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    SpørgsmålSpørgsmålSpørgsmålSpørgsmål    SvarmSvarmSvarmSvarmulighederulighederulighederuligheder 

        1111    XXXX    2222    

1 

Hvor mange procent af de 11-årige 

drenge har drukket mindst én genstand 

inden for den sidste måned? 

10 % 20 % 30 % 

2 

Hvor mange procent af de 15-årige piger 

har drukket mindst én genstand inden for 

den sidste måned? 

75 % 80 % 85 % 

3 
Hvor mange piger på 15 år  

drikker for at blive fulde? 
65 % 75 % 85 % 

4 
Hvor mange drenge på 15 år  

drikker for at blive fulde? 
65 % 75 % 85 % 

5 
Hvor mange genstande drikker en voksen i 

gennemsnit hver uge? 
5,8 7,2 8,6 

6 

Hvor mange genstande drikker  

unge mellem 16 og 20 år  

i gennemsnit hver uge? 

7,2 9,8 12,2 

7 
Hvor mange procent af unge piger drikker 

hver uge? 
53 % 63 % 73 % 

8 
Hvor mange procent af unge drenge 

drikker hver uge? 
61 % 71 % 81 % 

9 

Hvor mange procent af drengene drikker 

mere end 24 genstande  

hver uge? 

16 % 20 % 24 % 

10 
Hvor mange procent af pigerne drikker 

mere end 24 genstande hver uge? 
10 % 14 % 18 % 
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    SpørgsmålSpørgsmålSpørgsmålSpørgsmål    SvarmulighederSvarmulighederSvarmulighederSvarmuligheder 

        1111    XXXX    2222    

1 

Hvor mange procent af de 11-årige 

drenge har drukket mindst én genstand 

inden for den sidste måned? 

10 % 20 % 30 %30 %30 %30 %    

2 

Hvor mange procent af de 15-årige piger 

har drukket mindst én genstand inden for 

den sidste måned? 

75 %75 %75 %75 %    80 % 85 % 

3 
Hvor mange piger på 15 år  

drikker for at blive fulde? 
65 %65 %65 %65 %    75 % 85 % 

4 
Hvor mange drenge på 15 år  

drikker for at blive fulde? 
65 %65 %65 %65 %    75 % 85 % 

5 
Hvor mange genstande drikker en voksen i 

gennemsnit hver uge? 
5,8 7,27,27,27,2    8,6 

6 

Hvor mange genstande drikker  

unge mellem 16 og 20 år  

i gennemsnit hver uge? 

7,2 9,8 12,212,212,212,2    

7 
Hvor mange procent af unge piger drikker 

hver uge? 
53 % 63 % 73 %73 %73 %73 %    

8 
Hvor mange procent af unge drenge 

drikker hver uge? 
61 % 71 % 81 %81 %81 %81 %    

9 

Hvor mange procent af drengene drikker 

mere end 24 genstande  

hver uge? 

16 % 20 % 24 %24 %24 %24 %    

10 
Hvor mange procent af pigerne drikker 

mere end 24 genstande hver uge? 
10 % 14 %14 %14 %14 %    18 % 
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