q På skift hos mor og far

(6) q Kun hos mor eller kun hos far 

(10) q Hos andre end mine forældre 

 (fx bedsteforældre, plejefamilie, børnehjem)

Bor din mor eller far sammen med en anden?

(Sæt to krydser i alt - ét kryds for om din mor bor sam-
men med en anden og ét kryds for om far bor sammen 
med en anden)

(8) q Nej, min mor bor alene

(1) q Nej, min far bor alene

(9) q Ja, min mor bor sammen med min 
  pap/bonus far

(10) q Ja, min far bor sammen med min 
  pap/bonus far

Har du en pap/bonus far eller mor, som du også bor 
sammen med?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej

(Sæt ét kryds i hver linje)

I Danmark Andet land, 
skriv hvilket Ved ikke

a. Dig selv?

b. Din mor?

c. Din far?

(1) q 2) q __________ (3) q

(1) q

(1) q

2) q __________

2) q__________

(3) q

(3) q

Hvor er følgende personer født...
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Har din mor et job?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej

(4) q Ved ikke

(3) q Har ikke nogen mor/ser ikke min mor

Har din far et job?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej

(4) q Ved ikke

(3) q Har ikke nogen far/ser ikke min far

(Sæt ét kryds i hver linje)

Ja Nej

Har din forældre en bil?

Har du dit eget værelse helt for dig selv?

Har din familie en computer?

(1) q

Har du været på ferie med dine foræl-
dre i de seneste 12 måne-der?

(1) q

(1) q

(1) q

(2) q

(2) q

(2) q

(2) q

Herunder spørger vi om forskellige goder i din familie:
Du kan svare “Ja” eller “Nej” til spørgsmålene

Nu vil vi gerne vide lidt om dit helbred og om hvordan du generelt trives i 
hverdagen.

(Sæt ét kryds i hver linje)

Næsten hver 
dag

Mere end en 
gang om ugen

Næsten hver 
uge

Næsten hver 
måned

Sjældent eller 
aldrig

...haft mavepine?

...haft ondt i ryggen?

...været ked af det?

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

...været irritabel eller i dårligt 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

...haft hovedpine?

TÆNK PÅ DE SIDSTE 6 MÅNEDER: Hvor ofte har du...
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(Sæt ét kryds i hver linje)

Næsten hver 
dag

Mere end en 
gang om ugen

Næsten hver 
uge

Næsten hver 
måned

Sjældent eller 
aldrig

...haft svært ved at falde i søvn?

...været svimmel?

...været træt i skolen?

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

...ikke haft lyst til at spise?

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

...været nervøs?

humør?

Synes du dit helbred er....

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Virkelig godt

(2) q Godt

(3) q Nogenlunde

(4) q Dårligt

Her ser du en skala fra 1 til 10.

10 betyder “det bedst mulige liv” for dig, og 0 betyder 
“det værst mulige liv” for dig. Hvor på skalaen synes 
du selv, du er for tiden?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q 10  Det bedst mulige liv

(2) q 9

(3) q 8

(4) q 7

(5) q 6

(6) q 5

(7) q 4

(8) q 3

(9) q 2

(10) q 1

(11) q 0  Det værst mulige liv
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Nu stiller vi nogle spørgsmål om, hvordan du har det i skolen.

Hvad synes du om skolen for øjeblikket?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Jeg kan virkelig godt lide den

(2) q Jeg synes, den er nogenlunde

(3) q Jeg kan ikke rigtig lide den

(4) q Jeg kan slet ikke lide den

Hvor presset føler du dig af det skolearbejde, du skal 
lave (både i skolen og lektier derhjemme)?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Slet ikke

(2) q En lille smule

(3) q Noget

(4) q Meget

(Sæt ét kryds i hver linje)

Nej Ja, en dag Ja, flere dage Kan ikke huske

a. Du var syg

b. Du pjækkede

(1) q (2) q (3) q

(1) q (2) q (3) q

(4) q

(4) q

Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Er du i den periode blevet hjemme fra skole, fordi...
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Føler du dig ensom?

