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Hvilken tekst og overskrift hører sammen? 
 
Forberedelse til læseopgave 4, modultest 4 (omtrent) 
 
 
 
Instruktion:   Læs først overskrifterne, og læs så teksterne.  
                      Find ud af, hvilke overskrifter og tekster der hører sammen, og skriv    
                      overskriftens bogstav over teksten. 
                      Der er én overskrift for meget. 
 
Tid:               10 minutter. 
 
 
 
Børn, unge og alkohol 

A. Mor og fars vaner smitter 

B. Pigerne er mere beherskede 

C. Fald i alkoholsalget til mindreårige 

D. De 13-14-årige går til makronerne  

E. Der drikkes faktisk lidt mindre 

F. Kammeraternes forbrug påvirker i nogen grad 

G. De søde alkoholdrikke er populære 
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Overskrift: _____ 

En undersøgelse af børns og unges alkoholvaner viser, at mange danske unge fortsat 
drikker alt for meget. Men måler vi børn og unges alkoholforbrug som andelen 

• der har været fulde 
• drukket alkohol inden for den seneste måned  
• henholdsvis drukket mere end fem genstande på én gang den seneste måned, 

er forbruget blandt de 11-13-årige faldet i perioden 1997 til 2002. Blandt de 14-15-
årige er forbruget stort set uforandret. 

For de yngste aldersgrupper gælder, at forbruget er det laveste, der nogensinde er 
målt i undersøgelsesperioden. 

 

Overskrift: _____ 

Et andet positivt tal er, at færre børn under 14 år har købt alkohol i en butik. Det kan 
skyldes, at børnene selv er blevet opmærksomme på, at der ikke må sælges alkohol til 
dem – men naturligvis også, at butikkerne selv håndhæver forbuddet bedre.  

 

Overskrift: _____ 

Fra det 13. til det 14. år er der et spring i alkoholforbruget – målt ved andelen der har 
været fulde og drukket alkohol den seneste måned. Dette gælder for både piger og 
drenge.  

Denne voldsomme stigning kan skyldes, at børnenes drikkeadfærd ændrer sig fra et 
eksperimenterende til et mere beruselsesorienteret forbrug, og at forældre til børn i 
netop den alder begynder at blive mindre restriktive i deres normer og grænsesætning 
over for deres børn, når det handler om alkohol.  

I 2002 er der spurgt til, hvornår barnet første gang drak mindst en genstand. 
Undersøgelsen viser, at mens 14-21 % af de 11-12-årige har drukket mindst én 
genstand, gælder dette for 43 % af de 13-årige – og 74 % af de 14-årige.  
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Overskrift: _____ 

Forbruget af alkoholsodavand har udviklet sig eksplosivt. De nye alkoholsodavand 
har i løbet af ingen tid fået et godt tag i de 14-15-årige.  

Da det samlede alkoholforbrug i denne aldersgruppe er det samme som tidligere år, er 
det omfattende forbrug af alkoholsodavand sket på bekostning af andre typer af 
alkohol. Især piger er begejstrede for den nye drik.  

 

Overskrift: _____ 

Forældre har en stor indflydelse på deres børn, hvad angår alkohol – som 
rollemodeller og forbilleder.  

Resultaterne viser, at forældres drikkevaner har meget stor indflydelse på tidspunktet 
for børns alkoholdebut. Indflydelsen er særlig stor, hvis barnet har set en af sine 
forældre berusede.  

Endvidere drikker børn næsten dobbelt så meget alkohol, målt i antal genstande, hvis 
de har set deres forældre berusede.  

 

Overskrift: _____ 

Der er en meget stærk sammenhæng mellem egne og venners drikkevaner. Men til 
forskel fra forældrene kan vennerne skiftes ud, og vi ved ikke hvem, der har påvirket 
hvem.  

Andre undersøgelser viser dog, at mekanismen både er, at man vælger venner, der har 
de samme holdninger som én selv – også til alkohol – og at man bliver påvirket af de 
venner, man har.  

 
 
 
 

(Fra www.sst.dk. Let bearbejdet) 


