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KÆRE DELTAGER
I BØRNE- OG UNGEPANELET
Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel. Rapporten indeholder en del af det, som du, dine
klassekammerater og resten af
Børne- og Ungepanelet svarede
på vores spørgeskema i november
sidste år. De tal og citater, du kan
læse på de følgende sider, kommer
altså direkte fra de 2.055 elever i
7. klasse, som ligesom dig og din
klasse er en del af Børnerådets
Børne- og Ungepanel.
Du har svaret på en masse forskellige spørgsmål om alt lige fra
fritidsinteresser og sociale medier,
til hvordan du har det med din
familie. Dine og resten af Børneog Ungepanelets holdninger og
meninger vil blive brugt i en række
rapporter og artikler i løbet af 2014.
På den måde fortæller vi politikere
og fagfolk, hvad unge på din alder
mener om livet, når man går i 7.
klasse i Danmark.
Rapporterne og artiklerne lægger
vi på Børnerådets hjemmeside
www.brd.dk

Jeg vil gerne takke dig
og hele Børne- og
Ungepanelet mange gange
for, at I har været med i
undersøgelsen, og for at
I er en del af Børne- og
Ungepanelet. Det er
kun jer, der virkelig
ved, hvordan det
er at være ung i
Danmark. Derfor
er det vigtigt for os at
høre jeres meninger og
holdninger.
Jeg håber, du synes,
det har været sjovt at
være med! Jeg glæder
mig allerede til at læse
jeres svar på den næste
undersøgelse, som
kommer i foråret 2014.
Mange venlige
hilsner

PER L ARSEN
Formand for Børnerådet
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PORTRÆT AF 7. KLASSE
Hvordan er det at være ung og gå
i 7. klasse i Danmark?
Det har vi forsøgt at få et billede
af ved at stille jer i Børne- og
Ungepanelet en masse spørgsmål
om bl.a. familie, sociale medier,
venner, kærester og fritid.

Hvad laver I i jeres fritid?
Hele 81 pct. af jer fortæller, at I går
til en fritidsaktivitet enten én eller
flere gange om ugen.
Mange af jer fortæller, at det,
I godt kan lide ved at gå til
fritidsinteresser, er at møde nye
venner, lægge skole og lektier bag
sig for en stund og lave det, man
interesserer sig allermest for.

Det bedste ved at gå til
min fritidsaktivitet er…

- at jeg ser andre venner end dem
fra klassen, og at jeg kan slå hovedet fra og ha’ det sjovt.
- at jeg laver det, jeg kan lide, er
sammen med mine venner og har
det sjovt.
- at man får rørt sig, og at man
møder nogle nye mennesker, som
har den samme interesse som én
selv.
- at man kommer væk fra undervisningen og skolen, så man kan
tømme sine tanker og føle sig fri.
SAGT I BØRNEOG UNGEPANELET

Svarene fra spørgeskemaet viser
også, at venner er en stor del af det
at gå til en fritidsinteresse. 75 pct.
– eller tre ud af fire af jer – fortæller,
at I har fået nye venner til jeres
fritidsaktivitet.
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HJEMME HOS DIG
Er der god stemning?

Er de voksne gode til
at være forældre?

Jeres svar viser, at langt de fleste
børn på jeres alder synes, at der er
god stemning derhjemme. Faktisk
siger 85 pct., at der for det meste
eller altid er en god stemning
hjemme hos dem. Dog tyder jeres
svar på, at jeres forældre nogle
gange er lidt for stressede. 41 pct. –
altså mere end hver tredje – svarer
nemlig, at deres forældre nogle
gange eller ofte er stressede.

Jeres svar tyder på, at I synes, at
jeres forældre gør det godt som
forældre. Hele 63 pct. synes, at deres
forældre er meget gode, og 29 pct.
synes, at de er gode.
Selvom mange af jer synes, at jeres
forældre er gode til at være forældre,
så har I masser af forslag til, hvordan
de kan blive endnu bedre:

Mine forældre kan blive bedre til at:
hjælpe mig med mine lektier /9 %
være mere hjemme / 13 %
interessere sig mere for, hvad jeg kan / 13 %
have mere tid sammen med mig / 14 %
skælde mig mindre ud / 14 %
skændes mindre med hinanden / 15 %
lytte mere til mig / 16 %
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SKOLE
Vi har spurgt, hvordan det er at gå
i skole, når man er rykket op i
7. klasse?
79 pct. af jer svarer, at I altid eller for
det meste er glade for at gå i skole.
Det betyder altså, at 21 pct. af jer
ikke altid er glade for at gå skole.
Jeres svar peger på, at det er sjovere
at gå i skole, når man er god til
det faglige. Mange af dem, som
synes, at de ikke er så dygtige til det
faglige, er nemlig heller ikke lige så
tit glade for at gå i skole.

Debat i klassen:
Hvordan kan klassen sammen
sørge for, at flere elever er glade
for at gå i skole?

Ét er, hvordan man klarer sig fagligt.
Noget andet er, om man føler, man
er en del af fællesskabet i klassen
– det hænger også sammen med
skoleglæden. Jeres svar viser, at de
elever, som er glade for at gå i skole,
også føler, at de har mange at være
sammen med i klassen.
Det betyder altså, at de elever, der
ikke altid er glade for at gå skole,
også ofte er dem, der ikke føler, at
de har så mange at være sammen
med fra klassen.
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OVERGANGEN
FRA 6.–7. KLASSE
Det er noget helt andet at gå i
7. klasse end i 6. klasse. Det er
der ingen tvivl om, når man ser
på jeres svar. Nogle af de helt
store ændringer for jer er, at I har
flere lektier, og at I synes, I lærer
mere. Men mange siger også, at
sammenholdet i klassen er blevet
bedre.

