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INTRODUKTION 
 

  
Grønlands Børnerettighedsinstitution MIO har i 

oktober 2018 lavet en ung-til-ung undersøgelse 

blandt eleverne på GUX Nuuk. To frivillige GUX 

elever, Iluuna Sørensen og Seqininnguaq Poulsen, 

har udarbejdet spørgsmål om psykisk sundhed og 

stillet deres medstuderende en række spørgsmål 

om deres kendskab og holdninger til adgangen til 

psykisk hjælp.  

Formålet med dette har dels været at høre 

hvordan unge i Grønland har det psykisk samt at 

belyse behovet for psykisk hjælp; et overset 

problem i Grønland. Udgangspunktet for 

undersøgelsen findes i to artikler i 

Børnekonventionen: artikel 39, som omhandler 

statens forpligtelse til at træffe passende 

forholdsregler for at fremme fysisk og psykisk 

helbredelse og resocialisering af et barn, samt 

artikel 12 som omhandler retten til at udtrykke 

egne meninger, samt ret til at blive hørt og 

forstået.  

Det er MIO’s erfaring, at børn og unge har det 

bedste kendskab til at være barn i Grønland i dag, 

og at de derfor skal høres i sager der vedrører 

dem. Vores erfaring er desuden at diskussionen 

om psykisk hjælp kan være begrænset i Grønland, 

og i varierende grad er omfattet af tabuisering. 

MIO ønsker at understrege at psykisk sundhed er 

lige så vigtig som fysisk sundhed, og at disse bør 

ses i sammenhæng med hinanden; ønsket er, at 

det bliver normalt at man søger psykisk hjælp, 

når man har behov for det, ligesom man søger 

læge, når man har ondt i kroppen.   

Med dette udgangspunkt har vi derfor spurgt 

elever på GUX Nuuk om hvorvidt de føler, at de 

har nogen at henvende sig til, når de har det 

dårligt, om de oplever eksisterende 

hjælpeforanstaltninger som værende 

tilstrækkelige, hvornår de føler at de har brug for 

hjælp samt hvordan de mener, at psykisk hjælp 

bør tilpasses dem. 

67 elever fra GUX Nuuk har besvaret MIO’s 

spørgeskema. De fleste er mellem 15-17 år, mens 

nogle er over 18. I Børnekonventionens artikel 1 

defineres et barn, som enhver der er under 18 år. 

Deres udsagn skal derfor ses som udtryk for 

holdninger blandt unge, og nogen der har været 

børn for ganske nyligt. 

 

 

MIO ønsker at takke alle deltagere i 

undersøgelsen for at have udtrykt holdninger til 

et svært emne, GUX Nuuk for at give os 

muligheden for at høre deres elever om deres 

oplevelser og holdninger samt Iluuna Sørensen og 

Seqininnguaq Poulsen for at have udarbejdet 

spørgsmålene og udført dataindsamlingen.

 

”Mine forældre og mine bedsteforældre plejer at hjælpe mig” 
Pige, 15 år 

 

Artikel 1 

definerer alle 

personer under 

18 år som børn 
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Artikel 39: Børn har 

ret til at få psykisk 

hjælp 

 

RETTEN TIL PSYKISK HJÆLP 
 

 

Artikel 39 i Børnekonventionen omhandler børns 

ret til fysisk og psykisk hjælp og resocialisering 

efter at have været udsat for enhver form for 

forsømmelse, udnyttelse eller misbrug, eller 

anden form for nedværdigende behandling eller 

straf. Hjælpen skal finde sted i omgivelser, der 

fremmer barnets sundhed, selvrespekt og 

værdighed. 

Børn og unge i Grønland har forskellige 

muligheder for at få hjælp. Dette gælder også 

elever på GUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp gennem gymnasiet 

GUX tilbyder forskellige former for hjælp til deres 

elever. Således har de to elevcoaches ansat, som 

tilbyder samtaler, eller som kan henvise til en 

psykolog ved studenterrådgivningen. De har fire 

socialfaglige medarbejdere, som laver 

opsøgende arbejde med elever der bor på 

kollegiet og giver desuden eleverne mulighed for 

at tale med deres lærere eller rektor, hvis de har 

brug for hjælp. 

Hjælp gennem lægen  

Det er muligt at henvende sig til sin læge via 

lægetelefonen, for at få samtaler med en læge, 

eller blive henvist til en psykolog. Den enkelte 

læge vurderer hvad der er behov for ud fra den 

enkelte henvendelse og tager stilling til om der 

skal igangsættes et samtaleforløb med lægen, 

eller om der skal henvises til en psykolog. 

Tusaannga  

Tusaannga er Selvstyrets rådgivningstelefon til 

alle borgere, der har brug for at tale med nogen 

om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få 

hjælp til i hverdagen. Tusaannga kan derudover 

henvise til steder hvor man kan søge hjælp og 

rådgivning til specifikke problemstillinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever på GUX har mulighed 

for at henvende sig til 

elevcoaches ved fremmøde 

på skoledage mellem 8:00-

16:00, ved at sende en mail til 

nl@gu-nuuk.gl eller via Lectio. 