(Sæt kun ét kryds)

(1) • Nej

(2) • Ja, af og til

(3) • Ja, ofte eller meget ofte

Nu stiller vi nogle spørgsmål om, hvordan du har det med dig selv.

Hvordan har du det med dig selv?

Herunder kommer der tre udsagn. Find ud af hvor godt 
hvert udsagn passer på dig og svar “helt enig”, “enig”, 
“hverken enig eller uenig”, “uenig” eller “helt uenig” til 
hvert udsagn

(Sæt ét kryds i hver linje)

Helt enig Enig
Hverken enig 

eller uenig
Uenig Helt uenig

Andre på min alder kan godt lide mig

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

Jeg er god nok, som jeg er

Jeg synes godt om mig selv

(Sæt ét kryds i hver linje)

Ofte Næsten altid Næsten aldrig Aldrig

...at du prøver at forstå dine venner, når 
de er triste eller sure

...at du er god til at arbejde sammen med 
andre i en gruppe

(1) q(2) q (3) q

(1) q(2) q (3) q

(4) q

(4) q

...at du har svært ved at koncentrere 
dig?

(1) q(2) q (3) q (4) q

Synes du selv...
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(Sæt ét kryds i hver linje)

Altid For det meste Næsten aldrig Aldrig

...at du kan klare det, du sætter dig for?

(1) q (2) q (3) q

(1) q (2) q (3) q

(4) q

(4) q

...at du kan finde en løsning, bare du 
prøver hårdt nok?

Hvor ofte føler du...

(Sæt ét kryds i hver linje)

Ofte Nogen gange Næsten aldrig Aldrig

...at du har svært ved at sidde stille?

...at du har svært ved at få nye venner?

(1) q (2) q (3) q

(1) q (2) q (3) q

(4) q

(4) q

...at du har svært ved at koncentrere 
dig?

(1) q (2) q (3) q (4) q

...at du bliver meget vred?

...at du er i konflikt med andre?

(1) q

(1) q

(2) q

(2) q

(3) q

(3) q

(4) q

(4) q

Hvor ofte føler du...
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Nu stiller vi nogle spørgsmål om mobning. 

Mobning er når man gentagne gange bliver holdt udenfor, drillet, slået eller 
generet på en væmmelig måde.

I DE SIDSTE PAR MÅNEDER: 
Hvor ofte er du blevet mobbet i skolen?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Jeg er ikke blevet mobbet

(2) q Det er sket en eller to gange

(3) q 2-3 gange om måneden

(4) q Ca. en gang om ugen

(5) q Flere gange om ugen

I DE SIDSTE PAR MÅNEDER: 
Hvor ofte har du selv været med til at mobbe en 
anden/andre elever i skolen?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Jeg har aldrig mobbet andre

(2) q Det er sket en eller to gange

(3) q 2-3 gange om måneden

(4) q Ca. en gang om ugen

(5) q Flere gange om ugen
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Nu stiller vi nogle spørgsmål om forskellige former for vaner.

Hvor ofte børster du tænder?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Flere gange om dagen

(2) q En gang om dagen

(3) q Hver uge, men ikke hver dag

(4) q Mindre end en gang om ugen

(5) q Aldrig

Føler du generelt, at dine tænder er rene?

(Sæt kun èt kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej

Hvordan har du det, når du er på vej til tandlæge?

(Sæt gerne flere krydser)

(1) q Veltilpas/tryg

(2) q Nervøs/bekymret/bange

(3) q Ked af det

(4) q Andet (uddyb venligst) __________

Hvor mange timer sover du gennemsnitligt om natten, 
når du skal op i skole næste morgen?

(Prøv at tælle timerne du sover i sammen. Fx hvis du 
går i seng kl. 22.00 og vågner kl. 6.00, så sover du 8 
timer og skal derfor svare 7-8 timer).

