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Forord 

Den første Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) undersøgelse blev 
gennemført i Grønland i 1994. Undersøgelsen i 2014 markerede dermed også 20 året 
for Grønlands deltagelse i det internationale HBSC samarbejde.  
 
HBSC Greenland er den eneste landsdækkende undersøgelse af skolebørns helbred 
og sundhedsvaner i Grønland og udgør en hjørnesten for vores viden om børn og 
unges sundhed. Undersøgelsen har været med til at sætte fokus på mange vigtige og 
til tider også ømme områder fra den virkelighed vores børn og unge lever i. Af nogle 
få kan nævnes mobning, at opleve sult, sociale forskelle i sundhed og i denne rapport 
sammenhængen mellem at opleve sig støttet af lærer og klassekammerater for 
oplevelsen af at gå i skole, og for sundhed og sundhedsadfærd på andre områder.  
 
HBSC undersøgelsen giver et bredt billede af børn og unges virkelighed - som de selv 
oplever den. Det er nok undersøgelsens største styrke, at den ikke kun interesserer 
sig for risikoadfærd, men også forsøger at se på, hvad der ligger bag adfærden. For 
kun gennem brug af denne viden kan forebyggelsesinitiativer få succes. 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) støtter netop HBSC undersøgelsen, for at 
den skal danne baggrund for forebyggende ogsundhedsfremmende initiativer i de 
enkelte lande. Vi håber, at denne rapport vil få den samme betydning for Grønland. 
 
HBSC Greenland bidrager både til den lokale, nationale og internationale viden om 
børns sundheds og sundhedsadfærd. Lokalt ved at sende skolerapporter til de 
deltagende skoler. Rapporterne er en tak til skolerne, men er også tænkt som 
inspiration og hjælp til det sundhedsfremmende arbejde på de enkelte skoler. 
Nationalt ved at være med til at monitorere Inuuneritta 2013-2019 sammen med de 
løbende befolkningsundersøgelser blandt voksne. Internationalt gennem deltagelse i 
det internationale forskningsnetværk og ved at stille data til rådighed for dette og for 
den internationale rapport, der udgives af WHO.  
 
God læselyst.  
 
Julie Præst Wilche  Peter Bjerregaard  
Departementschef  Professor 
Departementet for Sundhed  Statens Institut for Folkesundhed 
Grønlands Selvstyre  Syddansk Universitet 
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9. Vold i elevernes liv - mobning og slagsmål 

Af Cecilia Petrine Pedersen og Birgit Niclasen 

Vold har mange ansigter og kan være alt fra psykisk vold, fysisk vold, seksuel vold til 
materiel og økonomisk vold. I HBSC undersøgelserne belyses de voldelige aspekter i 
elevernes liv gennem spørgsmål om mobning og deltagelse i slagsmål. 
 
Mange forebyggende tiltag er blevet iværksat for at nedbringe den høje forekomst af 
vold, som er blevet belyst i politiets rapporter og i flere befolkningsundersøgelser 
blandt børn og voksne i Grønland (Pedersen and Bjerregaard, 2012, Politiet i 
Grønland, 2013, Niclasen & Bjerregaard (eds), 2012, Bjerregaard and Dahl-Petersen, 
2008).  
 
I 2013 igangsatte Naalakkersuisut en national indsats mod vold og en national 
strategi og handlingsplan mod vold i 2014-2017 blev fremlagt i 2014 (Naalakkersuisut, 
2014). Handlingsplanen har til hensigt yderligere at styrke koordinering og 
videreudvikling af de igangværende tiltag. Af eksisterende forebyggende indsatser 
kan nævnes politiets kriminalpræventive indsats ”Samtale i stedet for vold”, som er et 
todages kursus på 8. klassetrin i folkeskolen. Undervisningsmaterialet ”Trin for trin” 
er tilgængeligt for skolerne og har til formål at udvikle sociale og følelsesmæssige 
kompetencer hos børn og unge. I løbet af 2011 og 2012 blev ”Kammagiitta- Fri for 
mobberi” implementeret i børnehaver og indskolingen i Grønland. Programmet har til 
hensigt at forebygge mobning ved at styrke børns sociale kompetencer.  