De kan herigennem få 

samtaler eller henvises til en 

psykolog ved 

studenterrådgivningen.  

Ved at henvende sig til 

lægetelefonen 801111 er det 

muligt at få samtaler med en 

læge eller blive henvist til en 

psykolog. 

Lægetelefonen har åben alle 

hverdage fra kl. 08:15-10:00 

Børn og unge har mulighed 

for at få rådgivning ved at 

kontakte Tusaannga på 

telefon 801180 eller SMS 

1899. 

Tusaannga har åben alle dage 

fra kl. 16:00 til 22:00. 

mailto:nl@gu-nuuk.gl
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GUX ELEVERS HOLDNINGER TIL PSYKISK HJÆLP 
 

 

I følgende kapitel præsenteres og forklares 

undersøgelsens resultater. Eleverne er blevet 

stillet syv spørgsmål om psykisk hjælp; spørgsmål 

som spænder fra hvem de henvender sig til, når 

de har det dårligt, til hvilke forslag de har til at 

forbedre mulighederne for psykisk hjælp blandt 

unge. 

Formålet med de første spørgsmål er at få indblik 

i hvem de unge taler med, når de har det dårligt, 

hvilket kendskab de har til hjælpeforanstaltninger 

samt at høre deres mening om hvorvidt 

eksisterende hjælpeforanstaltninger i 

tilstrækkelig grad imødekommer deres behov. 

Resterende spørgsmål omhandler deres psykiske 

sundhed, herunder hvilke situationer, de føler at 

de har brug for hjælp, hvilke former for hjælp de 

efterlyser samt hvilke forslag de har til at 

hjælpeforanstaltninger i højere grad kan 

imødekomme deres behov.

 
”Ja, jeg har mine forældre og min kæreste og mine søskende 

mine nærmeste” 
Pige, 17 år 

 
”Alle skal have nogen at snakke med og det burde ikke være 

svært at henvende sig til nogen” 
Pige, 16 år

 
 

1. Har du nogen at tale med, når du har det 

dårligt? 
Det første spørgsmål, de unge fik stillet, handler 

om hvorvidt de har nogen at tale med, når de har 

det dårligt. Med dette spørgsmål belyses blandt 

andet ensomhed, da det at føle, at man ikke har 

nogen at tale med kan være udtryk for 

ensomhed. Svarene giver os derudover kendskab 

til hvem de først tænker på, som nogen der kan 

hjælpe dem og er udtryk for deres viden til 

hjælpeforanstaltninger i deres omgangskreds 

samt nære og fjernere omgivelser. 

Det fremgår af svarene at langt de fleste har 

nogen at tale med når de har det dårligt. Dog ser 

vi, at enkelte har svaret at de ikke har nogen at 

tale med.  

I 94 % af besvarelserne fremgår det at de føler, at 

de har nogen at tale med når de har det dårligt.   

6 % af de unge svarer at de ikke har nogen at tale 

med når de har det dårligt. 

Dette er illustreret i diagram 1.
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Diagram 1:  

 

 

Unge, der ikke har nogen at tale med 

MIO finder det bekymrende, at der er unge som 

ikke føler at de har nogen at tale med. Det er et 

forhold der bør belyses yderligere, for at kunne 

hjælpe de unge. Her foreslår MIO at GUX bliver 

mere opsøgende i forhold til at tilbyde de unge 

hjælp, da dette er et behov de selv italesætter. 

Det er vigtigt at spørge unge om hvordan de har 

det; dette kunne GUX eksempelvis gøre ved at 

elever i alle klasser enkeltvis periodisk indkaldes 

til samtaler om trivsel, så der skabes et trygt rum, 

hvor unge kan fortælle om hvad der rører sig i 

deres liv, og få hjælp, før eventuelle problemer 

bliver for overvældene for dem.  

 

”Taler for det meste med mine venner, synes at hvis jeg 

fortæller mine forældre om det vil jeg føle at de måske få undt 

af mig” 
GUX-elev 

Hvem taler de unge med, når de har det dårligt?  

Langt de fleste elever har specificeret hvem de 

taler med, når de har det dårligt. Svarene viser, at 

de unge først tænker på de nærmeste i deres 

omgangskreds samt i deres nære omgivelser. 

Således ses, at de unge først og fremmest taler 

med deres venner og veninder når de har det 

dårligt, og det fremgår at de ikke oplever nogle 

begrænsninger i forhold til hvad de kan tale med  

dem om – i 31 % af besvarelserne har de unge 

angivet deres venner og veninder som dem, de 

henvender sig til, når de har det dårligt.  

Dernæst er der mange – svarende til 27 % - der 

taler med deres forældre, når de har det dårligt. 

Her ser vi dog at de unge angiver, at det kommer 

an på hvilken problemstilling, de sidder med, før 

de ønsker at tale med deres forældre.  