(1) q Under 5 timer

(2) q 5-6 timer

(3) q 7-8 timer

(4) q 9-10 timer

(5) q Mere end 10 timer

Bruger du cykelhjelm, når du cykler?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Altid

(2) q Nogle gange

(4) q Aldrig

(5) q Jeg cykler ikke

Hvor tit har du brugt solarium inden for de seneste 12 
måneder?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Jeg har aldrig brugt solarium

(2) q Ikke inden for de seneste 12 måneder, men  
  har tidligere brugt

(3) q Fire gange om året eller mindre

(5) q Flere gange om måneden

(4) q Månedligt 

(6) q Ugentligt

(7) q Flere gange om ugen

(8) q Ved ikke
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De næste fire spørgsmål handler om dig og din krop.

Hvor høj er du (uden sko)?

(Angives kun med tal og i centimeter - skriv fx: 152) 
__________

Hvor meget vejer du (uden tøj)?

(Angives kun med tal og i kilo - skriv fx: 44)  

__________

Synes du selv, at du er...

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Alt for tynd

(2) q Lidt for tynd

(3) q Passende

(4) q Lidt for tyk

(5) q Alt for tyk

Er du på slankekur, eller gør du noget andet for at 
tabe dig for tiden?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Nej, min vægt er fin

(2) q Nej, men jeg bør tabe mig

(3) q Nej, jeg skal tage på

(4) q Ja, prøver at tabe mig

Nu er du halvvejs... godt gået!!! 

(Tryk videre på pilen og svar på resten)

Så kommer der en række spørgsmål om, hvilken mad du spiser og hvornår du 
spiser.

(Sæt ét kryds i hver linje)

Ofte Næsten altid Næsten aldrig Aldrig

b. Frokost

c. Aftensmad

(1) q (2) q (3) q

(1) q (2) q (3) q

(4) q

(4) q

a. Morgenmad

(1) q (2) q (3) q (4) q

Hvor tit får du følgende måltider i løbet af en skoleuge (mandag-fredag)?
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(Sæt ét kryds i hver linje)

Helt enig Enig
Hverken enig 

eller uenig
Uenig Helt uenig

c. Mælk

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

Jeg er god nok, som jeg er b. Andre 
morgenmadsprodukter (cornflakes, 
guldkorn, frosties osv.)

a. Grove morgenmadsprodukter (havre-
gryn, havrefras, müsli osv.)

f. Kød

e. Rugbrød

d. Ost (ostehaps, smøreost, skiveost, 
smeltet ost i maden)

i. Ris/pasta

h. Kartofler

g. Fisk (også fiskepålæg)

l. Junkfood (pizza, burger, pommes frites 
osv.)

k. Frisk frugt (ikke tørret frugt og 
frugtpålæg)

j. Grøntsager

o. Sodavand/saft, almindelig

n. Juice

m. Slik/chokolade

p. Sodavand/saft, light

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) qr. Vand

Hvor ofte spiser/drikker du følgende...
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(Sæt ét kryds i hver linje)

Hver dag, 
mindst én gang 

om dagen

5-6 dage om 
ugen

3-4 dage om 
ugen

1-2 dage om 
ugen

Sjældnere/
aldrig

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) qJeg er god nok, som jeg er

1 dåse (25 cl.)

INDENFOR DEN SIDSTE MÅNED: 
Hvor meget og hvor ofte drikker du energidrik i skolen?
Energidrik er fx Red bull, Cult og Burn.

Nu kommer der en række spørgsmål om fysisk aktivitet og din fritid.

Hvordan synes du din fysiske form er?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Virkelig god

(2) q God

(3) q Dårlig

(4) q Meget dårlig

Hvordan kommer du for det meste i skole?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Går

(2) q Cykler

(3) q Kører på knallert

(4) q Bliver kørt i bil

(5) q Tager bus

(6) q Andet (skriv hvordan) __________

Er du glad for idrætstimerne i skolen?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja, altid

(2) q Ja, for det meste

(3) q Nej, jeg bryder mig slet ikke om idræt

Går du til sport eller idræt i din fritid?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej, ikke for tiden

I DE SIDSTE 7 DAGE: Hvor mange dage dyrkede du 
motion i mindst 1 time sam-menlagt? (For hver enkelt 
dag: læg den tid sammen du har brugt på motion).