Mobning 
Mobning kan antage mange former; man taler om mobning af både en verbal, social, 
fysisk, materiel og digital karakter og mobning kan foregå både direkte og indirekte. 
Undersøgelser har blandt andet vist, at der er sammenhæng mellem mobning og 
faglig præstation i skolen, fysiske og psykiske symptomer, og selvdestruktive 
handlinger (Pellegrini, 2004, Schnohr and Niclasen, 2006, Fisher et al., 2012). Tidligere 
HBSC undersøgelser i Grønland har vist, at mobning er et relativt udbredt fænomen 
blandt børn og unge (Schnohr and Niclasen, 2006, Niclasen et al., 2007, Niclasen & 
Bjerregaard (eds), 2012). I 2006 var forekomsten af mobning i Grønland blandt den 
højeste i en sammenlignelig undersøgelse af skolelever i 40 lande (Craig et al., 2009). 



160 
 

Et studie, der bygger på HBSC undersøgelserne, viste at børn og unge involveret i 
mobning rapporterer om højere forekomst af risikoadfærd, såsom rygning og indtag 
af alkohol end andre elever (Schnohr and Niclasen, 2006). Samme undersøgelse viste 
en sammenhæng mellem dårligt selvvurderet helbred, ondt i maven og 
søvnproblemer både blandt dem, der blev mobbet, og dem, der mobbede andre, 
samt at elever, der var involveret i mobning, ikke trivedes i skolen (Schnohr and 
Niclasen, 2006). 
 
Der indgik 3 spørgsmål om mobning i undersøgelsen. Det ene handlede om at blive 
mobbet i skolen, det andet om at mobbe og som noget nyt indgik et spørgsmål om 
digital mobning.  
 
Spørgsmålene om mobning blev indledt af følgende definition af mobning: ”Mobning 
er når en eller flere elever siger eller gør ubehagelige ting over for en anden. Det er 
også mobning, når en elev drilles gentagne gange eller bliver holdt udenfor. Det er 
ikke mobning, når to elever, som er omtrent jævnbyrdige, skændes eller slås. Det er 
heller ikke mobning, når man driller på en sød måde.” 

At blive mobbet 
Spørgsmålet omkring af blive mobbet lød: 

Hvor ofte er du blevet mobbet i skolen i de sidste par måneder?  
Med svarmulighederne: ”jeg er ikke blevet mobbet”, ”det er kun sket 1 eller 2 
gange”, ”2 eller 3 gange hver måned”, ”omkring 1 gang om ugen”, ”flere gange om 
ugen”. 

 

Atuarfimmi qaammatini kingullerni qanoq akulikitsigisumik ikkatigitinnikuuit? 
Akissutissatut periarfissaralugit: “ikkatigitinnikuunngilanga”, “ataasiaannaq 
marloriaannarluunniit”, “qaammammut 2-3”, “sap. ak. ataasiaq missaaniluunniit”, 
“sap. ak. arlaleriarlunga”. 

 
I alt 38% angav, at de var blevet mobbet, 23% havde oplevet dette én eller to gange, 
7% havde oplevet at blive mobbet 2 eller 3 gange, 3% havde følt sig mobbet omkring 
én gang om ugen og 6% havde oplevet at blive mobbet 4 gange eller mere de seneste 
par måneder. Det var især de yngste aldersgrupper, der havde oplevet at blive 
mobbet.  
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Af figur 9.1 fremgår det, at oplevelsen af at blive mobbet falder med stigende alder. 
Således angav 13% af de 11-12-årige, at de blev mobbet ugentligt sammenlignet med 
8% af de 13-14-årige og 5% af de 15-17-årige. Dette svarer til fund i de tidligere HBSC 
undersøgelser og i andre HBSC lande (Schnohr and Niclasen, 2006, Niclasen et al., 
2007, Niclasen & Bjerregaard (eds), 2012, Craig et al., 2009).  
 
Der var hverken forskelle mellem drenge og piger og hyppigheden af at blive mobbet 
eller geografiske forskelle i mobning ud fra om eleverne boede i Nuuk, andre byer og 
bygder. 
 

 
Figur 9.1 Andelen af 11-17-årige, der angav aldrig eller sjældent har oplevet at 

blive mobbet, er blevet mobbet månedligt eller mindst ugentligt 
(N=1666). 

Figur 9.2 viser udviklingen fra 2006 til 2014 fordelt på aldersgrupper, der har oplevet 
mobning ugentligt. Det fremgår, at der var et fald i andelen af elever, der følte sig 
mobbet ugentligt fra 2006 til 2010, men at denne positive tendens ikke ses for alle 
aldersgrupper i 2014. Forekomsten er stadig lavere og faldende blandt de ældste 
elever, men stort set uændret blandt de øvrige aldersgrupper. 
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Figur 9.2 Andelen af 11-17-årige, der er blevet mobbet ugentligt eller hyppigere i 

2006, 2010, 2014 (N=141 i 2014). 