Ja
94%

Nej
6%

Har du nogen at tale med, når du har det dårligt?
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Ud over venner/veninder og forældre, svarer     

18 % at de taler med deres familie (søskende, 

bedsteforældre og andre), når de har det dårligt. 

Flere unge nævner, at deres søskende altid er der 

for dem, og at de stoler på, og kan regne med 

hinanden. 

I 13 % af besvarelserne nævnes GUX’ rektor og 

elevcoaches som nogen, eleverne taler med, når 

man har det dårligt.  

7 % nævner deres kærester og 4 % nævner 

psykologer, som nogen de taler med, når de har 

det dårligt. I svarene ser vi, at det både er drenge 

og piger, som nævner psykologer som nogen at 

tale med, hvilket kan aflive forestillingen om, at 

det primært er piger der søger psykologhjælp når 

de har det svært.  

Resultaterne fremgår af diagram 2.

 
Diagram 2:  

 

 

 
Af de unges besvarelser ser vi desuden at:  

 De føler, at det kan være svært at 

henvende sig til nogen 

 De synes at det er lettere at skrive til 

nogen, end at tale med dem ansigt til 

ansigt  

 De unge kan være bange for hvad andre 

tænker om dem, hvis de kommer til dem 

med deres problemer 

 Hvem de henvender sig til, afhænger af 

hvad de har det dårligt over. 

 

”Jeg har min mor og min søster, som altid er klar til at tage 

imod mig. Jeg har også gået til elevcoach som har hjulpet 

meget” 
GUX-elev

Venner/veninder
31%

Forældre
27%

Familie
18%

Nogen på skolen
13%

Kæreste
7%

Psykolog
4%

Hvem taler de unge med, når de har det dårligt?
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Forskelle blandt piger og drenge 

Af forskelle mellem drenge og piger, ser vi at 

drenge helst henvender sig til deres 

venner/veninder og derefter til nogen på skolen, 

mens pigerne helst henvender sig til deres 

venner/veninder og derefter deres forældre. 

Drengene henvender sig oftere til uspecificerede  

familiemedlemmer, som eksempelvis deres 

søskende, mens piger henvender sig til forældre. 

Ingen drenge nævner, at de henvender sig til en 

kæreste, når de har det dårligt. Årsagerne til 

dette er dog uvisse, og kan eks. være, fordi der 

tilfældigvis ikke er nogle drenge, der har besvaret 

spørgsmålet, som har kærester.

 
”Nej, eller det kommer an på hvad jeg er ked af over” 

Pige, 16 år 
 

2. Ved du hvor/hvordan du kan få hjælp? 

Hvem du kan henvende dig til. 
Spørgsmålet belyser elevernes kendskab til 

hjælpeforanstaltninger på generelt plan – her er 

formålet at høre deres kendskab til 

hjælpeforanstaltninger i deres fjernere 

omgivelser – eks. i form af offentlige 

hjælpeforanstaltninger og offentlige tilbud til 

psykisk hjælp. 

Ved du hvor/hvordan du kan få hjælp?  

I modsætning til forrige spørgsmål, ser vi at der er 

en større andel, svarene til 11 %, som ikke ved 

hvor, eller hvordan de kan få hjælp. 89% svarer, 

at de godt ved hvor de kan få hjælp. Vi ser 

desuden, at der er en større andel drenge, 

svarende til 14 %, som ikke ved hvor eller 

hvordan, de kan få hjælp.  

Besvarelserne er illustreret i diagram 3. 

Diagram 3:

Ja
89%

Nej
11%

Ved du hvor/hvordan du kan få hjælp?
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De unges eksempler på hvor de kan søge hjælp 

De unge, som svarer at de ved hvor, eller hvordan 

de kan få hjælp kommer med nogle eksempler på 

hvem denne hjælp kan komme fra. 

Et antal af deres eksempler er gengivet i 

citatform herunder:

”Familie og venner, men jeg ved ikke hvor skal jeg henvende mig 

hvis jeg ikke havde min familie og venner” 
GUX-elev 

 

”Psykologer, det har jeg prøvet” 
Pige, 17 år 

 

”Jeg kender noget der hedder ”tankefeltterapi” men man skal 

betale for det, og pengene er ikke nok så jeg havde ikke råd til 

at tage derhen. Men man kan tale med en læge” 
GUX-elev 

 

”Jeg har venner, familien og skolen (GUX)” 
GUX-elev 

”Jeg ved at vi har elevcoaches her i GU, nogle organisationer 

her i Grønland, så som MIO og der plejer også at komme en 

reklame i KNR om et nummer som man kan SMS’e eller ringe til” 
GUX-elev 

 

 

Hvad/hvem anser de unge som mulige 

hjælpeforanstaltninger?  

Mange af de unge har specificeret hvad, eller 

hvem, de anser som mulige 

hjælpeforanstaltninger, når de har det dårligt. 

