Quiz – Unga och alkohol
1. Vilken är inte en av anledningarna till varför det är farligare att dricka
alkohol för unga än för äldre personer?
1 A lkohol skadar hjärnan oavsett ålder, men eftersom den utvecklas fram till
25 års ålder är hjärnan ännu känsligare hos unga personer.
X Unga personer har sämre balanssinne.
2 En liten kropp innehåller mindre vätska att späda ut alkoholen med, vilket gör
att det går snabbare att bli berusad.

2. Bortsett från servering på restaurang och försäljning av folköl, där det
är 18-årsgräns, är det förbjudet att sälja alkohol till personer under 20 år.
När det ändå sker, är det då den minderåriga köparen eller den som
köpt ut alkoholen som begår ett brott?
1 Det är den minderåriga, som tar emot alkoholen, som begår ett brott.
X Det beror på situationen och på om den minderåriga ser ”vuxen” ut.
2 Den som förser minderåriga med alkohol begår ett brott.

3. Andelen elever i årskurs 9 som dricker alkohol har gått upp och
ner, men minskat kraftigt sedan år 2000. Hur stor andel av eleverna
i nionde klass uppgav år 2017 att de druckit alkohol under de senaste
12 månaderna?
1 ca 50%
X ca 40%
2 ca 35%

4. Bland ungdomar som dricker alkohol – vilka tre problem uppger
de vara vanligast i samband med alkohol (både tjejer och killar)?
1 Gräl, bråk med polisen och tappat pengar eller värdesaker.
X Gräl, förstört eller tappat saker eller kläder och blivit fotad/filmad i en pinsam/
kränkande situation.
2 Slagsmål, förstört saker eller kläder och kört moped, bil eller annat fordon.

5. Hur stor andel av tjejer respektive killar i nionde klass uppger att
de berusat sig vid 13 års ålder eller tidigare?
1 4% av killarna och ca 5% av tjejerna.
X 6% av kilarna och 3% av tjejerna.
2 Drygt 2% av både tjejerna och killarna.

6. År 2004 uppgav 90% av skolelever i årskurs 2 på gymnasiet att de
druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Vad var siffran i 2017 års
mätning (både tjejer och killar)?
1 60%
X 80%
2 74%

7. Föräldrar ser olika på att bjuda sina barn på alkohol hemma.
Vad säger forskning om tonåringar som blir bjudna på alkohol hemma?
1 De dricker mer än de som inte bjuds på alkohol hemma.
X De dricker mindre än de som inte bjuds på alkohol hemma.
2 Det verkar dricka lika mycket som de som inte bjuds på alkohol hemma.

8. Varifrån får oftast tonåringar alkohol?
1 Från någon äldre de känner.
X Hemifrån, från sina föräldrar.
2 Smugglad alkohol.

9. Hur stor andel av eleverna i årskurs nio har upplevt någon negativ
konsekvens av föräldrarnas alkoholkonsumtion?
1 Ungefär en av fyra.
X Ungefär en av tre.
2 Ungefär varannan.

10. Förutom alkohol och tobak, vilken drog är är vanligast bland
ungdomar i Sverige idag?
1 Cannabis.
X Amfetamin.
2 Narkotikaklassade läkemedel.