Motion er, hvor dit hjerte begynder at slå hurtigere, fx: 
cykle til skole, lege i skolegården, gå på trapper, spille 
rundbold, svømme, løb, styrketræning og boldspil m.m

(Vælg i listen herunder)

(0) q 0 dage

(1) q 1 dag

(2) q 2 dage

(3) q 3 dage

(4) q 4 dage

(5) q 5 dage

(6) q 6 dage

(7) q 7 dage
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UDENFOR SKOLETID: 

Hvor ofte plejer du at dyrke så meget sport eller mo-
tion at du bliver forpustet eller sveder?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Hver dag

(2) q 4-6 dage om ugen

(3) q 2-3 dage om ugen

(4) q En gang om ugen

(5) q En gang om måneden

(6) q Mindre end en gang om måneden

(7) q Aldrig

UDENFOR SKOLETID: 

Hvor mange timer om ugen plejer du at dyrke så 
meget sport eller motion, at du bliver forpustet eller 
sveder?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ingen

(2) q Ca. en halv time om ugen

(3) q Ca. en time om ugen

(4) q Ca. 2-3 timer om ugen

(5) q Ca. 4-6 timer om ugen 

(6) q Ca. 7 timer om ugen eller mere

(Sæt ét kryds i hver linje)

Slet 
ingen

Ca. 1/2 
time

Ca. 1 
time

Ca. 2 
timer

Ca. 3 
timer

Computer(chatte på nettet, gå på 
internettet, e-maile eller lave lektier)

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

Spille computer eller spillekonsol (Play-
station, Xboy, Gameboy osv.)

At se TV, dvd eller lignende (6) q

(6) q

(6) q

(7) q

(7) q

(7) q

(8) q

(8) q

(8) q

(9) q

(9) q

(9) q

Ca. 4 
timer

Ca. 5 
timer

Ca. 6 
timer

Ca. 7 
timer eller 

mere

Mobiltelefon (SMS, spil, online) (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q (9) q

I DIN FRITID: 
Cirka hvor mange timer om dagen plejer du at bruge på...
HVERDAGE

(Sæt ét kryds i hver linje)

Slet 
ingen

Ca. 1/2 
time

Ca. 1 
time

Ca. 2 
timer

Ca. 3 
timer

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) qAt se TV, dvd eller lignende (6) q (7) q (8) q (9) q

Ca. 4 
timer

Ca. 5 
timer

Ca. 6 
timer

Ca. 7 
timer eller 

mere

I DIN FRITID: 
Cirka hvor mange timer om dagen plejer du at bruge på...
HVERDAGE
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(Sæt ét kryds i hver linje)

Slet 
ingen

Ca. 1/2 
time

Ca. 1 
time

Ca. 2 
timer

Ca. 3 
timer

Computer(chatte på nettet, gå på 
internettet, e-maile eller lave lektier)

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

Spille computer eller spillekonsol 
(Playstation, Xboy, Gameboy osv.) (6) q

(6) q

(6) q

(7) q

(7) q

(7) q

(8) q

(8) q

(8) q

(9) q

(9) q

(9) q

Ca. 4 
timer

Ca. 5 
timer

Ca. 6 
timer

Ca. 7 
timer eller 

mere

Mobiltelefon (SMS, spil, online)



100

Ryger...

(Sæt gerne flere krydser)

(1) q Din mor

(2) q Din far

(3) q Din(e) søskende

(4) q Din bedste ven

(5) q Flere af dine bedste venner

(6) q Ingen af disse

Hvor ofte bliver der røget indenfor der, hvor du bor?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Hver dag

(2) q Flere gange om ugen

(3) q Flere gange om måneden

(4) q Sjældent/aldrig

Har du nogensinde røget (mindst én cigaret, cigar, 
pibe eller vandpibe)?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Nej

(3) q Ja

Hvor gammel var du, første gang du røg en hel ciga-
ret?

