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Skolebørnsundersøgelsen

Unge mennesker har lige som voksne ofte symptomer  
i form af smerter som hoved- og mavepine og ondt i 
ryggen, eller svimmelhed og psykiske symptomer som 
at være ked af det, irritabel, nervøs eller have svært 
ved at falde i søvn. Det er banale symptomer, som ikke 
behøver være tegn på alvorlige helbredsproblemer.  
Men at have symptomer hver dag er ikke banalt. Det 
nedsætter livskvalitet og læring. Og omkring hver  
fjerde 11-15-årig har sådanne symptomer hver dag. 

Figuren viser forekomsten blandt indvandrere, efter-
kommere og etniske danske drenge og piger. Ind- 
vandrere og etniske danskere ligger nogenlunde på 
linje, mens forekomsten er størst blandt efterkom-
merne. Forskellene er statistisk sikre. Årsagerne til de 
store forskelle er ukendte, men tallene tyder på, at 
unge efterkommere, svarende til anden generations 
indvandrere, er mere belastede i deres dagligdag end 
indvandrere og etniske danskere. 

Symptomer

DAGLIGE SYMPTOMER BLANDT INDVANDRERE, 
EFTERKOMMERE OG ETNISKE DANSKERE

ANDRE FAKTAARK OM SAMME EMNE:
Unge indvandrere, efterkommere og etniske danskeres  
forbrug af sodavand. Alkoholvaner blandt indvandrere,  
efterkommere og etniske danskere. Morgenmadsvaner 
blandt indvandrere, efterkommere og etniske danskere. 
Forbrug af frugt blandt indvandrere, efterkommere og 
etniske danskere. Overvægt blandt indvandrere, efterkom-
mere og etniske danskere. Skoletrivsel blandt indvandrere, 
efterkommere og etniske danskere.

FORFATTERE: 
Bjørn E. Holstein, professor, Statens Institut for Folke-
sundhed, Syddansk Universitet, Helene Nordahl Jensen, 
ph.-d.-studerende, Institut for Folkesundhedsvidenskab, 
Københavns Universitet. 

KONTAKT:
Bjørn E. Holstein, Statens Institut for Folkesundhed,  
e-mail bho@si-folkesundhed.dk, tlf. 3920 7777.
Helene Nordahl Jensen, Institut for Folkesundheds- 
videnskab, e-mail henor@sund.ku.dk, tlf. 3532 6769.

REFERENcER:
Nordahl Jensen H, Holstein BE. Sundhed og trivsel blandt 
indvandrere, efterkommere og etniske danskere i 5., 7. og 
9. klasse. København: Statens Institut for Folkesundhed 
2010. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 11-15-årige 
elever i et tilfældigt udsnit af skoler i Danmark. Der var 236 
indvandrere, 449 efterkommere og godt og vel 5.500 etnisk 
danske elever. 
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