Som ved forrige spørgsmål ser vi, at de unges 

nærmeste omgangskreds og nærmeste 

omgivelser, er de, som de unge tænker på, når de 

føler de har behov for hjælp. Nogle nævner dog 

hjælpeforanstaltninger i deres fjernere 

omgivelser, i form af offentlige tilbud,  

 

 

sundhedsvæsnet og organisationer, som tilbyder 

hjælp til børn og unge.  

Rektor, lærere og elevcoaches 

Den hyppigst nævnte hjælpeforanstaltning, som 

de unge nævner, er gymnasiets tilbud om 

samtaler med rektor, lærere og elevcoaches, 

som et sted de kan få hjælp, og mange nævner at 

de har taget imod disse tilbud. Således nævnes 

dette i 22 % af besvarelserne. Dette ser vi som et 

udtryk for, at skolens hjælpeforanstaltninger er 

vigtige for de unges psykiske sundhed, og som 

yderst værdifulde for eleverne. 
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Forældre, venner og veninder 

I 17 % af besvarelserne er forældre angivet som 

dem de unge anser som hjælpeforanstaltninger, 

og samme procentandel gør sig gældende for 

unge som nævner deres venner og veninder som 

hjælpeforanstaltninger. Desuden nævner 10 % 

deres fjernere familie som nogen de kan søge 

hjælp hos. 

MIO 

Af hjælpeforanstaltninger i fjernere omgivelser 

nævnes MIO i 8 % af besvarelserne. MIO er dog 

et nærliggende svar, da spørgeskemaet er lavet 

og udleveret af MIO, og de unge har kendskab til 

MIO’s arbejde. MIO har tidligere haft en SMS-

rådgivning, hvor alle unge under 18 kunne 

henvende sig, og det er desuden muligt at 

henvende sig til MIO for at få råd og vejledning 

om vilkår, der har med børns rettigheder at gøre. 

Psykologer og andre 

Yderligere nævnes psykologer i 6 % af svarene, 

og kærester, læger, Tusaannga i hver 4 % af 

svarene. For 4 % af besvarelserne nævnes hjælp 

gennem internettet, hvilket dog ikke er 

yderligere specificeret, hvorfor det er svært at 

vurdere hvilken form for hjælp, det er, de unge 

søger på internettet; således kan det spænde fra 

at de søger informationer og læser om deres 

problemstillinger på internettet, til at de har en 

dialog med nogen gennem internettet, som 

hjælper dem.  

De hjælpeforanstaltninger eleverne nævner i 

deres svar illustrerer den vigtige rolle, gymnasiet 

har for de unges psykiske sundhed.  

Besvarelserne viser at afstanden fra den enkelte 

elev til hjælpeforanstaltningen spiller en rolle for 

hvorvidt den unge søger hjælpen. Det er 

mennesker, som er en del af deres hverdag, 

rollemodeller, nogle de har tætte relationer til, 

de søger hjælp hos. 

Ud fra dette kan der sættes spørgsmålstegn ved 

hvorvidt de tilbud om hjælp, der stilles de unge i 

form af eks. offentlige tilbud om sms- og telefon 

rådgivning har den tilsigtede effekt blandt unge. 

Dette forhold diskuteres videre i kommende 

kapitler.  

Fordelingen af elevernes besvarelser er illustreret 

i diagram 4. 
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Diagram 4: 

3. Føler du, at du får nok hjælp fra 

gymnasiets rådgivere (eller andre)? 
Det forrige spørgsmål viser, at mange elever på 

gymnasiet i Nuuk er bevidste om de 

hjælpeforanstaltninger gymnasiet tilbyder. Det 

næste spørgsmål belyser hvorvidt de unge føler 

at den hjælp, der tilbydes af gymnasiet har været 

god eller tilstrækkelig.  

Over halvdelen af eleverne (58%) vurderer, at 

gymnasiets rådgivere giver nok hjælp og  

udtrykker tilfredshed med dette. Den næststørste 

gruppe af elever – svarene til 22 % - udtrykker at 

de ikke har efterspurgt hjælp fra gymnasiet, og 

derfor ikke kan besvare spørgsmålet, mens en 

femtedel – 20% - af respondenterne udtrykker, at 

de ønsker mere eller tydeligere hjælp. 

Fordelingen af elevernes svar er præsenteret i 

diagram 5.

 

 

 

 

 

Skolen
22%

Forældre
17%

Venner/veninder
17%

Familie
10%

MIO
8%

Psykolog
6%

Kæreste
4%

Læge
4%

Internet
4%

Tusaannga
4%

Andre organisationer
4%

Hvad/hvem anser de unge som mulige hjælpeforanstaltninger?
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Diagram 5:  

De unges udsagn om gymnasiets 

hjælpeforanstaltninger 

De unges svar kan inddeles i tre kategorier: Ja 

(hjælpen er tilstrækkelig), nej (ønsker mere, eller 

tydeligere hjælp) samt ved ikke (har ikke erfaring 

med hjælp fra dem). Herunder er et uddrag af de 

unges udsagn om hjælpen fra gymnasiet. 

