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MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN

De fleste 11-15-årige skolebørn har det godt, men ca. en ud af fem
har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. De er kede af
det, nervøse, har svært ved at falde i søvn, føler sig udenfor eller er
presset af skolearbejdet. Det viser en omfattende undersøgelse af
psykisk mistrivsel, som er gennemført blandt elever i 5., 7. og 9. klasse.

EN UD AF FEM HAR TEGN PÅ MISTRIVSEL
Undersøgelsen viser, at der er meget store variationer i mistrivsel: De fleste
11-15-årige trives godt, men et mindretal på ca. en uf af fem har tre eller flere
tegn på mistrivsel i deres daglige liv.
23% af pigerne og 17% af drengene har fx tre eller flere tegn på psykisk mis
trivsel. En mindre gruppe på 8% af pigerne og 4% af drengene lever et liv med
meget alvorlig psykisk mistrivsel. De har mindst fem tegn på mistrivsel i deres
daglige liv.

Stigning i emotionel mistrivsel
Hver femte pige (21%) og hver sjette dreng (16%) har mindst ét tegn på
emotionel mistrivsel hver dag. Det er enten at være ked af det, i dårligt humør,
nervøs eller at have svært ved at falde i søvn. Andelen med et dagligt symp
tom på emotionel mistrivsel har været stigende i perioden 1991-2010. Blandt
13-årige piger ser vi en stigning fra 10% til 23%, og blandt 13-årige drenge en
stigning fra 9% til 15%.

13-årige piger og drenge med
mindst ét dagligt symptom på
emotionel mistrivsel, 1991-2010,
procent.

13-årige piger og drenge fordelt
efter antal tegn på mistrivsel, 2010,
procent.
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TEGN PÅ DÅRLIG TRIVSEL ER ULIGE FORDELT
Undersøgelsen viser, at skolebørn, der trives dårligt, især findes blandt
børn fra eneforsørgerfamilier, af indvandrere eller efterkommere eller fra
familier fra lavere socialgrupper. Skolebørn med svage sociale relationer til
forældre og venner har flere tegn på dårlig trivsel end andre børn.

Store trivselsforskelle mellem skoler
Skolerne er meget forskellige, hvis man ser på, hvor mange elever der har
tegn på mistrivsel. Forekomsten af tegn på psykisk mistrivsel er 3-4 gange
højere i de skoler, hvor det er værst, i forhold til de skoler hvor det er
bedst.

Mindre utryghed, men mere pres fra skolearbejdet
Der er sket et skift i de udfordringer, skolebørn oplever i deres dagligdag.
Andelen af elever, der ikke føler sig trygge i skolen, er faldet fra omkring
12% i 1991 til omkring 7% i 2010.
Andelen, der følger sig presset af skolearbejdet er derimod steget. Næsten
hver tredje skoleelev (30%) føler sig presset af skolearbejdet i 2010, mod
1 ud af 6 i 1994 (17%).
Undersøgelsen i 2010 viser også, at 15% af pigerne og 19% af drengene
ikke kan lide at gå i skole.

“Psykisk mistrivsel er ikke noget man dør af, men mange børn og
unge har det elendigt. Det er skadeligt for deres indlæring og for
deres fremtidige helbred. For mig at se er det en advarselslampe
om et samfund, der ikke giver sine børn og unge tilstrækkeligt
gode vilkår”
Professor Bjørn Holstein, Statens Insitut for Folkesundhed,
hovedforfatter bag undersøgelsen

SÅDAN ER MISTRIVSEL MÅLT
Undersøgelsen måler i alt 12 indikatorer på psykisk mistrivsel:
• Emotionel mistrivsel: at være ked af det, i dårligt humør, nervøs eller
at have svært ved at falde i søvn næsten hver dag eller mere end en
gang om ugen.
• Relationel mistrivsel: altid eller for det meste at føle sig udenfor,
hjælpeløs, ensom og ikke-accepteret af andre elever.
• Mistrivsel i skolen: ikke at kunne lide at gå i skole, aldrig eller
sjældent at føle sig tryg i skolen, at føle sig meget eller noget presset af
skolearbejdet.
• Lav livstilfredshed (at svare 0-5 på en skala over livstilfredshed på
1-10).

VARIG MISTRIVSEL HAR KONSEKVENSER
Børn lærer dårligt og har mere fravær, hvis de gennem længere tid op
lever, at de har det dårligt og fungerer dårligt i hverdagen. Børn, der
trives dårligt, har også sværere ved at knytte venskaber til andre børn.
De kan isolere sig fra omgivelserne og i visse tilfælde udvise selvskadende
adfærd, selvmordsforsøg og dermed begyndende tegn på mere alvorlige
psykiske lidelser.

FORÆLDRE OG SKOLER KAN FREMME BØRNS TRIVSEL
Det er vigtigt, at forældre, lærere, kammerater og fagfolk er opmærksom
me på betydningen af god trivsel. Der er god dokumentation fra andre
undersøgelser for, at det er muligt at fremme børns mentale sundhed og
derved begrænse problemer med dårlig trivsel.

Der er en række kendetegn, der karakteriserer skoler,
hvor eleverne trives og har det godt:
• Skolen har et vedvarende fokus på trivsel, og har fremme af trivsel
som en vigtig målsætning for skolen.
• Skolen arbejder med, at alle føler sig velkomne og har et tilhørs
forhold til skolen, og at der er plads til forskelle.
• Der er aktive politikker mod mobning og diskrimination både
imellem elever og lærere.
• Der er sociale adfærdsregler, og eleverne trænes i sociale og emo
tionelle færdigheder som problemløsning, samarbejde, konflikt
håndtering og i at kende og håndtere følelser hos sig selv og
hinanden.
• Lærere og pædagoger er i stand til at kende og håndtere tegn på
dårlig trivsel i forhold til den enkelte elev, klassen som helhed,
forældrene og fagpersonalet.
• Hele skolen er involveret i det trivselsfremmende arbejde, dvs.
både elever, forældre, pædagoger, lærere, skoleledelse, skolebe
styrelse og skolesundhedstjeneste.

OM UNDERSØGELSENS RESULTATER
Undersøgelsen er udført af Statens Institut for Folkesundhed. Den bygger på
data fra Skolebørnsundersøgelsen, som omfatter alle elever i femte, syvende
og niende klasse i et tilfældigt udsnit af landets skoler. Deltagelsen var 83,6%
i 2010, svarende til 4.922 elever.

RELEVANTE LINKS
Skolebørnsundersøgelsen 2010: www.hbsc.dk
To rapporter om trivsel, mobning og lektiebyrde: søg på “mobning i skolen”
og “lektiebyrde” på www.dcum.dk
Den nationale antimobbeportal: www.sammenmodmobning.dk
Fremme af trivsel i skoler: søg på “Pals” på www.servicestyrelsen.dk
PsykiatriFondens skolebus om psykiske problematikker blandt børn og unge:
www.tabu.dk
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Telefon 72 22 74 00
sst@sst.dk / www.sst.dk
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Læs rapporten: Psykisk mistrivsel blandt 11-15 årige – bidrag til belysning
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