Baggrundsspørgsmål
Hvad er dit køn?

Dreng
Pige

Hvilket Gymnasium går du på?
Mariagerfjord
Egedal
Har du gået på efterskole?
Ja
Nej
Har du en anden kulturel baggrund end dansk
Ja
Nej
Er dine forældre skilt?
Ja, men jeg kan huske mine forældre har boet sammen
Ja, og jeg kan ikke huske at mine forældre har boet sammen
Nej

Socialisation
Hvor blev du passet som 0-6 årig
I daginstitution eller lign
Hjemme
Andet sted
Hvor mange gange har du flyttet by under din opvækst?
Aldrig
1
2-4
4 eller flere gange
Hvem har primært stået for din opdragelse?
Mor og far
Mor
Far
Værge
Andre
Boede du i nærheden (gåafstand) af dine legekammerater under din opvækst?
Ja, mange (over 3)
Ja, nogle få (3 eller derunder)
Nej
Hvordan bor du?
Lejlighed
Hus

Landbrugsejendom

Identitet
Hvad vil du efter 3.g?
Uddanne mig med det samme
Holde sabbatår og uddanne mig senere
Arbejde uden at uddanne mig
Ved ikke
Hvordan ser du dig selv i fremtiden?
Som leder i privat virksomhed
Som leder af offentlig arbejdsplads
Som selvstændig
Privat ansat
Offentlig ansat
andet

Hvor vil du gerne være bosat når du er 30?
I nærheden af hvor du bor nu
Et andet sted i Danmark
I udlandet
Ved ikke
Hvornår regner du med at stifte familie?
Før 25
25-30
efter 30
aldrig
Hvor mange timer dyrker du motion om ugen?
Ingen
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11 eller derover
Hvor mange timer arbejder du om ugen?
Ingen
1-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10 eller derover

Familie
Har du søskende?
Ja
Nej
Spiser du og din familie aftensmad sammen?
Ja, så godt som hver aften
Ja, et par gange om ugen
Sjældent
Aldrig
Hvis du har problemer, hvem går du så til?
Dine forældre
Dine søskende
Anden familie
Venner
Andre (eksperter, lærere, studievejl….)
Hvad betyder religion/traditioner hjemme hos dig?
Meget
Lidt, men vi fejrer religiøse helligdage
Ikke noget særligt
Intet
Hvem står typisk for indkøb og madlavning
Mor
Far
Mor og far deles
Jeg selv

Senmoderniteten
Hvor tit har du gennemsnitligt siddet foran TV/computer da du var 6-12?
Næsten hver dag
En gang om ugen
Sjældnere
Aldrig
Hvor gammel var du da du fik din første mobiltelefon?
4-8
8-12
12-16
Har du din egen computer
Ja
Nej
Går du til fritidsaktiviteter
Ja, 1
Ja, 2
Ja, 3 eller flere

nej

Hvad er din foretrukne fritidsinteresse?
Motionerer alene
Dyrker holdsport
Spiller computerspil
Spiller et instrument eller synger
Spiller teater
Andet
Abonnerer I på aviser i jeres hjem? (ikke gratis aviser)
Ja
Nej
Ved ikke
Har du rejst uden for Europa?
Ja, 1 gang
Ja , 2-3 gange
Ja, 3 eller flere gange
Aldrig
Har du været i Jylland (Egedalelever)/ på Sjælland (Mariagerfjordelever)?
Ja
nej

