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Til slut vil vi endnu engang sige mange tak for
din hjælp.
Børnerådet synes, det er vigtigt at spørge børn
om deres liv, hverdag, oplevelser og meninger og
vi har lært meget af de svar, du og resten af
Børne– og Ungepanelet har givet os.
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Portræt af 5. klasse 2007

en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Går du op i, hvordan du ser ud
Ja, meget
(29%)
Lidt (58%)
Nej, det tænker
jeg ikke over
(13%)

Kære Panelmedlem
Her får du den første børnerapport fra Børnerådet.
Du, dine klassekammerater og resten af Børne- og Ungepanelet besvarede i efteråret 2006 et spørgeskema fra Børnerådet. I alt har 1010 børn fra hele Danmark været med i undersøgelsen.
Alle jeres svar er nu samlet i en rapport, som vi kalder
”Portræt af 5.klasse 2007”. Den er lavet, så forskellige
voksne kan lære lidt af og om jer. Om hvad der er vigtigt for
et godt børneliv, om venskaber, familieliv, fremtidsdrømme,
fritid og interesser, udseende, forbrug og popularitet.
I denne børnerapport kan du se noget af det, du og resten af
panelet har fortalt os. Vi håber, at du synes, det er spændende, og at det har været sjovt at være med i undersøgelsen.
Vi er glade for dine svar og takker for hjælpen.

Selvom det måske ikke er så vigtigt, hvilke ting man har, er
der alligevel én ting, der er vigtig for de fleste af jer— det er
mobiltelefonen.
Der er 91 % af jer,
Har mobiltelefon
der har en mobil.
100

Cirka 8 ud af 10
5.klasseelever bruger den i en normal
uge til at ringe,
SMS’e og MMS’e.
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Mange hilsner fra
Børnerådet

Alligevel synes hver sjette af jer, at det er vigtigt, hvilket tøj
man går i. Hver fjerde tror, at det er lettere at få nye venner,
hvis man ser ud på en bestemt måde.
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Du kan se ’voksen’-rapporten på Børnerådets
hjemmeside—www.brd.dk
Her kan du også læse mere om Børnerådet
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Travlhed og hjælpsomhed i hverdagen

Hvad er vigtigt for et godt børneliv?

Fordi sport og fritidsaktiviteter er vigtige, er der også nogle
af jer, der engang imellem synes, at I har travlt, fordi I skal
nå meget. En pige fortalte os: ”Det er forskelligt, om det er
rart at have travlt. Jeg har selv bestemt at gå til mange ting
og jeg kan godt lide det”.

Gode venner og en glad og sød familie er de ting, som flest i
Børne– og Ungepanelet mener, er vigtige for at have et godt
børneliv. I synes også, det er vigtigt, at jeres forældre og andre voksne lytter til, hvad I har at sige. Så I selv kan være
med til at bestemme, hvad I for eksempel vil lave i jeres fritid. Nedenunder kan du se, hvilke 10 ting I synes er vigtigst.

Selvom I kan have travlt, er der mange af jer, der hjælper til
derhjemme. Nedenfor kan du se, hvor mange der har pligter.
Har du pligter derhjemme
Ingen pligter
(15%)
Nogle pligter
(69%)
Mange pligter
(11%)
Ved ikke (5%)

Top 10:
Hvad er vigtigt for et godt børneliv i Danmark
1) Gode venner
2) Glade og søde forældre
3) At man føler sig god til noget
4) At man har indflydelse på sin hverdag
5) At man ikke bliver mobbet eller holdt udenfor
6) At man føler sig elsket
7) En god skole
8) At der bliver passet på miljøet
9) At man ved, der er voksne, som tager sig af problemerne
10) At man selv og ens familie er tryg

En glad og sød familie
Vi har interviewet nogle børn fra panelet. De har fortalt os, at
en god familie er en, der bruger tid sammen, snakker, hygger
og laver sjove ting. Det er rart at tage på udflugter eller slappe af sammen derhjemme og spille spil.

Udseende, forbrug og popularitet
Vi har også spurgt jer, om I går op i, hvordan I ser ud. Som
du kan se i figuren på næste side, er det forskelligt, hvor meget jeres udseende betyder. Størstedelen af jer tænker ikke så
meget over det.
I synes heller ikke, at man skal bedømme andre på deres udseende. Det vigtige er, hvordan man er. En dreng fortalte os:
”det er det indre der tæller”.
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Mange af jer i panelet synes nogle gange, at I har travlt i jeres familier – se figuren på næste side, som viser hvor mange
procent af jer, der har travle familier.
Når forældre har travlt, kan det godt være lidt svært at være
sammen med dem. En pige fortalte: ”Det er forvirrende, når
ens forældre har travlt. Hvis man vil snakke med dem, så
siger de, at de lige skal noget andet først”.
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Det er vigtigt for de fleste af jer, at I har tid til at tale med
jeres forældre. Der er mange af jer, der bruger jeres forældre
til at snakke med, når I har problemer.

Top 10: Hvad vil du gerne, når du bliver voksen?
1) Vil have en karriere (88 %)
2) Vil have en mand/kone og børn (77 %)
3) Vil have et spændende job (59 %)
4) Vil have en kæreste (59 %)
5) Vil have en fed bil (57 %)
6) Vil have god tid (56 %)
7) Vil have et flot hus (54 %)
8) Vil gøre noget for dem, som har det svært (50 %)
9) Vil rejse og se verden (45 %)
10) Vil være en god forælder (42 %)

Har I travlt i din familie
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Når I fortæller om jeres drømmejobs, er der mange af jer, der
gerne vil være håndbold- eller fodboldspillere eller håndværkere. Der er også mange af jer, der vil arbejde med mennesker, og allerflest vil arbejde med dyr. En enkelt vil arbejde i
en grillbar, og en anden være tegner for Disney.
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Fritid og interesser

0

Ja, altid eller for det
meste

Ja, nogle gange

Sjældent eller aldrig

Ved ikke

har travlt i familien

Venskaber

Fritidsinteresser fylder meget i de fleste 5.klasseelevers hverdag, og især sport er vigtigt.
Som du kan se i listen nedenunder, er der mange af jer, der
bruger jeres fritid enten i en sportshal, i selskab med vennerne, på ryggen af en hest, bag højtalere eller computere, eller
med en bog eller en blyant i hånden.

Gode venner er også meget, meget vigtige for børn i 5.klasse.
For de fleste af jer er en god ven én, man kan snakke med og
stole på, og som respekterer en, som man er.

De største interesser i 5.klasse
(I måtte vælge tre ting)
1) Sport
8) Motor og biler
2) Venner
9) Spil
3) Musik
10) Film og TV
4) Computer
11) PlayStation
5) Familie
12) Tegne, male, være kreativ
6) Dyr
13) Mobil/SMS
7) Bøger/læsning 14) Naturen

Hvad vil I, når I bliver voksne?
Det er forskelligt, hvad I ønsker jer af fremtiden. Som du kan
se i Top-10 listen på næste side, er der flest, der gerne vil
have en karriere, et godt arbejde og en familie.
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