Digital mobning 
I takt med børns stigende forbrug af digitale medier er der også opstået en ny arena, 
hvor mobning kan foregå - i den digitale verden. Digital mobning kan forekomme på 
mange måder, herunder ved telefonsamtaler, SMS, video og billedbeskeder, e-mail, 
chat-tjenester, eller at der lægges uønskede billeder eller tekst på websider/blogs, og 
det kan også forekomme igennem computerspil og i andre virtuelle miljøer.  
 
Digital mobning har, som anden mobning, mange negative konsekvenser for børn og 
unge (Menesini et al., 2012, Mishna et al., 2012). Flere studier har vist, at der er en 
sammenhæng mellem digital mobning og et negativt skolemiljø og manglende støtte, 
som manglende social støtte fra venner og fra forældre (Hellevik and Øverlien, 2013). 
Digital mobning og traditionel mobning adskiller sig særligt ved, at digital mobning 
giver mulighed for at mobbe anonymt i modsætning til mobning uden for den digitale 
verden, hvor det ofte er tydeligt, hvem der mobber og hvem, der er tilskuere. 
Forældre og andre voksne mangler ofte indsigt i børns sociale fællesskaber på nettet. 
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Det var kun de elever, der havde svaret ja til spørgsmål om mobning, der blev spurgt 
om digital mobning. I undersøgelsen blev digital mobning belyst ved følgende 
spørgsmål: 

Hvor ofte er du blevet mobbet på følgende måde? Nogen sendte grimme beskeder, 
e-mails, sms eller lavede en hjemmeside, der gjorde grin med mig; Nogen tog grimme 
billeder af mig uden min tilladelse og lagde dem på nettet.  
Med svarmulighederne: ”Jeg er ikke blevet mobbet på denne måde”, ”Det er kun sket 
1 eller 2 gange”, ”2 eller 3 gange hver måned”, ”Omkring 1 gang om ugen”, ”Flere 
gange om ugen”. 

 

Qanoqakulikitsigisumikimatutqinngasaartinnikuuit? Arlaata ilisimatitsissutinik, 
email-inik imlt. sms-inik nassippaanga imlt. internetikkut nittartagaliortoqarpoq 
uannik illaruaatiginnittumik; Akuersiteqqaarnga arlaata kusanaatsunik assileriar-lunga 
internetimut ilivai.  
Akissutissatut periarfissaralugit: “Qingasaartinnikuunngilanga”, 
”Ataasiaannarlunimarloriarlaannarluniluunniit pisimavoq”, ”Qaammatit tamaasa 
marloriarluni imlt. pingasoriarluni”,”Sapaatip akunneranut ataatsip missaani”, 
”Sapaatip akunneranut arlaleriarluni.” 

 
Undersøgelsen viser, at digital mobning også forekommer i Grønland. Én ud af tre 
elever, der havde besvaret spørgsmålene om digital mobning (N=1126), havde 
oplevet én eller flere former for digital mobning og 10% havde oplevet dette et par 
gange om måneden eller oftere. Eleverne angav hyppigst at have oplevet digital 
mobning i form af at modtage grimme beskeder via elektroniske medier. Således 
havde 21% oplevet dette én eller to gange og 8% havde oplevet dette et par gange 
om måneden eller oftere.  
 
Én ud af ti af havde én eller to gange oplevet at blive udsat for at latterliggørende 
billeder af dem var lagt ud på elektroniske medier og 4% havde oplevet dette et par 
gange eller mere om måneden. Der var forskel mellem drenge og piger. En større 
andel af piger (28%) end drenge (14%) angav, at de én eller to gange havde oplevet at 
modtage grimme beskeder. Ligeledes havde en større andel af piger (12%) end 
drenge (8%) oplevet at blive eksponeret negativt på nettet med billeder én eller to 
gange (Figur 9.3). 
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Figur 9.3 Andelen af drenge og piger, der har oplevet digital mobning i form af 

latterliggørende grimme elektroniske beskeder og i form af negativ 
eksponering af billeder på nettet. (Beskeder: N=1114; Billeder: N=1026).  

 
Der var ingen forskel mellem aldersgrupper og oplevelsen af digital mobning, hverken 
blandt drenge eller piger. Derimod var der geografiske forskelle i oplevelsen af digital 
mobning i form af latterliggørende beskeder via elektroniske medier, idet elever i 
bygder hyppigere oplevede dette (Figur 9.4). 
 
