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KÆRE DELTAGER
I BØRNE- OG UNGEPANELET
Det er med glæde, at jeg her sender dig tredje PIXI fra Børnerådets
Børne- og Ungepanel. Som du ved, kommer tallene direkte fra
det spørgeskema, som du og de andre i din klasse besvarede i maj
måned. I PIXI’en kan du læse om, hvordan du og de andre 1.605
unge i Børne- og Ungepanelet forholder jer til spørgsmål om
familieliv, medbestemmelse og rettigheder.
I har svaret på en masse forskellige spørgsmål om jeres
liv og dagligdag. I har fx svaret på, hvem I bor med, om
der er god stemning derhjemme, om I har nok privatliv
og om I har prøvet at undvære noget, som I synes var
vigtigt. Vi håber, at I vil kigge nærmere på jeres svar og
diskutere de forskellige emner i klassen.
Børne- og Ungepanelets oplevelser og holdninger vil blive
brugt i rapporter og artikler i den kommende tid. På den
måde fortæller vi politikere, fagfolk og den brede befolkning,
hvad unge tænker og mener om blandt andet familieliv
og rettigheder. Du kan læse rapporterne og artiklerne på
Børnerådets hjemmeside www.brd.dk.
Du og resten af Børne- og Ungepanelet skal have mange tak for,
at I har deltaget i undersøgelsen. Det er kun jer, der virkelig ved,
hvordan det er at være ung i Danmark. Derfor er det vigtigt at
høre om jeres oplevelser og holdninger.
Mange venlige hilsner
PE R L AR SE N
Formand for Børnerådet

3

4

HVEM ER I?

51
PCT.

TRIVSEL
Gennemsnitligt
vurderer I jeres
trivsel til 8,37
på en skala
fra 0-10.
De fleste af jer
synes, at I har
det godt for
tiden.

AF JER
ER PIGER

49
PCT.
AF JER
ER DRENGE

75 pct. af jer
placerer jer
mellem 7 og
10 på skalaen.
Der er dog
også nogle,
som synes de
har det værst
mulige liv
for tiden.
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HJEMME

FRITID

64 pct. af jer bor sammen
med begge jeres forældre.
16 pct. bor skiftevis hos
jeres mor og far.
11 pct. bor med den ene af
jeres forældre.

75 pct. af jer går ugentligt
til fritidsaktiviteter.
81 pct. af jer har fået nye
venner til jeres fritidsaktiviteter.

ØKONOMI

SKOLE

VENNER

46 pct. har et fritidsjob.
70 pct. får lommepenge.

84 pct. af jer går
i folkeskole.
16 pct. af jer går på
privat- eller friskole.

49 pct. er sammen
med deres venner 1-2
hverdage om ugen.
35 pct. synes, at de er
for lidt sammen med
deres venner efter
skole i hverdagene.
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FAMILIE- OG PRIVATLIV
I dag har vi et hav af forskellige måder at være familie på. Ved større
undersøgelser i Danmark benytter man hele 37 forskellige familieformer.
I vores undersøgelse har vi inddelt jer i lidt færre.
Nedenfor kan I se, at de fleste af jer (64 pct.) lever i det, man kalder en
kernefamilie dvs. at man bor sammen med både sin far og mor og evt.
søskende.
16 pct. af jer bor skiftevis hos den ene af jeres forældre,
og 11 pct. bor fast hos den ene af jeres forældre.
34 pct. af jer har forældre, der ikke bor sammen.

Hvilke voksne bor du sammen med?
1% 1%

Begge forældre

16%

Kun den ene forælder
Kun den ene forælder og hans/hendes
kæreste/ægtefælle

7%

Skiftevis hos mor og far
Plejeforældre/opholdssted/institution
Andet

Antal svar: 1.596
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11%

64%

RET TIL ET GODT FAMILIELIV
I spørgeskemaet spurgte vi jer, hvilke rettigheder for børn I kunne
komme i tanker om. Mange af jer skrev her, at man som barn har nogle
rettigheder, når ens forældre bliver skilt. Fx skrev nogle af jer:

”At have ret til at se begge forældre, hvis man har lyst.”
”Børn har ret til at blive hørt i enhver
svær familiesituation.”
”At man som skilsmissebarn selv må bestemme,
hvor man vil bo.”
”Man skal have ret til ikke at høre på ens forældre
skændes.”

