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Har du og din bedstefar mere eller mindre til fælles, end du tror? Er vi blevet bedre eller dårligere
til at spise klimavenligt gennem generationerne? Og hvor mange par bliver egentlig skilt i dag
i forhold til tidligere? Tag den store generationsquiz, og få testet myter og sandheder.
JUlie harboe, programmedarbejder, folkeuniversitetet

Hver voksen dansker spiser i
dag gennemsnit 72 kg kød om
året - dobbelt så meget, som
man gjorde i 1950’erne. Men
hvor mange procent af danskerne lever vegetarisk eller
vegansk?

Hearts & Minds
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I 2017 så man for første gang i 40 år et fald i
alderen for førstegangsfødende kvinder i Danmark. Men hvor meget ældre er en førstegangsfødende blevet siden slutningen af 70’erne?
Svar: Hun er blevet knap 5 år ældre. I 1978 var en førstegangsfødende i gennemsnit 24,4 år, og i 2018 var hun 29,3 år.
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Svar: 2,4 % af danskerne lever vegetarisk
eller vegansk. Det er en stigning på 0,8 %
fra 2017-2018.
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Er danske unge forkælede, eller
har de faktisk færre penge end
unge havde for blot 10-15 år
siden?

Svar: Ja og nej. Der er større risiko for at blive
forkølet, når man fryser, men det er ikke kulden,
der er skyld i forkølelsen. Det er en virus.

Svar: Unge i Danmark er fattigere end tidligere
generationer – indkomsten for de 25-34-årige
har været faldende lige siden finanskrisen i 2008.

Kan det passe at unge gror horn
i baghovedet, fordi de glor for
meget ned i deres telefoner, som
et australsk studie hævdede i
juni 2019?
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Sidste år udviste nogle politikere bekymring for, om for mange
i dag bliver skilt for hurtigt. Men
hvor meget er skilsmisseprocenten steget de sidste 30 år?
Svar: Den er slet ikke steget, men lå i 2018 på
46 %, ligesom den gjorde i 1988.
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Svar: Nej – det blev senere modbevist af et andet studie

Danskerne er et aktivt folkefærd, og
mange cykler på arbejde og løber i
fritiden. Men er vi egentlig lige gode
til det generationerne imellem?

I 1960 udgjorde kvinder kun 28 % af alle
beskæftigede på arbejdsmarkedet. Der gik
dog ikke mange år, før det ændrede sig drastisk.
Hvor mange kvinder er i dag i beskæftigelse
i Danmark?
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Biodiversiteten i Danmark og mange andre
lande halter så meget, at forskerne slår alarm.
Konsekvensen kan nemlig betyde udryddelse
af mange insektarter og andet dyreliv. Hvor
mange dagsommerfuglearter er forsvundet fra
det danske landskab siden 1950’erne?
Svar: Der er forsvundet 14 arter over de sidste 70 år. Der er ca.
60 arter tilbage, og halvdelen af dem er i tilbagegang.
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Har forældre har ret i, at man
kan undgå forkølelse ved at
klæde sig varmt på, når man
begynder at nyse?
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Svar: 77 % af alle danske kvinder er aktive på arbejds
markedet – og 82 % af de danske mænd (tal fra 2017).

Svar: Nej, statistikker viser, at børn og unge er langt mere
fysisk aktive end deres forældre og bedsteforældre.

3

Svar: Ja, unge mellem 15-19 år bruger i gennemsnit to timer og 11 minutter på mobilen
hver dag, mens aldersgruppen 40-49 år
bruger det halve.
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Bruger danske unge mere
tid på deres smartphone end
deres forældre?
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