Der er fundet et stort overlap mellem mobning i og udenfor den digitale verden, 
hvilket kan indikere, at digital mobning er en del af en mobbeadfærd (Hellevik and 
Øverlien, 2013). 
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Figur 9.4 Andelen af elever med bopæl i Nuuk, andre byer og bygder, der har 

oplevet digital mobning i form af grimme elektroniske beskeder, e-mails, 
sms eller lavede en hjemmeside, der gjorde grinmed dem (N=1125). 

At mobbe andre 
Ud over at belyse andelen af elever, der har oplevet at blive mobbet belyser 
undersøgelsen også forekomsten af elever, der mobber andre. Spørgsmålet omkring 
at mobbe andre lød:  

Hvor ofte har du været med til at mobbe andre elever i skolen de sidste par 
måneder? 
Med svarmulighederne: ”Jeg har ikke været med til at mobbe andre elever”, ”Det er 
kun sket 1 eller 2 gange”, ”2 eller 3 gange hver måned”, ”Omkring 1 gang om ugen”, 
”Flere gange om ugen”. 

 

Qaammatini kingullerni qanoq akulikitsigigsumik allanik ikkatiginnittunut 
ilaasarnikuuit?  
Akissutissatut periarfissaralugit: “Atuartunik allanik ikkatiginninnikuunngilanga”, 
“Ataasiaannaq marloriaannarluunniit”, “Qaammammut 2-3”, “Sap. ak. ataasiaq 
missaaniluunniit”, “Sap. ak. arlaleriarlunga”. 
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Hovedparten af eleverne (62%) havde ikke mobbet andre de sidste par måneder, 23% 
havde gjort det 1-2 gange, 7% havde gjort det 2-3 gange hver måned, 3% havde gjort 
det omkring ugentligt, mens 6% havde gjort det flere gange om ugen.  
 
Der var forskel på drenge og piger (Figur 9.5). Således havde 21% af drenge og 11% af 
piger angivet, at de havde mobbet andre 2 eller flere gange om måneden. 
 

 
Figur 9.5 Andelen af drenge og piger, der aldrig eller få gange har været med til at 

mobbe andre, har mobbet andre månedligt og ugentligt eller hyppigere 
(N=1695). 

Der var ingen forskel imellem aldersgrupperne og der var ingen klare geografiske 
forskelle mellem Nuuk, øvrige byer og bygder i hyppigheden af at mobbe andre i 
skolen.  
 
Udviklingen fra 2006 til 2014 viser, at der er sket et fald i andelen af elever, der er 
med til at mobbe andre fra 2006 til 2010, hvorefter andelen stort set er uændret til 
2014 (Figur 9.6). Dette var både tilfældet blandt drenge og piger og fordelt på 
aldersgrupper og bopæl i Nuuk, andre byer eller i en bygd (ikke vist i figur). 
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Figur 9.6 Andelen af elever i 2006, 2010 og 2014, der aldrig eller få gange har 

mobbet andre, har mobbet andre månedligt, ugentligt eller hyppigere 
(N=1784 i 2014). 

De fleste elever, 84%, havde kun sjældent eller slet ikke, oplevet at blive mobbet eller 
havde mobbet andre. Godt én ud af tre unge, der blev mobbet ugentligt, mobbede 
også andre ugentligt. Mønsteret for, hvor hyppigt de 15-17-årige oplevede at blive 
mobbet og mobbede andre i nærværende undersøgelse, lignerde unges besvarelser 
fra de 15-17-årige deltagere i Unges Trivsel undersøgelsen 2011, hvor spørgsmålene 
om mobninger helt identiske (Pedersen og Bjerregaard, 2012). 
 
Alle påvirkes negativt af et miljø, hvor mobning foregår. Mobning har både 
konsekvenser for de børn, der direkte er involveret i mobningen og for dem, der 
indirekte bliver involveret i mobning som vidner til mobning. Man kan tale om 
forskellige mobbeaktør-positioner: mobbeudøverne (dem der mobber), mobbeofre 
(dem, der bliver mobbet), dem der både mobber og bliver mobbet, samt tilskuerne, 
der er vidne til mobning. 
 