(Skriv alder herunder)

____________________

Hvem var du sammen med, første gang du prøvede at 
ryge?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Alene

(2) q Venner

(3) q Søskende

(4) q Forældre

(5) q Andre (skriv venligst hvem - ikke navn, men  
  fx “min fætter”) __________

Hvor ofte ryger du nu?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Hver dag

(2) q Ikke hver dag, men hver uge

(3) q Sjældnere end hver uge

(4) q Jeg ryger ikke

Hvad kunne have betydning for, at du holdt dig røgfri?

(Sæt gerne flere krydser)

(1) q At man ikke må forlade skolens område

(2) q At man ikke må ryge steder, hvor du færdes

(3) q At dine forældre ikke røg

(4) q At det var meget dyrt at købe cigaretter

(5) q At du fik en præmie/gave for ikke at ryge

(6) q At dine venner ikke røg

(7) q Andre forslag (skriv selv) __________

Vil du gerne stoppe med at ryge?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej

Ønsker du hjælp til at stoppe med at ryge?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej

Nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om rygning.
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Ryger...

(Sæt gerne flere krydser)

(1) q Din mor

(2) q Din far

(3) q Din(e) søskende

(4) q Din bedste ven

(5) q Flere af dine bedste venner

(6) q Ingen af disse

Hvor ofte bliver der røget indenfor der, hvor du bor?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Hver dag

(2) q Flere gange om ugen

(3) q Flere gange om måneden

(4) q Sjældent/aldrig

Har du nogensinde røget (mindst én cigaret, cigar, 
pibe eller vandpibe)?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Nej

(3) q Ja

Hvor gammel var du, første gang du røg en hel ciga-
ret?

(Skriv alder herunder)

____________________

Hvem var du sammen med, første gang du prøvede at 
ryge?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Alene

(2) q Venner

(3) q Søskende

(4) q Forældre

(5) q Andre (skriv venligst hvem - ikke navn, men  
  fx “min fætter”) __________

Hvor ofte ryger du nu?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Hver dag

(2) q Ikke hver dag, men hver uge

(3) q Sjældnere end hver uge

(4) q Jeg ryger ikke

Hvad kunne have betydning for, at du holdt dig røgfri?

(Sæt gerne flere krydser)

(1) q At man ikke må forlade skolens område

(2) q At man ikke må ryge steder, hvor du færdes

(3) q At dine forældre ikke røg

(4) q At det var meget dyrt at købe cigaretter

(5) q At du fik en præmie/gave for ikke at ryge

(6) q At dine venner ikke røg

(7) q Andre forslag (skriv selv) __________

Vil du gerne stoppe med at ryge?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej

Ønsker du hjælp til at stoppe med at ryge?

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej
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De næste spørgsmål handler om alkohol.

Har du nogensinde drukket én genstand alkohol eller 
mere ved samme lejlighed?

Med én genstand menes fx en øl, en alkoholsodavand 
(fx Bacardi Breezer), en cider (fx Somersby), et glas vin, 
2 cl spiritus eller lignende.

(Sæt kun ét kryds)

(1) q Ja

(2) q Nej

Hvor gammel var du, da du første gang drak en hel 
genstand alkohol?

Fx en øl, en alkoholsodavand (fx Bacardi Breezer), 
en cider (fx Somersby), et glas vin, 2 cl spiritus eller 
lignende.

(Skriv alder herunder)

__________

(Sæt ét kryds i hver linje)

Hver dag Hver uge Hver måned
Sjældnere end 

hver måned
Aldrig

c. Spiritus (fx vodka, whiskey, rom)

d. Alkoholsodavand (fx Smirnoff Ice,   
     Barcardi Breezer)

e. Andet med alkohol

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

b. Vin

a. Øl

FOR TIDEN: 
Hvor ofte drikker du alkohol, såsom øl, vin eller spiritus? Tæl også de gange 
med, hvor du kun drikker mindre mængder.