VIDSTE DU AT…
Forældreansvarsloven
Den eller de forældre, der har forældremyndigheden over barnet,
bestemmer, hvor barnet skal bo, når forældrene flytter fra hinanden.
Hvis de ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo efter en
skilsmisse, så skal sagen afgøres i Statsforvaltningen. Forældrene
skriver til Statsforvaltningen, som har pligt til også at spørge barnet
om, hvad det synes, der vil være bedst for det. Barnet har altså ret til
at blive hørt, og Statsforvaltningen skal lytte til, hvad barnet mener,
inden det bliver afgjort, hvor barnet skal bo og hvor meget samvær,
der skal være med moren og faren.

DEBAT I KLASSEN
Er det vigtigt, at ens forældre bor sammen, hvis
man skal have et godt børne- og ungdomsliv?
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ER DET VIGTIGT AT BRUGE TID
SAMMEN MED FAMILIEN?
De fleste af jer er enige i, at det er vigtigt at bruge tid sammen med
familien. 88 pct. af jer mener, at det er meget eller ret vigtigt, mens kun
1 pct. mener, at det slet ikke er vigtigt.

Hvor vigtigt er det at bruge tid sammen med familien?
Meget vigtigt

37%

Ret vigtigt

51%

Lidt vigtigt

11%

Slet ikke vigtigt

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Antal svar: 1.597

Vi spurgte, hvor tilfredse I er med, hvor meget interesse de voksne
derhjemme viser jer. Jeres svar viser, at hele 79 pct. af jer er godt tilfredse
med, hvor meget interesse de voksne viser.
Dog synes 16 pct. af jer, at de voksne godt lige kunne træde et par skridt
tilbage og vise lidt mindre interesse. Det hænger ret godt sammen med
de svar I giver, når vi spørger, om I er tilfredse med, hvor meget privatliv
I har derhjemme. Her er 11 pct. utilfredse med mængden af privatliv,
mens hele 89 pct. er tilfredse.

Børn har ret til at blive hørt i
enhver svær familiesituation.
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ELEV I 8. KLASSE

Synes du, de voksne derhjemme viser…
FOR LIDT interesse for dit liv

5%

TILPAS interesse for dit liv

79%

FOR MEGET interesse for dit liv 16%
Antal svar: 1.597
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Er du tilfreds med, hvor meget privatliv du har derhjemme?
2%

Nej, meget utilfreds
Nej, lidt utilfreds

9%

Ja, nogenlunde tilfreds

45%

Ja, meget tilfreds

44%

Antal svar: 1.597
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Af dem, som er meget eller lidt utilfredse med, hvor meget privatliv de har,
så er den største årsag til utilfredshed, at de voksne derhjemme går ind
på ens værelse, mens man er hjemme, selv om man ikke har givet dem lov
til det.
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RET TIL PRIVATLIV
FN’s Børnekonvention giver børn ret til privatliv. Det svarede flere af jer
også, da vi i spørgeskemaet spurgte jer, hvilke rettigheder for børn,
I kunne komme i tanker om:

”Alle børn har ret til et privatliv.”
”Man har ret til at være privat.”
”Man har ret til at sige fra.”
”Børn har ret til frihed.”

Se mere om
konventionen
på Børnerådets
hjemmeside:
brd.dk/
fns-boernekonvention

DEBAT I KLASSEN
Hvor går grænsen mellem, at voksne viser interesse
og blander sig i ens privatliv?
Hvordan er det hos jer? Blander de voksne sig for
meget? Skal de være bedre til at respektere jeres behov
for privatliv, eller kunne I godt tænke jer, at de spurgte
mere og var mere interesserede i jeres liv?
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STEMNINGEN DERHJEMME
Jeres svar viser, at langt de fleste af jer synes, at der er god stemning
derhjemme. Faktisk synes hele 89 pct. af jer, at stemningen derhjemme er
god – det er lidt flere, end da vi spurgte jer i 7. klasse, hvor tallet var 85 pct.

Hvordan synes du som regel stemningen er derhjemme?
Rigtig god

24%

God

65%

Dårlig

5%

Rigtig dårlig
Ved ikke
Antal svar: 1.589
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De fleste af jer (54 pct.) svarer, at det er de voksne derhjemme, der sørger
for den gode stemning. De voksne er dog skarpt forfulgt af jer selv, som 49
pct. af jer mener står for den gode stemning derhjemme.
Hele 71 pct. af jer er enige i, at ansvaret for den gode stemning ligger hos
de voksne, mens 44 pct. af jer mener, at ansvaret også ligger hos jer selv.

Børn har ret til privatliv
først og fremmest.
ELEV I 8. KLASSE
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Stemningen derhjemme
De voksne

54%
71%

Mig

49%
44%

Mine søskende
(hvis du har søskende)

35%
35%

Ingen

6%
7%

Ved ikke

24%
18%
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Hvem SØRGER for, at der er god stemning hjemme hos dig?
Hvem, synes du, har ANSVAR for, at der er god stemning hjemme hos dig?
Antal svar: 1.588

DEBAT I KLASSEN
Hvordan skaber man god stemning derhjemme, og hvem har
ansvaret for den gode stemning?

