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Forord
Kære Børnepanel

I ved bedst selv, hvad I mener og synes. Derfor er I eksperter i det, der handler om jer. 
Uden jer ville det være umuligt at få lavet denne rapport. For at vi kan beskytte jeres 
rettigheder bedst muligt, er det vigtigt for os at vide mere om jer gennem det, I fortæller 
os, og sådan har vi fået vigtige ting at vide, om hvordan I bruger internettet. Den viden 
kan vi bruge til, hvordan vi bedst kan arbejde for, at internettet ikke bruges negativt imod 
jer. Derfor: Tusinde tak for jeres hjælp, og fordi I vil være med.

Venlig hilsen

Aviâja E. Lynge 
Børnetalsmand
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Hvem, hvad og hvorfor?
I denne rapport kan du læse om, hvordan du og dine skolekammerater har svaret på 
MIO’s spørgeskemaundersøgelse. Denne rapport og rapporten til voksne kan du også 
hente på MIO’s hjemmeside: www.mio.gl. 

Alle jer fra de 6.-7. klasser, der har været med i undersøgelsen, har fungeret som et  
Børnepanel – et panel, der hjælper Grønlands Børnetalsmand med at fortælle andre 
mennesker om, hvordan det er at være barn i Grønland.

Mange tak for hjælpen!
I var i alt 910 elever, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, og det 
har vi været glade for. I har alle været med til at hjælpe Børnetals-
manden med undersøgelsen, og I har været med til at fortælle 
andre mennesker, hvordan man bruger internettet, når man 
er barn. Det er rigtigt vigtigt for voksne at vide noget om det, 
fordi selvom internettet kan bruges til mange gode ting som 
YouTube og spil, findes der også negative ting som mobning 
og overgreb på nettet, og det kan de voksne være med til at 
sætte en stopper for. MIO synes, det er vigtigt, at I kan færdes 
sikkert på internettet.

 
 Mange gange tak til jer alle sammen
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Børn har ret til at udtrykke sig.FN’s Børnekonvention art. 13

Det betyder, at I må fortælle, 
hvad I synes, og sige jeres mening højt.

Hvem deltog i undersøgelsen?
Elever fra forskellige byer og bygder, elever, der bor med forældre og uden forældre, og 
elever, der vokser op under forskellige hjemmeforhold, har deltaget i undersøgelsen. I alt 
910 elever, fordelt på drenge og piger og 6. og 7. klasser, har været med til at besvare 
spørgeskemaet. 

         

    

Tabellerne viser fordelingen af drenge/piger samt klassetrin. ”Andet” henviser til elever, der går i blandede årgangsklasser.

De fleste af jer har været 11 og 12 år, da I svarede på spørgeskemaet, nogle enkelte af jer 
var yngre, og nogle af jer var ældre.

Elever fra hele Grønland har deltaget. 6. og 7. klasses 
elever fra skoler i nord til syd og fra øst til vest.

HVAD ER FORSKELLIGHED?
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På nettet med smartphone
Vi spurgte jer bl.a. om, hvor og hvordan I går på internettet. 

De fleste af jer svarede, at I går på internettet på jeres smartphone (som over halvdelen af 
jer har), derefter svarede I, at I oftest går på internettet på computeren derhjemme eller i 
skolen.

De fleste af jer bruger internettet alene, kun nogle af jer bruger internettet sammen med 
en voksen. Mange svarer også, at de ikke ved eller ikke oplever, at de voksne interesserer 
sig for, hvad I laver på internettet.

Vi spurgte også om, hvor ofte I er på internettet. 1/3 del af jer går på internettet flere 
gange dagligt.

MIO synes, det er en god ide, at voksne ved, hvad I laver på internettet, så de kan være 
med til at beskytte jer mod ubehagelige oplevelser som f.eks. mobning.

HVORFOR ER DET GODT AT  
VÆRE PÅ INTERNETTET SAMMEN MED 

EN VOKSEN, MAN KENDER?

klassedebat
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Figur – Eleverne havde mulighed for at give flere svar på spørgsmålet om, hvor de bruger internettet.
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Hvad bruger I internettet til?
I MIO synes vi, at det var meget spændende at læse, at størstedelen af jer bruger inter-
nettet til Facebook. Flere af jer bruger også Google og YouTube, når I er på nettet.

Det, I bedst kan lide ved internettet, er, at I på Facebook kan se, hvad jeres venner 
laver, og I kan skrive sammen med dem. Flere af jer skriver faktisk, at I kan lide alt ved 
Facebook. Vi spurgte også, hvad I mindst kan lide, når I bruger internettet. Kun 476 af jer 
svarede på dette spørgsmål, og mange af jer kan ikke lide, når fremmede skriver til jer, 
eller når der deles usandheder på internettet.

INTERNETRÅD TIL JER

 •  Få hjælp til at skabe en sikker kode

 •  Del ikke personlige oplysninger

 •  Spørg altid om lov, før I deler billeder eller  
videoklip af venner eller bekendte

 •  Skriv ikke med fremmede

 •  Brug et antivirusprogram

 •  Åbn ikke links, I ikke kender til

 •  Tal med de voksne om, hvordan I bruger internettet
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Børn har ret til information og materiale 

gennem forskellige kilder som 
f.eks. internet, tv og bøger.FN’s Børnekonvention art. 17Det betyder, at I gerne må bruge 
internettet til at lære  nye ting.
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Nyheder
Vi spurgte også, om I finder nyheder på internettet. Ca. 1/3 del af jer bruger internettet til 
at læse nyheder. De fleste af jer ser dog også nyheder derhjemme på tv sammen med en 
voksen. Ca. halvdelen af jer, der har svaret, interesserer sig ikke for nyheder.