De elever der er særlig udsat, er de elever, der har oplevet at blive mobbet ugentligt 
og aldrig eller sjældent selv har mobbet andre. Halvdelen (49%) af de elever, der blev 
mobbet ugentligt, mobbede aldrig eller sjældent andre og udgør 4% af alle elever, 
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der deltog i undersøgelsen. Samme andel befinder sig i den modsatte position, idet 
4% af de elever, der angav aldrig eller sjældent at blive mobbet, angav at mobbe 
andre ugentligt.  
 
Overordnet kan det konkluderes, at mobning fortsat er relativt hyppigt og at 
mobningen også har antaget nye former som digital mobning. De 11-12-årige er 
særligt ramt, idet mere end én ud af ti elever oplever at blive mobbet hyppigt, men 
der er sket et fald i forekomsten af mobning blandt de 15-17-årige fra 2006 til 2014. 
Det er stadig drenge, der mobber andre hyppigere end piger. Piger har i højere grad 
oplevet digital mobning, hvilket også ses at være mest udbredt blandt elever med 
bopæl i en bygd sammenlignet med elever med bopæl i Nuuk eller andre byer.  
 
Mobbeforskningen har tidligere haft fokus på det enkelte barn, men nyere forskning 
ser i højere grad mobning som en social dynamik og undersøger de sociale 
mekanismer bag mobning. Således spiller uddannelsespolitik, skolen og klassens 
kultur, forældres og læreres samarbejdsformer og børnenes individuelle og kollektive 
processer ind i forhold til mobning. Derfor er det vigtigt, at indsatser mod mobning 
både fokuserer på at ændre kulturen i en klasse og samtidig tage vare på de elever, 
der er særligt udsatte (Kofoed and Søndergaard (ed), 2013). 
 
Skoler og børneinstitutioner er vigtige arenaer for forebyggelse af mobning og 
fremme sunde sociale relationer. Forskning viser, at interventioner over formobning 
er effektive, hvis de netop antager en helhedstankegang og inddrager hele skolen 
(Vreeman and Carroll, 2007). ”Kammagiitta - Fri for Mobberi” har netop til hensigt at 
forebygge mobning ved at styrke børns sociale kompetencer. Den giver konkrete 
redskaber til at fremme sunde børnefællesskaber og vil forhåbentligt styrke børn og 
unges sociale kompetencer og trivsel og medvirke til at skabe øget fokus på omsorg 
for hinanden (www.Kammagiitta.gl/www.friformobberi.dk). 

Slagsmål 
I undersøgelsen blev eleverne spurgt hvor mange gange de indenfor de sidste 12 
måneder havde været oppe at slås.  
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Spørgsmålet lød: 

Indenfor de sidste 12 måneder, hvor mange gange har du været oppe at slås? 
Med svarmulighederne: “jeg har ikke været oppe at slås”, ”1 gang”, ”2 gange”, ”3 
gange”, ”4 gange eller mere”. 

 

Qaammatini kingullerni aqqaneq-marlunni qasseriarlutit paannippit/paatippit? 
Akissutissatut periarfissaralugit: “paanninnikuunngilanga”, “ataasiarlunga”, 
“marloriarlunga”, “pingasoriarlunga”, “sisamariarlunga amerlanernilluunniit”. 

 
Majoriteten (78%) af eleverne havde ikke været oppe at slås inden for de seneste 12 
måneder. 16% af eleverne havde været oppe at slås 1-2 gange og 6% havde været 
oppe at slås 3 gange eller mere indenfor det seneste år. En større andel af drenge 
(32%) end piger (12%) havde været oppe at slås (Figur 9.7). 
 

 
Figur 9.7 Andelen af drenge og piger, der angav aldrig at have været oppe at slås, 

været oppe at slås 1-2 gange og 3 eller flere gange inden for de seneste 
12 måneder (N=1749). 

Andelen af elever, der havde været oppe at slås faldt med stigende alder, hvilket var 
det samme mønster, der fandtes ved mobning. Mønstret var særligt tydeligt blandt 
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drengene, hvor 18% af 11-12-årige drenge angav, at de havde været oppe at slås 
inden for det seneste år, sammenlignet med 5% af de 15-17-årige drenge (ikke vist i 
figur). 
 
 

 
Figur 9.8 Andelen af aldersgrupperne 11-12år, 13-14år, 15-17år, der angav aldrig 

at have været oppe at slås, været oppe at slås 1-2 gange og 3 eller flere 
gange inden for de seneste 12 måneder (N=1717). 

Der var ingen forskel på om eleverne boede i Nuuk, en anden by eller bygd på 
andelen, der havde været oppe at slås inden for det seneste år.  
 