”Jeg føler at jeg bliver 

hjulpet godt” 
Dreng, 17 år 

 

”Jeg føler altid de har mega 

travlt og derfor kan det 

være svært at få fat på 

hjælp via skolen” 
GUX-elev 

 

”Jeg mener at der er meget 

større behov for at hjælp 

her i Grønland”  

GUX-elev 

”Vi bliver godt hjulpet af 

lærerne og rådgiverne” 
GUX-elev 

 

”Jeg ved at det er til 

rådighed og altid klar hvis jeg 

har brug for det” 
GUX-elev 

  

”Ja, jeg ved der er rådighed 

for hjælp, selvom jeg ikke 

bruger dem så meget” 
Pige, 17 år 

 
 

”Ikke så meget over hos 

rektor eller de andre ellers 

ringer jeg til de nærmeste 

hvis ikke så ringer jeg til 

MIO” 
Pige, 17 år 

Ja
58%

Nej
20%

Har ikke bedt om 
hjælp fra dem 

22%

Føler du, at du får nok hjælp fra gymnasiets rådgivere?
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4. Får du den hjælp du har ret til (brug for)? 
Det næste spørgsmål eleverne fik stillet, handler 

om hvorvidt de føler at de får den hjælp de har 

ret til/brug for. Besvarelserne er udtryk for de 

subjektive oplevelser blandt eleverne, da det i 

spørgsmålene ikke er oplyst hvilken hjælp de har 

ret til, og da det er en subjektiv bedømmelse, 

hvornår den enkelte har brug for hjælp.   

 

Elevernes besvarelser viser, at størstedelen – 82 

% - føler, at de får den hjælp de har ret til, eller 

brug for. Herudover svarer 11 % at de ikke gør, 

mens 7 % svarer, at de ikke ved det.  

Elevernes besvarelser er illustreret i diagram 6. 

 

Diagram 6:

Nogle unge har skrevet eksempler på tidspunkter 

hvor de havde brug for hjælp, den hjælp de har 

fået, eller deres holdninger til hvornår man har 

brug for hjælp.  

 

”Sidste år havde jeg en 

svært periode, men mine 

forældre har hjulpet mig, det 

samme med skolen 

(folkeskolen)” 
Pige, 17 år 

 
 

”Jeg har fået rådgivning af 

rektor da jeg havde 

problemer i skolen”  
Dreng, 17 år

Ja
82%

Nej
11%

Ved ikke 
7%

Får du den hjælp du har ret til (brug for)?
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5. I hvilke situationer føler du, at du har brug 

for hjælp? 
Besvarelserne fortæller om de unges liv og 

udfordringer, hvad der fylder i deres hverdag og 

deres livsbetingelser.  

De hyppigste situationer hvor de unge føler, at de 

har brug for hjælp er henholdsvis når de er kede 

af det (28 %), når de føler sig overvældet (19%) 

og i forhold til skolen (12 %). De kommer 

desværre ikke nærmere ind på hvad de kan føle 

sig kede af eller overvældede over, men næste 

spørgsmål de har fået stillet, handler om hvilken 

form for hjælp de mener der er behov for. Her ser 

vi mere specifikke besvarelser på hvilke 

situationer der påvirker deres trivsel, og vi får en 

idé om hvornår de føler, at de behøver hjælp. 

Når det kommer til skolen oplyser de, at drejer 

det sig om hjælp til lektier eller hjælp til at finde 

modet igen, når de mangler motivationen til 

skolegangen. 

Derudover har 8% angivet, at de føler at de har 

brug for hjælp når de er ensomme, 6% nævner at 

de har brug for hjælp med selvmordsrelaterede 

spørgsmål, særligt i relation til bearbejdelse af 

tabet af nogen, der har stået dem nær. Stress 

(4%), angst (4%), problemer med venner, familie 

eller kæreste (4%) samt vrede (3%), hjemve (1%) 

og økonomiske kniber (1%), nævnes også som 

situationer, hvor de unge føler, at de har brug for 

hjælp.  

Elevernes besvarelser er illustreret i diagram 7.

 

Diagram 7: 

 

Ked af det
28%

Føler sig 
overvældet

19%

Skole
12%

Andre
10%

Ensomhed
8%

Selvmordsrelateret
6%

Stress
4%

Angst
4%

Problemer med 
familie, venner, 

kæreste
4%

Vrede
3%

Hjemve
1% Økonomiske 

problemer
1%

I hvilke situationer føler du, at du har brug for hjælp? 
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Eksempler på situationer, hvor de unge føler at de 

har brug for hjælp 

Herunder er et uddrag af de unges udsagn om 
hvornår de har brug for hjælp:  

 
 
 

”I skolen og når jeg er ked af 

det”  
Pige, 16 år 

 

”Når jeg har det dårligt eller 

når jeg har et angstanfald”  
Pige, 17 år 

 

”Angående min fortid og min 

afdøde søster. Det påvirker 

mig stadig lidt, men ellers har 

jeg det fint”  
Pige, 17 år 

 