MEDBESTEMMELSE
I spørgeskemaet blev I spurgt, om I synes, at I har medbestemmelse over
jeres hverdag og fritidsliv. 67 pct. af jer er enige i, at I har nok tid til at lave
de ting, I har lyst til, efter skole. Endnu flere af jer, nemlig 83 pct., siger, at
I har mulighed for selv at bestemme, hvad I vil lave i jeres fritid.
69 pct. siger, at I har mulighed for at sige nej tak til en aktivitet, som jeres
familie foreslår.
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Medbestemmelse
4%

Jeg har tid nok til at lave de ting, jeg har lyst til
i min fritid (efter skole og i weekenderne)
Jeg har mulighed for selv at bestemme,
hvad jeg vil lave i min fritid (efter skole og
i weekenderne)
Jeg har mulighed for at sige nej tak, hvis
min familie foreslår en aktivitet, som jeg
ikke har lyst til at deltage i

10%

13%

Hverken eller

27%

44%

39%

2%

23%

6%

40%

29%

3% 4%
4

0%

Uenig

40%

1% 3%

Min familie spørger mig, hvis der skal
træffes en stor beslutning i familien

Helt uenig

19%

Enig

21%
10%

39%
20%

33%
30%

40%

50%

Helt enig

Antal svar: 1.596

DEBAT I KLASSEN
Hvor meget indflydelse og medbestemmelse skal
man have på fælles aktiviteter, familien laver?
Hvordan er det hos jer? Bliver I lyttet til – og har I
mulighed for at sige pænt nej tak til at tage med
til tante Odas fødselsdag?
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ØKONOMI OG AFSAVN
FAMILIENS ØKONOMI
I spørgeskemaet bad vi jer om at forholde jer til, hvor mange penge jeres
familie har i forhold til en typisk familie i Danmark.
Halvdelen svarer, at deres familie har samme mængde penge som en
typisk familie. 29 pct. fortæller, at deres familier har en del eller mange
flere penge end en typisk familie, mens 17 pct. svarer, at deres familie har
færre eller meget færre penge end en typisk familie.

Tror du at din familie har flere eller færre penge
end en typisk familie i Danmark?
2%
4% 4%
Ja, MANGE FLERE penge
Ja, EN DEL FLERE penge

15%
25%

SAMME MÆNGDE penge
Nej, LIDT FÆRRE penge
Nej, MEGET FÆRRE penge
Ved ikke

50%

Antal svar: 1.586
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VIDSTE DU, AT…
I 2013 fik vi en officiel fattigdomsgrænse i Danmark.
Efter denne grænse er man fattig, hvis ens familie:
• gennem tre år har haft en indkomst, som er mindre end
halvdelen af medianindkomsten*,
• har en formue på mindre end 100.000 kr.,
• ikke er studerende.
I 2013 var ca. 7.300 børn berørt af økonomisk fattigdom,
mens tallet i 2011 var ca. 10.500.
* Forestil dig, at alle familier stilles op på én lang række efter hvor stor deres indkomst
er. Medianen vil være den familie, der står i midten af rækken.

I spørgeskemaet har vi spurgt, om nogen af jer har prøvet at måtte
undvære noget, som var vigtig for jer. Det svarer 37 pct. af jer, at I har
prøvet.

Har du prøvet at måtte undvære noget, som var vigtigt for dig?
Ja

37%

Nej

43%

Ved ikke

20%

Antal svar: 1.586
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Der kan være mange grunde til, at man har undværet noget, som var
vigtigt for en, fx at ens forældre ikke mente, at det, man gerne ville have,
var nødvendigt. Der er dog også nogle, der må undvære noget, som de
synes er vigtigt, fordi de voksne derhjemme ikke har råd til det.
Når man må undvære noget, som er vigtigt for en, fordi ens forældre
ikke har råd, så kalder man det et afsavn. Nogle afsavn er mere alvorlige
end andre – fx kan det være et stort afsavn, hvis man ikke får gaver til sin
fødselsdag, ikke kan komme med på lejrskole eller ikke kan være med i en
forening, fordi ens forældre ikke har råd til at betale for medlemsskab.
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Hvad har du prøvet at undvære?
At komme på sommerferie
(i udlandet eller i Danmark)

34%

At få nyt tøj eller sko

32%

At tage på café eller i biografen
med venner

27%

At få en ny computer eller tablet

26%

At få en ny mobiltelefon

25%

At kunne invitere venner
med hjem efter skole

22%

At kunne købe mad eller snacks med
klassekammerater i frikvarteret

16%

At komme på en tur med dine forældre
(fx i Tivoli eller i et sommerland)