Det fremgår af figur 9.9, at der er sket et fald i andelen af elever, der har været oppe 
at slås fra 2006 og frem til 2014. Denne tendens blev fundet både blandt drenge og 
blandt piger. I alle aldersgrupper sås en faldende tendens fra 2006 til 2014 i andelen, 
der havde været oppe at slås, men tendensen var mindst tydelig blandt de 13-14-
årige drenge. 
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Figur 9.9 Andelen, der angav aldrig at have været oppe at slås, været oppe at slås 

1-2 gange og 3 eller flere gange inden for de seneste 12 måneder i 2006, 
2010 og 2014 (N=1444 i 2014). 

Selvom der er en faldende tendens for andelen af elever, der har været oppe at slås, 
er faldet beskedent. Man kan håbe, at implementeringen af Robusthedsprojektet (se 
kapitel 11), der også inkluderer konfliktløsning i skolerne vil betyde, at der dels 
kommer færre konflikter mellem eleverne og dels, at flere konflikter bliver løst uden 
brug af voldelige metoder. 

9.1 Slagsmål, mobning og oplevet støtte fra 
klassekammerater og lærere 

At fremme skoletrivsel og forebygge mobning i skolen handler om at skabe et trygt 
skolemiljø, hvor elever og lærere kan trives socialt og fagligt. I det følgende beskrives 
sammenhængen mellem mobning og oplevet støtte fra klassekammerater og lærere. 
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Oplevet støtte fra klassekammerater og lærere blandt elever, der er blevet 
mobbet 
Der var en gradueret sammenhæng mellem at være blevet mobbet og oplevet støtte 
fra klassekammerater med stigende andel af elever, der ikke oplever sig støttet af 
klassekammerater jo hyppigere de oplevede at blive mobbet (Figur 9.10). Denne 
sammenhæng sås både for drenge og piger. 
 

 
Figur 9.10 Andelen af elever, der angav aldrig eller sjældent at være blevet mobbet, 

er blevet mobbet månedligt eller mindst ugentligt og oplevelsen af støtte 
fraklassekammerater (N=1464). 

Blandt de ældste elever (15-17-årige) sås en stigning i oplevelsen af at blive mobbet 
jo mindre de oplevede sig støttet af deres klassekammerater. For de 11-12-årige sås 
en sammenhæng mellem oplevet støtte fra lærere og at blive mobbet, med en 
stigning i oplevelsen af at blive mobbet jo mindre eleverne følte sig støttet af 
lærerne. Dette mønster kunne tyde på, at der er en forskellig betydning af oplevelsen 
af mobning for de yngste og ældste elever afhængig af om støtten kommer fra elever 
eller lærere. 
 
Blandt drengene var der en sammenhæng mellem oplevet støtte fra lærerne og 
oplevelsen af at blive mobbet. Kun 5% af drenge, der sjældent havde oplevet at blive 
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mobbet angav, at de ikke oplevede sig støttet af lærerne sammenlignet med 12% af 
drenge, der blev mobbet ugentligt. Der var ingen forskel blandt pigerne i oplevet 
støtte fra sine lærere og at være blevet mobbet.  

Oplevet støtte fra klassekammerater og lærere hos elever, der havde mobbet 
andre 
Sammenhængen mellem mobning og oplevelse af støtte fra lærere og 
klassekammerater gik igen blandt de elever, der angav selv at have mobbet andre. Af 
figur 9.11 fremgår det, at de elever, der sjældent eller aldrig havde mobbet andre i 
højere grad følte sig støttet af klassekammerater, sammenlignet med de elever, der 
angav at mobbe andre hyppigere. Denne sammenhæng mellem stigende hyppighed i 
at mobbe andre med faldende oplevelse af støtte fra klassekammerater sås både 
blandt drenge og piger og for de 13-14-årige og de 15-17-årige. Tendensen var særligt 
tydelig blandt den ældste aldersgruppe, hvor 52% af de 15-17-årige, der sjældent 
eller aldrig mobbede andre oplevede sig støttet af klassekammeraterne, mod 33% af 
de elever, der mobbede ugentligt.  
 

 

Figur 9.11 Andelen af elever, der angav aldrig eller sjældent at mobbe andre, 
mobbe andre månedligt eller mindst ugentligt og oplevelsen af støtte fra 
klassekammerater (N=1507). 
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Blandt drenge var der en sammenhæng mellem at mobbe andre og oplevet støtte fra 
lærere. Af figur 9.12 fremgår det, at drenge, der aldrig eller kun få gange havde 
mobbet andre i højere grad følte sig støttet af lærere sammenlignet med drenge, der 
angav at mobbe hyppigere. Blandt pigerne var der ingen sammenhæng mellem 
oplevet støtte fra lærere og hyppigheden af at mobbe andre.  