”Når jeg er rigtig ked af det 

eller føler mig fortabt”  
Pige, 16 år 

 

”Stress, agressioner”  
Dreng, 17 år 

 
 
 

”I svære perioder, eller når 

jeg mister motivationen for 

at gå i skole”  
GUX-elev 

 

”Når der bliver alt for mange 

unge, der begår selvmord 

eller når mørketiden kommer 

uden ret meget sollys”  
GUX-elev 

 

”Når jeg føle mig alene, eller 

hvis min kæreste og jeg har 

problemer med noget drama”  
Pige, 16 år 

 

”Når nogen vi kender går 

bort”  
Pige, 17 år 

 

”Familie problem, har mistet 

4 familiemedlem (selvmord)”  
GUX-elev 

 

 

De unge står med alvorlige problemstillinger 

Besvarelserne viser, at de unge står med alvorlige 

problemstillinger: Flere nævner selvmord blandt 

deres nærmeste, ubearbejdet sorg, 

voldtægt/seksuelle krænkelser, angst, stress, 

vrede og hjemve, som faktorer, der gør at de har 

brug for hjælp. Disse forhold påvirker naturligt de 

unges hverdag, og spiller en rolle for deres 

generelle trivsel og muligheder for at indtage 

læring. 

Mange af de forhold, de unge nævner som 

problemstillinger der gør at de har brug for hjælp, 

er direkte eller indirekte relateret til artikler i 

Børnekonventionen.  

Nogle af de relevante artikler fra 

Børnekonventionen er beskrevet i følgende 

afsnit.  
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Artikel 19: Retten til beskyttelse mod fysisk og 

psykisk vold og mishandling 

Grønland har forpligtet sig til at beskytte børn 

mod alle former for mishandling, til at forebygge 

alle former for mishandling og at afhjælpe deres 

virkninger, når det er sket. De unge kommer ind 

på problemstillinger, der med såvel psykisk som 

fysisk vold at gøre. Det, at overvære vold i 

familien kan være lige så traumatiserende for et 

barn som selv at blive udsat for volden. Alle 

former for vold har negative konsekvenser for 

børn. 

 

 

Artikel 6: Retten til livet  

Alle har ret til at leve og staten skal hjælpe børn  

til et godt liv. Dette indebærer blandt andet, at 

staten spiller en vigtig rolle i at give børn 

mulighed for overlevelse og udvikling. Dette 

relaterer sig blandt andet til de unges udtalelser 

om selvmordstanker, angst og andre alvorlige 

problemstillinger de lever med.  

 

Artikel 34: Retten til at blive beskyttet mod seksuel 

udnyttelse eller misbrug 

Grønland har pligt til at tage alle forholdsregler 

for at forhindre, at et barn overtales eller tvinges 

til at deltage i nogen form for ulovlig seksuel 

aktivitet. 

Flere elever beretter at det er tabubelagt at tale 

om visse emner, de føler de har brug for hjælp 

med. På trods af at seksuel udnyttelse ikke 

direkte benævnes, nævner flere elever at der er 

behov for at kunne få hjælp når det kommer til at 

have været udsat for et seksuelt overgreb.  

 

 

 

Artikel 6: Barnets ret 

til livet 

Artikel 19: Barnets ret 

til beskyttelse mod 

fysisk og psykisk vold 

og misbrug 

Artikel 34: Barnets ret 

til at blive beskyttet 

mod seksuelt misbrug 

og udnyttelse 
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6. Hvilken form for hjælp mener du, der er 

behov for? 
Som nævnt i forrige afsnit, angav en stor del af de 

unge (47 %), at de har brug for hjælp når de er 

kede af det, eller føler sig overvældet, uden dog 

at komme nærmere ind på årsagerne til disse 

følelser. De unge er i næste spørgsmål blevet 

spurgt om hvilken form for hjælp, de har behov 

for, set i lyset af deres oplevelser i livet eller i 

hverdagen. Vi ser en tendens til at mange unge 

igen svarer uspecificeret (42%) på spørgsmålet 

om hvilken form for hjælp der er behov for. Dette 

forhold er ikke undersøgt yderligere, og det vil 

derfor være relevant at belyse dette, for at finde 

ud af hvad der ligger til grund for denne type 

besvarelse: Det kan blandt andet være udtryk for 

eksisterende tabuisering af bestemte 

problemstillinger, som de også kommer ind på. 

Psykologhjælp 

Mens 42% af de unge ikke svarer specifikt på 

hvilken form for hjælp, de mener der er behov for 

men alene kommer ind på at det er vigtigt, at føle 

at man har nogen at snakke med, at der er nogen 

der forstår dem og at de kan spejle sig i en anden, 

svarer den næststørste gruppe, svarende til 26 %, 

at der er behov for psykologhjælp til at bearbejde 

traumer og hårde oplevelser. 

Hjælp til skolen eller lektierne 

Dernæst svarer en gruppe, svarende til 10 % at de 

har behov for hjælp til skolen eller lektierne; 

dette er både i form af specifik lektiehjælp, 

motiverende samtaler eller opbakning til 

skolegangen.  