Har du nogensinde været rigtig fuld?

(Sæt kun ét kryds)

(1) • Nej, aldrig

(2) • Ja, en gang

(3) • Ja, 2-3 gange

(4) • Ja, 4-10 gange

(5) • Ja, mere end 10 gange

Har du inden for de sidste 30 dage selv købt alkohol?

(Sæt kun ét kryds)

(1) • Ja

(2) • Nej

Har du og dine forældre en aftale om brug af alkohol, 
når du skal til fest?

(Sæt kun ét kryds)

(1) • Ja, jeg må drikke det jeg vil

(2) • Ja, jeg må drikke alkohol i begrænsede   
  mængder

(3) • Ja, jeg må ikke drikke alkohol

(4) • Nej, det har vi ikke nogen aftale om
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(Sæt ét kryds i hver linje)

Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej

Hash

Andre former for narkotiske stof-fer

Dopingmidler

(1) q 2) q __________ (3) q

(1) q

(1) q

2) q __________

2) q__________

(3) q

(3) q
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Nu er du næsten færdig...

De næste spørgsmål handler om kroppens udvikling og seksualitet...

Har du indenfor det sidste skoleår haft seksualunder-
visning i skolen?

(Sæt kun ét kryds)

(1) • Ja

(2) • Nej

(3) • Ved ikke

(Sæt ét kryds i hver linje)

Ja Nej Måske/ved ikke

Kroppens udvikling i forbindelse med 
puberteten

Seksualitet/onani

(1) q 2) q __________ (3) q

(1) q 2) q __________ (3) q

(Sæt ét kryds i hver linje)

Ja Nej Måske/ved ikke

Prævention

Seksuelt overførte sygdomme (fx 
klamydia, HIV)

(1) q 2) q __________ (3) q

(1) q 2) q __________ (3) q

Synes du, at du ved nok om...

Synes du, at du ved nok om...
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(Sæt ét kryds i hver linje)

Kamme-
rater

Foræl-
dre Lærere

Sund-
hedsple-

jerske

Sund sex 
skolen

Prævention

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q

Seksualitet og onani

Kroppens udvikling i forbindelse med 
puberteten (8) q

(8) q

(8) q

(6) q

(6) q

(6) q

(7) q

(7) q

(7) q

Porno

Andre 
steder 
(skriv 
hvor)

Ved ikke 
noget om 

det

Hvorfra får du din viden om...

(Sæt ét kryds i hver linje)

Kamme-
rater

Foræl-
dre Lærere

Sund-
hedsple-

jerske

Sund sex 
skolen

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) qSeksualitet og onani (8) q

(6) q

(7) q

Porno

Andre 
steder 
(skriv 
hvor)

Ved ikke 
noget om 

det

Har du haft samleje med en anden person?

(1) • Ja

(2) • Nej

(3) • Ved ikke

Hvilken form for prævention brugte I, første gang du 
havde samleje?

(Sæt gerne flere krydser)

(1) • Ikke noget

(2) • Kondom

(3) • P-piller

(4) • Afbrudt samleje

(6) • P-ring/stav/plaster

(7) • Fortrydelsespiller

(8) • Andet (skriv hvad) __________
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I det næste spørgsmål har du muligheden for at skrive, hvilke forslag du har til 
tiltag, der efter din mening kunne være med til at øge sundheden på din skole.

Hvordan kan din skole blive sundere?

Dette kan handle om fx rygning, kost, motion, trivsel 
og de fysiske rammer (både indendørs og udendørs)

Så er vi nået til det allersidste spørgsmål. Det omhandler dine planer for 
fremtiden.

Hvad skal du efter 9. klasse?

(Sæt kun ét kryds)

(1) • 10. klasse 

(2) • 10. klasse på efterskole eller lign.