 

 
Figur 9.12 Andelen af drenge, der angav aldrig eller sjældent at mobbe andre, 

mobbe andre månedligt eller mindst ugentligt og oplevelsen af støtte fra 
lærere (N=710).  

For alle aldersgrupper var der en sammenhæng mellem at mobbe andre og oplevet 
lærerstøtte, hvor andelen af elever, der angav at mobbe andre ugentligt steg jo lavere 
oplevelse af støtte fra lærere de angav. Figur 9.13 viser at oplevelsen af støtte fra 
lærere falder med stigende alder for de elever, der angav at mobbe andre ugentligt.  
 
Undersøgelsen viser en tydelig og forventelig sammenhæng mellem elevernes 
oplevelse af støtte fra klassekammerater og lærere og oplevelsen af at blive mobbet 
og at mobbe andre. Både for drenge og piger var der således en sammenhæng 
mellem oplevelsen af at blive mobbet og at mobbe andre og ikke at føle sig støttet af 
klassekammerater. Det var kun blandt drenge, der sås en sammenhæng mellem 
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oplevelsen af at blive mobbet og at mobbe andre og oplevelsen af manglende støtte 
fra lærere. 
 

 
Figur 9.13 Andelen af aldersgrupperne 11-12 år, 13-14 år og 15-17 år, der angav at 

mobbe andre ugentligt og graden af oplevet støtte fra lærere (N=129). 

Desuden indikerer resultaterne, at der er forskellige dynamikker på spil for de yngste 
og ældste aldersgrupper. Hvor der blandt de 15-17-årige var en stigende oplevelse af 
at blive mobbet og at mobbe andre jo mindre de følte sig støttet af 
klassekammeraterne, var det blandt de 11-12-årige oplevelsen af manglende støtte 
fra lærere, der havde en sammenhæng med oplevelsen af at blive mobbet. 

Oplevet støtte fra lærere og klassekammerater og at have været oppe at slås 
Sammenhængen mellem oplevet støtte fra lærere og klassekammerater, var ikke så 
fremtrædende når det handler om at have været oppe at slås inden for det seneste 
år.  
 
Støtte fra klassekammerater havde hos drenge sammenhæng med at have været 
oppe at slås inden for det seneste år. Figur 9.14 viser, at andelen af drenge med 
manglende oplevelse af støtte fra klassekammerater er højest blandt dem, der 
hyppigst havde været oppe at slås inden for det seneste år. Der var ingen forskel 
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blandt pigerne i at have været i slagsmål og oplevet støtte fra klassekammerater. Der 
var heller ikke forskel mellem aldersgrupperne eller geografiske forskelle med hensyn 
til at have været i slagsmål og oplevet støtte fra klassekammerater. 
 

 
 

Figur 9.14 Andelen af drenge, der har været oppe at slås inden for det seneste år og 
oplevelsen af støtte fra klassekammerater (N=714). 

Kun blandt de yngste elever (11-12-årige) var der en sammenhæng mellem 
oplevelsen af støtte fra lærere og at have været oppe at slås. Andelen af elever, der 
følte sig støttet af lærere faldt jo hyppigere de havde været oppe at slås. 80% af de 
11-12-årige, der aldrig havde været oppe at slås, følte sig støttet af lærere 
sammenlignet med 68% af dem, der havde været oppe at slås 3 gange eller mere 
inden for det seneste år. Der var ingen tilsvarende tendens blandt de 13-14-årige og 
de 15-15-årige og der var ingen geografiske forskelle og der var ingen forskelle 
mellem drenge og piger.  
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Bilag 1. Deltagelsen i undersøgelsen i 2014 

Af Birgit Niclasen 

I de fleste øvrige lande, der deltager i HBSC undersøgelsen sker dataindsamlingen på 
et tilfældigt udvalg af skoler, så i alt omkring 1500 elever deltager på hvert af de 
klassetrin, der svarer til 5., 7. og 9. klasse i Grønland. På grund af det lille antal 
skoleelever i Grønland sker dataindsamlingen i Grønland, ligesom i fx Malta og 
Luxemburg anderledes. Her tilbydes alle landets skoler at deltage. 
 