Henholdsvis 9 % svarer desuden at de mener at 

der er behov for støtte eller hjælp fra deres 

nærmeste, 9 % svarer at der er behov for hjælp i 

selvmordsrelaterede spørgsmål, i form af 

bearbejdelse af tab og akut hjælp til 

selvmordstruede, mens 2 % svarer at der er brug 

for hjælp til voldtægtsofre og yderligere 2 % 

svarer at der er brug for hjælp til unge, der 

oplever vold i hjemmet.   

Besvarelserne er illustreret i diagram 8. 

Diagram 8:

 

Uspecificeret
42%

Psykolog
26%

Skole/lektier
10%

Støtte/Hjælp fra de 
nærmeste 

9%

Selvmordsrelateret
9%

Voldtægt
2%

Vold i hjemmet 
2%

Hvilken form for hjælp mener du, der er behov for?
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Et udpluk af de unges besvarelser ses herunder: 

 

”Til dem der har 

selvmordstanker” 
GUX-elev 

 

”Følelser fordi jeg altid er 

nervøs overfor døden eller 

miste nogen” 
GUX-elev 

”Billigere psykologhjælp, Sana er 

ikke god til at hjælpe nogle, plus 

unge med selvmordstanker og 

voldtægt” 
GUX-elev 

”Nogen man kan snakke med 

som har været igennem de 

ting som du har” 
Dreng, 16 år 

”Unge med selvmordstanker 

og vold i hjemmet” 
Pige, 17 år 

 

 

”Alle skal kunne have nogen at 

snakke med og det burde ikke 

være svært at henvende sig 

til nogen” 
Pige, 16 år 

”At psykolog kan spørge hele 

skolen hvis det har 

problemer, og det er åbent 

for alle” 
Pige, 16 år 

”Jeg mener at alle skal have 

mulighed for at få hjælp, derfor 

skal hjælpen også være synlig. 

Have en at snakke med og nogen 

der er der for en i alle 

situationer” 
Pige, 17 år

  

MIO’s vurdering af de unges besvarelser:  

 Det vigtigste for de unge, er at få støtte 

fra deres omgangskreds. 

 Tabuisering gør det svært at håndtere 

problemer 

 Opsøgende hjælp er nødvendig 

 De unge oplever afvisning når de 

efterlyser hjælp 

 De mangler nogen der vil lytte, som de 

unge kan spejle sig i, som støtter dem og 

giver dem omsorg. 

 De ønsker vejvisere 

 De ønsker at blive spurgt om hvad de 

tænker på og hvordan de har det 

 Hjælpen skal være synlig og være mulig 

for alle at få 

 De efterlyser bedre muligheder for 

psykologhjælp 

 De oplever alvorlige problemstillinger, 

som at have selvmordstanker, at have 

mistet nogen til selvmord og vold i 

hjemmet, som de ikke bør stå alene med. 
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DE UNGES FORSLAG TIL HVORDAN PSYKISK HJÆLP BØR TILPASSES 

DEM 
 

  
Eleverne er blevet spurgt om hvorvidt de har 

forslag til hvordan MIO eller andre, kan blive 

bedre til at formidle hvordan de kan få hjælp. 

Svarene til dette spørgsmål kan opdeles i tre 

kategorier: 1) Mere synlighed, 2) Opsøgende 

hjælp, samt 3) ikke nødvendigt.  

7. Har du forslag til hvordan vi (eller andre) 

bedre kan formidle hvordan du kan få 

hjælp? 
Halvdelen (50 %) af alle besvarelser påpeger 

behovet for mere synlighed; de unge udtrykker, 

at det kan være svært at finde den rette hjælp og 

at dette kan holde dem tilbage.  

Dernæst er det iøjnefaldende at de unge påpeger 

behovet for opsøgende hjælp i 37 % af tilfældene 

– altså at de bliver spurgt om hvordan de har det. 

De påpeger at de mangler en oplevelse af at der 

bliver taget hånd om dem, og den nærhed der er 

forbundet med at blive spurgt om hvordan de har 

det. De fortæller at særligt stille elever, eller 

elever som begynder at udeblive fra 

undervisningen, bør være i fokus, og at man skal 

være meget opmærksomme på at spørge disse 

elever om hvordan de har det, og om de har 

behov for hjælp.  

En gruppe, svarende til 13 % svarer, at det ikke er 

nødvendigt at formidle hjælpen anderledes end 

man gør i dag. Dette ses i diagram 9. 

 

Diagram  9: 

 

 

Mere synlighed
50%

Opsøgende 
37%

Ikke nødvendigt
13%

Har du forslag til hvordan vi (eller andre) bedre kan 
formidle hvordan du kan få hjælp?
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Forslag til hvordan det skal gøres mere tydeligt:  

Eleverne er i deres besvarelser fremkommet med 

en række forslag til hvordan mulighederne for 

hjælp kan gøres mere tydelige. De foreslår blandt 

andet:  

 

 Bruge sociale medier  

 Demonstrationer  

 Fremlæggelser  

 Bedre vejledning 

 Tydelige oversigter over hvor man kan få 

hjælp 

 Flyers om hvor man kan få hjælp.