Internettet og venner
Undersøgelsen viste, at der ingen sammenhæng er mellem at have mange venner i 
virkeligheden og have mange venner på internettets sociale medier (Facebook, Instagram, 
Twitter osv.). Det betyder, at selvom man har mange venner på f.eks. Facebook, kan man 
have få venner i virkeligheden. Men man kan også have få venner på Facebook og mange 
venner i virkeligheden. Man kan også have mange venner begge steder.

HVORFOR ER DET GODT AT  
FØLGE MED I NYHEDER?

HVOR KAN MAN FINDE NYHEDER?

klassedebat
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Mobning på internettet
667 af jer har svaret på spørgsmålet, om I har oplevet mobning på internettet. 243 svare-
de ikke på dette spørgsmål. 

Ud af de 667 har 74,81 % ikke oplevet mobning på internettet. 14,9 % har selv oplevet at 
blive mobbet, og 7,35 % indrømmer, at de selv har været med til at mobbe andre.

74,76 % fortæller også, at de ikke har oplevet noget på internettet, som de ikke brød sig 
om. Der er dog alligevel en stor del af jer, som har oplevet at blive kontaktet af en voksen 
eller et barn, som I ikke kendte i forvejen (123 elever), og flere har set billeder eller video-
klip, som I ikke brød jer om (142 elever).

Mange af jer taler med jeres venner, forældre, søskende eller andre voksne (lærer, 
klubmedhjælper eller en anden voksen) om de ting, I ikke bryder jer om på internettet. 
Der er dog nogle, som endnu ikke har fortalt nogen mennesker om deres oplevelser på 
internettet.

MOBNING PÅ INTERNETTET
• Hvad skal du gøre, hvis du bliver mobbet? 

• Hvad skal du gøre, hvis du ser nogen mobbe andre?

klassedebat
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Hvor kan I finde hjælp?
412 af jer har svaret på spørgsmålet om, hvilke steder I kender til, som I kan kontakte, 
hvis I vil tale med en voksen om de svære ting, der sker I jeres liv, eller de tanker, I får. 
Det betyder, at over halvdelen af jer ikke kender til steder, hvor I kan få hjælp eller at i 
ikke har svaret på spørgsmålet. Vi håber derfor, I vil fortælle hinanden om, hvilke steder I 
kender til, og hvad de kan hjælpe jer med.

De fleste af jer kender til Skolefeen, MIO’s SMS-rådgivning 1899 og Børne- og unge 
telefonen 134.

 
Børn har ret til beskyttelse mod al fysisk eller 

psykisk mishandling, udnyttelse og 
forsømmelig behandling.FN’s Børnekonvention art. 19, 34, 36

Det betyder, at voksne skal beskytte jer 
mod fremmede voksne, mobning og 

andre ubehagelige ting på inter-
nettet og i hverdagen.

0 200 400 600 800 1000

≠ Skolefeen

≠ MIO’s SMS 1899

≠ Børne- & Ungetelefonen 134

≠ Socialrådgiveren på skolen

≠ Samtalepartneren på skolen

≠ Attavik 146

≠ Tasiorta 141

≠ MIO-chat*

≠ Neriuffik 49 04 89

≠ Familierådgivning 31 41 51

≠ Sorlak 34 84 00

≠ Blå kors – Sanningasoq tungujortoq 32 16 85 & 32 21 07

* Findes ikke længere
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Har du brug for en at tale med?
På www.mio.gl kan du læse om, hvordan du kan komme til at tale eller skrive med en 
voksen om dine oplevelser eller tanker. Du kan bl.a. SMS’e til MIO’s rådgivning 1899 eller 
tale med en voksen gennem Børne- og ungetelefonen 134. Der findes også oplysninger 
om andre steder, du kan kontakte.

Tak for din hjælp!

 

Links
 www.digitaldialog.dk www.friformobberi.dk

 www.kammagiitta.gl www.sikkerchat.dk

Smart-reglerne
Sæt grænsen

Mød ikke en net-kontakt alene

Anmeld og blokér

Respektér andre

Tal med en, du stoler på
  
 www.sikkerchat.dk
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www.mio.gl
Aningaasaleeqataasoq

Sponsor

 Ataas.-Tall., nal. 16-18  SmS-erit Akeqanngitsoq 
 Man.-Fre., kl. 16-18  SmS til gratis

meeqqAt inuuSuttuAqqAllu SmS-kkut SAAffiSSAAt 
– inersimasumik siunnersuisinnaasumik allaqateqarit.

Børne & unge SmS linje – skriv med en voksen der kan rådgive. 

nuanniilliuutit  

ajornartorsiutilluunnit

pillugit saaffissaaleqivit, oqaloqatissaaleqivilluunniit?

SmS-erit 1899-mut

ked af noget, har du problemer  eller bare brug for en at tale med?  SmS til 1899

1899
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