(3) • HTX

(4) • HHX

(5) • HG

(6) • Gymnasiet

(7) • Erhvervsforskolen

(8) • Erhvervsskole

(9) • Arbejde

(10) • Andet (skriv hvad) __________

(11) • Ved ikke
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Tusind tak for din hjælp! 

Der vil blive trukket lod om 2000 kr. til klassekassen blandt de klasser, der delt-
ager i undersøgelsen. De heldige vindere får besked, efter undersøgelsen 
er slut d. 22. marts 2013!

Tryk på krydset i højre hjørne for at afslutte spørgeskemaet.
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Bilag 2 - Oversigt over svar-
procenter fordelt på skole

Byhaveskolen
Den nye heldagsskole - Juulgården
Den nye heldagsskole – Gl. Nyby
Eggertshus
Haahrs Skole
Ida Holst
Issø-skolen afd. Kirkeby
Issø-skolen afd. Stenstrup
Kernen
Nymarksskolen afd. Marslevvej
Nymarksskolen afd. Vestre Skole
Ollerup Friskole
Om tanken
Oure Friskole
Rantzausminde Skole
Skaarup Skole
Stokkebækskolen afd. Hesselager
Stokkebækskolen afd. Gudbjerg
Stokkebækskolen afd. Gudme
Thurø Skole
Tved Skole
Tåsingeskolen afd. Lundby
Tåsingeskolen afd. Sundhøj
Vestermarkskolen afd. Fåborgvej
Vestermarkskolen afd. Skolebakken
Vester Skerninge Friskole
Vestre Skole
Ørkildskolen afd. Byen
Ørkildskolen afd. Øst
Øster Åby Friskole

Skole 5. Klasse 7. Klasse 9. Klasse Ialt
100 % (12)16

100 % (3)
--

80 % (4)
100 % (42)
100 % (27)

--
98 % (39)

-
100 % (1)

-
95 % (18)
100 % (1)

-
100 % (43)
100 % (30)
100 % (21)
100 % (23)
100 % (21)
100 % (37)
93 % (38)
100 % (22)
100 % (48)

-
80 % (24)

--
--
--
--
--

100 % (2)
-
--

100 % (4)
98 % (42)
100 % (22)

--
98 % (46)
100 % (6)

98 % (185)
-

100 % (16)
100 % (4)
100 % (18)
99 % (90)
100 % (33)

-
-

100 % (17)
-
-
-

100 % (70)
94 % (31)
100 % (1)

--
--
--
--
--

100 % (3)
-
--
--

93 % (43)
96 % (23)

--
100 % (23)
100 % (10)

100 % (140)
-

92 % (11)
100 % (8)

-
100 % (36)
100 % (57)

-
-

100 % (16)
-
-
-

100 % (69)
100 % (28)

-
--
--
--
--
--

32 %
14 %

--
90 %
93 %
98 %

--
94 %
100 %
85 %

-
87 %

100 %
62 %
81 %
92 %
13 %
14 %
34 %
93 %
67 %
96 %
90 %
79 %
90 %

--
--
--
--
--

16 Deltagelsesprocenten er opgjort på klasseniveau. For hver klasse er deltagelsesprocent samt antal gyldige respondenter opgjort (anført i 
parentes). 
-- angiver, at der ikke er nogen deltagere.
– angiver, at der ikke er elever på de pågældende klassetrin.
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Bilag 3 – Cut-off værdier for 
BMI

Alder
10
11
12
13
14
15
16
17

Drenge
Undervægt 17

13,9
14,1
14,5
14,8
15,3
15,8
16,2
16,6

Overvægt 18

19,8
20,6
21,2
21,9
22,6
23,3
23,9
24,5

Piger
Undervægt

13,6
14,0
14,4
15,0
15,6
16,1
16,4
16,8

Overvægt
19,9
20,7
21,7
22,6
23,3
23,9
24,4
24,7

17 Cut-off værdier for undervægt er udviklet af Sundhedsstyrelsen (2011b).
18 Cut-off værdier for overvægt er udviklet af Cole (2000).
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