Debat i klassen:
• Er det godt nok, at det kun er
75 pct. af eleverne i 7. klasse,
der synes, at de lærer noget
i alle fag?
• Hvornår har man lært nok
i et fag?
• Hvordan kan lærere og elever
sammen sørge for, at man
lærer nok?

Lærer du nok?
Kun 15 pct. af jer synes, at I lærer
nok i alle fag. Lidt over halvdelen
oplever at lære noget i de fleste fag.
Men hele 24 pct. – eller hver fjerde –
synes kun, at de lærer noget i nogle
eller få fag.

Hvordan er det at gå i 7. klasse i forhold til 6. klasse?
Bedre sammenhold i klassen /26 %
Sværere at følge med / 27 %
Timerne er mere spændende / 28 %
Det er sjovere i 7. klasse/ 41 %
Flere spændende fag / 44 %
Jeg lærer mere / 54 %
Flere lektier / 75 %
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NETTET OG
SOCIALE MEDIER
Facebook eller ej?

Børn og unge bruger meget tid på
at være på mobilen, Facebook,
Instagram og andre sociale medier.
Nedenfor kan du se, hvor unge i
7. klasse har profiler.

Undersøgelser viser, at mens flere og
flere voksne kommer på Facebook,
vælger stadigt flere unge at droppe
deres Facebook-profiler. De af
jer, der ikke er på Facebook, har
forskellige grunde til det. Du kan se
nogle af dem i den nederste boks.

Hvor har unge i 7. klasse profiler?
Tumblr /8 %
Formspring/ 11 %
Twitter / 22 %
Google+/ 30 %
Instagram / 57 %
Youtube / 66 %
Snapchat / 69 %
Facebook / 86 %
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Hvorfor har du valgt ikke at have en Facebookprofil?
Facebook interesserer mig ikke /38 %
Jeg vil hellere bruge tid på andre ting / 32 %
Jeg tror, at jeg vil bruge alt for meget tid på det / 15 %
Jeg har ikke lyst / 32 %
0

10

20

30

40

9

Det bedste/værste ved Facebook
Vi har spurgt jer, hvad, I synes, er det
bedste og det værste ved Facebook.
Nedenfor kan I læse et udpluk af
svarene:

Det bedst er fællesskabet, det
værste er hadegrupper.
Det værste er, at man bliver
afhængig af det.
SAGT I BØRNEOG UNGEPANELET

Det bedste er at kunne følge med
i mine kammeraters og families
liv. Det værste ved Facebook er, at
man bliver delt op i popularitet
ved, hvor mange ’likes’ man har
på sit profilbillede.
Bedste: At man kan snakke med
sine venner. Værste: Mobning.
Det bedste er, at du kan dele dine
oplevelser med andre, og du kan
høre, hvad andre har lavet af
spændende ting. Det dårligste er,
at man skal tænke meget over,
hvad man lægger op, da man
måske dømmes ud fra det, man
skriver.
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Til debat i klassen:
• Hvad går man glip af, og hvad
vinder man ved IKKE at være
på Facebook?
• Tror I, at flere unge dropper
deres Facebook-profiler
fremover? Hvorfor?

PORTRÆT AF 7. KLASSE

Tilsammen tegner de forskellige svar
i denne folder et portræt af, hvordan
det er at gå i 7. klasse – set fra jeres
perspektiv.
I Børnerådet mener vi, at det er
vigtigt at lytte til, hvad børn og
unge synes om deres liv – om deres
hverdag, skole, venner, familie og alt
muligt andet. Derfor vil resultaterne
fra Børne- og Ungepanelet også
blive brugt til artikler, rapporter og
debatindlæg, som vi sender ud i
medierne og til politikere og fagfolk.
Du kan læse rapporter og artikler om
tidligere undersøgelser i panelet på
Børnerådets hjemmeside www.brd.

dk/panelet. Her kan du også finde
Børnerådets Børneportal, hvor der
er links og forslag til, hvem du kan
kontakte og tale med, hvis du har
brug for hjælp til at tackle problemer
som fx mobning, alkohol i familien,
skilsmisse eller andet.
Til slut vil vi endnu engang sige
mange tak for din og din klasses
deltagelse i Børnerådets Børne- og
Ungepanel.
Jeres holdninger er vigtige. Derfor
glæder vi os til at se jeres svar på
næste undersøgelse, som kommer i
foråret 2014.
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BRUG FOR
EN AT SNAKKE
MED?

BØRNE
PORTALEN
www.børneportalen.dk er en hjemmeside, der giver børn og unge en let
og hurtig vej til rådgivning, hjælp og viden om rettigheder.
På Børneportalen har vi samlet en lang række af steder, hvor børn
og unge kan få hjælp og rådgivning, hvis de har et problem eller et
spørgsmål, de mangler svar på.
Du kan også læse om dine rettigheder, fx hvis dine forældre skal skilles,
du bliver mobbet, eller du har et arbejde.

Børnerådet
Vesterbrogade 35A
1620 København V
Telefon: 3378 3300
E-mail: brd@brd.dk
www.brd.dk
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