 I 2014 blev alle landets folkeskoler med elever i 5. til 10. klasse inviteret til at 
deltage. I de tidligere undersøgelser fra 1994 til 2006 deltog elever i 6. til 11. klasse, 
men 11. klasse blev afskaffet i 2008 og er fra undersøgelsen 2010 valgt at alle elever i 
5.-10. klasse skulle tilbydes deltagelse. Specialskoler deltog ikke.  
 
Deltagelsen i 2014 er både udregnet på baggrund af det totale antal elever i 5.-10. 
klasse i Grønland og på baggrund af antal af elever i 5.-10. klasse på de deltagende 
skoler. Deltagelsen er som tidligere opgjort ud fra antal elever opgivet til 
publikationen ”Folkeskolen i Grønland 2013-2014”. 
 
Da sundhedsvaner ofte ”smitter” i en klasse blev i 2014 for første gang spurgt til 
klassens navn eller bogstav. Det viste, at eleverne i specialklasserne på mange skoler 
ikke deltager. Det har betydning for den samlede deltagelse i undersøgelsen. Af 
denne fremgår det totale antal elever i specialklasse. Specialklasserne er som i 2014 
medregnet med en faktor 0,6, for for skoler, hvor også specialklasseelever deltog. 
Forde øvrige skoler med specialklasser er elever i specialklasse indregnet med en 
faktor 0,1 for ikke at undervurdere antallet af deltagere fra specialklasser. 
 
 



214 
 

Tabel Bilag 1.1 Antal besvarelser, antal elever og deltagerprocenter. 

 2014 

Antal besvarelser (b) 1.888 elever 

Antal elever i 5. - 10.klasse på inviterede skoler (a) 4.909 elever 

Andel elever i 5. - 10.klasse på de deltagende skoler (c)*,** 3.604 elever 

Deltagerprocent af alle inviterede elever (100 x b/a) 38,5% 

Deltagerprocent på de deltagende skoler (100 x b/c) 52,4% 
* Det er forudsat i beregningen, at elever i specialklasser er ligeligt fordelt på årgangene, ** 1 
skole i tilmeldte kun 3 klasser.  
 
De deltagende 42 skoler var fordelt over hele landet. Deltagelsen fordelt på 
kommuner er vist i Tabel 2.2. Denne viste, at den laveste deltagerandel i forhold til 
alle elever var i Kommuneqarfik Sermersooq, mens den laveste andel af elever på 
deltagende skoler fandtes i Kujalleq Kommunia. 
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Tabel Bilag 1.2 Deltagende indenfor de enkelte kommuner i%. 
 2010 
Kommune Kujalleq Sermersooq Sermersooq Sermersooq 
Bosteder med 
deltagende 
skoler 

Nanortalik 
Narsaq* 
Tasiusaq 
Qasiarssuk 
Narsarsuaq 
Aappilattoq 
All Paa 
Ammassivik 
Igaliko 
 

Nuuk (Nuuk 
Internationale 
Friskole, 
Nuussuaq, 
Kangilinnguit, 
Ukaliussak, 
Atuarfik 
Samuel 
Kleinschmidt, 
Atuarfik Hans 
Lynge) 
Arsuk 
Tasiilaq 
Ittoqortormiut 
Tiniteqilaaq 
Kulusuk 
Isertoq 

Sisimiut 
Maniitsoq 
Kangerlussuaq 
Napasoq 
Itilleq 
Kangaamiut 
Sarfanguaq 
 

Upernavik 
Uummannaq 
Ilulissat 
Aasiaat 
Qeqertarsuaq 
Qasigiannguit 
Niaqornat 
Kitsissuarsuit 
Siorapaluk 
Kullorsuaq 
Aappilattoq 
Innaarsuit 
Ikerasak 
Ikerasaarsuk 
Niaqornaarsuk 
Attu 

Deltagerprocent 
i alt  20,3 39,0 26,9 50,0 

Deltagerprocent 
på deltagende 
skoler 

37,5 44,5 38,8 72,2 

* Kun skolelederskema modtaget.  
 
I 2010 er deltagerprocenten i alt 40,0% og deltagelsen på skolerne 64,8%. Den totale 
deltagerprocent er lidt lavere, mens deltagelsen på de enkelte skoler er noget lavere 
end i 2010, men til gengæld deltog 44 skoler i 2014 mod 38 i 2010.  
 
Herudover deltog også elever på Villads Villadsens efterskole i Qasigiannguit. Disse er 
ikke indregnet i deltagelsen for folkeskolerne. 
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