16%

At kunne invitere gæster
til ens fødselsdag

14%

At kunne være med i en forening,
som koster penge

9%

At komme med på lejrskole
med min klasse

4%

At få gaver til ens fødselsdag

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Antal svar: 591

Børn har ret til at være børn, har ret
til gaver juleaften, har ret til omsorg
og har ret til at føle sig gode nok.
ELEV I 8. KLASSE
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DEBAT I KLASSEN
Danmark er et af verdens rigeste lande. Alligevel var
der ca. 7.300 fattige børn i Danmark i 2013. Hvad vil det
efter jeres mening sige at være fattig i Danmark?
Diskuter de forskellige afsavn/ting i tabellen, som nogle
af jer har prøvet at undvære – hvilke afsavn er alvorlige
og hvilke er ikke?
Hvad betyder det for et barn, hvis forældrene ikke har
råd til, at barnet kommer med på lejrskole eller ikke kan
invitere venner med hjem efter skole?

Artikel 27 i FN’s Børnekonvention siger, at børn har ret til gode levevilkår.
Hvis forældrene ikke kan sørge for det, skal staten hjælpe.
På vores spørgsmål om, hvilke rettigheder børn har, svarede I bl.a.
følgende:

”Børn har ret til uddannelse, mad og tøj.”
”Børn har ret til at være børn, har ret til gaver juleaften,
har ret til omsorg og har ret til at føle sig gode nok.”
”De skal have et bestemt antal penge, de skal have mad,
de skal have tøj og de skal kunne komme i bad.”
”Børn har ret til mad, vand, internet, uddannelse,
tag over hovedet, at gå i skole.”
”Børn har ret til at leve et sundt og godt liv.”
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RETTIGHEDER
I spørgeskemaet bad vi jer om at placere jer på en skala mellem 0 og 10 i
forhold til, hvor meget I kender til børns rettigheder.
Over tre fjerdedele af jer (76 pct.) svarer, at I kender en del til børns
rettigheder.

Kendskab til børns rettigheder – hvor er du?
30%
25%
20%
15%
25%
10%
14%
5%
0%

16%
11%

9%
3%

2%

0

1

4%
2

6%
3

5%
4

5

Kender intet

6

7

8

9

5%
10

Kender alt

Antal svar: 1.569

Vi har lov til at sige
vores mening.
ELEV I 8. KLASSE
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Nedenfor kan I læse nogle af de mange eksempler på børns rettigheder,
som I er kommet med.

Vi har ret til
selv at vælge
vores
seksualitet

At gå i skole,
have fødselsattest
og få lov til at
være barn.

Man må ikke
slå børn, og man
må ikke have sex
med dem

Børn har ret
til at føle sig
trygge

Vi skal have
en til at passe
på os

At have ret
til at se begge
forældre hvis
man har lyst

Man må
bestemme over
egen krop

Man må sige sin
mening, og man
bestemmer selv
hvilken religion
man vælger

Børn har ret
til at føle sig
gode nok

DEBAT I KLASSEN
Hvilke af de rettigheder, I har nævnt, synes I, er vigtigst?
Er det vigtigt at kende sine rettigheder? Hvorfor/hvorfor ikke?
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Børn har lov til
at være børn

#godstilpånettet

VIND EN
KONCERT
MED CISILIA
– for hele din skole!
Det er sjovere at være på nettet, hvis du kan føle dig tryg. Derfor har
Børneportalen teamet op med et af årets største stjerneskud i dansk
musik, Cisilia. Og sammen med dig, vil vi sprede god stil på nettet.
Del dit bedste råd eller tip til, hvad du synes er god stil på nettet.
Så enkelt er det faktisk. Hvis vi udvælger lige præcis dit tip, så vinder
du og hele din skole en koncert med Cisilia.
Sådan gør du:
1.
Lav en video, et billede,
en tegning, noget tekst
eller noget helt femte,
som fortæller, hvad
du synes er god stil på
nettet.

2.
Upload det på din
Instagram-profil – og
husk at hashtagge det
med #godstilpånettet
og tag @boerneportalen
i dit opslag, så kan vi
nemmere se det.

3.
Hvis du har flere ideer, så
gentag trin 1. og 2.
– ellers er det bare at
læne sig tilbage og håbe
på, at vi udvælger dit tip
som det bedste. Hvis vi
gør, så får dig og din
skole besøg af Cisilia,
som giver en koncert.

1 2 3

Du kan læse mere om konkurrencen og hvordan du spreder den gode stil
på nettet på www.børneportalen.dk