”Informere folk så de ved 

hvor de kan henvende sig og 

bruge de sociale medier” 
Pige, 17 år 

”Oversigt over 

telefonnumre samt  

henvisninger til steder 

og mennesker man kan 

kontakte” 
Pige, 17 år 

”Det burde ikke være 

svært at henvende sig til 

nogen. Det er nogle 

gange svært at henvende 

sig til nogen, man ved 

ikke hvor man skal ringe” 
Pige, 16 år 

Forslag til opsøgende hjælp 

Eleverne er også kommet med forslag til hvordan 

opsøgende hjælp kan se ud. Disse indeholder 

blandt andet følgende forslag: 

 Snakke med de unge  

 Spørge mere ind til hvordan de unge har 

det, lad være med at vente til de selv 

henvender sig. 

 Spørg de unge om hvordan de har det en 

gang om måneder  

 Læg mærke til de stille elever 

 Mere åben kommunikation – mindre 

tabuisering 

 Lyt til de unge 

 Skolen skal henvende sig til den unge, så 

snart vedkommende begynder at 

udeblive fra skolen 

 Mød de unge i øjenhøjde – mød dem 

hvor de er. 

 

”Spørg mere ind til de unge, og ikke vente med de spørger om 

hjælp. Spørg eleverne ca. en gang om måneden hvordan de har 

det” 
Pige, 17 år 

”Psykologerne eller lærerne skal også holde øje med andre 

elever, de kan jo også have problemer med deres hjem eller 
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andet jeg ved godt at de andre som har problemer vil få en 

hjælp, men som holder deres mund, fordi de er skræmte 

for at fortælle andre, fordi de vil set som en normal 

person?” 
Pige, 17 år 

”Hør på os ikke prøve på at snakke så meget lad os 

fortælle” 
Pige, 17 år 

”Lytte mere” 
GUX-elev 

”Blive bedre til at lytte og ikke bare sige ”pyt med det” og 

give råd” 
Pige, 16 år 

”Spørg ind til hvordan folk har det” 
GUX-elev 

”Ikke være bange for at spørge ind til hvordan jeg har det, 

og hvorfor jeg er ked af det. Tal med mig om mine 

problemer” 
Pige, 16 år 

 

Generelt fokus på trivsel på GUX 

Spørgsmålet om hvordan eleverne på GUX har 

det, dukker også gentagne gange op. De 

efterlyser opmærksomhed på generel trivsel på 

skolen og blandt eleverne, da dette spiller en 

væsentlig rolle for deres skolegang og personlige 

liv. 

Desuden nævner de, at skolen kan skabe nogle 

rammer, så eleverne gensidigt bliver 

opmærksomme på hvordan hinanden har det, 

eks. ved at skabe rammerne for et buddy system, 

hvor eleverne har en person, der er opmærksom 

på deres trivsel, deres skolegang og deres 

hverdag.

 

”Mere fokus på hvordan 

elever har det på skolen”  
GUX-elev 

 

”Ved at være åbne for alle. Dvs. 

at prøve og lægge mærke til om 

der er andre der har det dårligt 

osv.”  
Dreng, 17 år 
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AFSLUTNING 
 

 

GUX elevernes besvarelser giver indblik i en 

række spændende og relevante synspunkter og 

problemstillinger.  

Sammenfattende ønsker MIO at påpege følgende 

forhold: 

 De fleste unge føler at de har nogen at 

tale med, når de har det dårligt. Det 

vækker bekymring at der er nogle unge, 

som ikke føler, at de har nogen at tale 

med og udtrykker at de er ensomme. 

MIO anbefaler fokus på dette, så den 

gruppe unge, som mangler nogen at tale 

med får den hjælp de har behov for.  

 De unge søger hjælp i deres nære 

omgangskreds og nære omgivelser, når 

de har det dårligt  

 De unge kan have svært ved at henvende 

sig til nogen 

 De unge er bekymrede for hvad andre 

tænker om dem, hvis de udtrykker at de 

er kede af det, eller har brug for hjælp.  

 Hvem de unge henvender sig til, kan 

afhænge af hvilken problemstilling de 

unge oplever. 

 Mange tager imod gymnasiets tilbud om 

hjælp og er taknemmelig for den.  

 De fleste oplever, at de får den hjælp de 

har ret til (brug for). 

 Eleverne står med svære 

problemstillinger som selvmord, angst, 

hjemve og ensomhed.  

 De unge efterlyser bedre muligheder for 

psykologhjælp  

 De unge ønsker mere synlighed omkring 

viden om hvor man kan få hjælp 

 Efterlyser opsøgende hjælp – noget der 

bringer det fjerne nærmere. Det er de 

nære relationer der er vigtige.
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