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OM UNDERSØGELSEN
Det seneste halve år har der i den offentlige debat været fokus på seksuelle
krænkelser samt den kultur, der skaber en grænseoverskridende adfærd.
Flere gymnasieelever og elevråd har derfor også ønsket at undersøge kulturen
og samværet på gymnasierne, men på nogle institutioner er disse
undersøgelser desværre blevet lukket ned af ledelsen. Danske
Gymnasieelevers Sammenslutning har derfor foretaget en undersøgelse
blandt alle landets gymnasieelever, for at undersøge hvor udbredt den
grænseoverskridende adfærd er på landets gymnasier, samt hvordan
gymnasieeleverne oplever, at der bliver taget hånd om hændelserne.

REPRÆSENTATIVITET
Undersøgelsen er et kvantitativt spørgeskema, som er sendt ud via DGS'
digitale platforme og dermed videre ud til elevråd og elever i landet. Vi har
modtaget 3850 svar på spørgeskemaet, hvoraf man i de første spørgsmål kan
se, hvordan de er fordelt på køn, institution og uddannelsestype. Da langt
størstedelen, dvs. 2831, identificerer sig som kvinder, har vi valgt at tage
udgangspunkt i disses svar. Dertil er der en fornuftig geografisk spredning af
besvarelserne, hvor vi ser højest svarprocent i gymnasier omkring storbyerne.
Langt størstedelen af respondenterne er elever på STX. Der er ikke lavet
nogen vægtning af de forskellige uddannelsers eller institutionernes størrelse,
og derfor er resultaterne blot vejledende.

RESULTATERNE
Umiddelbart indikerer tallene, at der allerede i gymnasiet er en usund kultur,
hvor der foregår grænseoverskridende adfærd over for kvinder. Disse tal
understøttes af anonyme, kvalitative beretninger, som tegner et billede af, at
der for nogle unge kvinder har været voldsomme konsekvenser grundet
andres adfærd.

SIDE 02

DGS' UNDERSØGELSE DECEMBER 2020

74%
AF RESPONDENTER ER KVINDER
Da respondenterne overvejende
identificerer sig som kvinder, har vi kun
taget udgangspunkt i disses svar i resten af
undersøgelsen.

91%
GÅR PÅ STX
Langt størstedelen af kvinderne som har
besvaret undersøgelsen, går på STX. 8%
tager en HF, og 1% er i gang med IBuddannelsen.
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KRÆNKENDE KOMMENTARER
Det første spørgsmål i undersøgelsen omhandler
verbale krænkelser, og om man har været udsat for
seksuelt krænkende kommentarer på gymnasiet.
Her svarer hver fjerde pige ja til, at hun har været
udsat for krænkende kommentarer. Af disse
kommer lidt over hver tiende krænkende
kommentar fra en lærer eller anden medarbejder
på skolen.

1/4 KVINDER HAR VÆRET UDSAT
FOR KRÆNKENDE KOMMENTARER
I GYMNASIET

12%
AF KOMMENTARERNE KOMMER
FRA EN LÆRER ELLER ANDEN
MEDARBEDJER PÅ SKOLEN
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UØNSKET FYSISK
BERØRING
Når det kommer til uøsnket fysiske berøringer af
seksuel karakter, svarer hver 5. kvinde i gymnasiet
ja til, at det har hun været udsat for. Og her kommer
hver 20. uønsket berøring fra en lærer eller
anden medarbejder på skolen.

Har du været udsat for uønsket fysisk berøring af
seksuel karakter?
Det ved jeg
ikke
4%

Ja, fra en anden
elev
19%
Ja, fra en lærer eller
medarbejder
1%

Nej
76
%

Derudover svarer 6% af respondenterne, at de har
givet samtykke til sex, fordi de følte sig presset til
det eller følte at de skyldte nogen noget. Yderligere
3% er usikker på, om de nogensinde har givet
samtykke til sex ufrivilligt.

AF KVINDERNE I

6%

GYMNASIET GIVER
SAMTYKKE TIL SEX,
FORDI DE FØLER SIG
PRESSET TIL DET
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HÅNDTERING AF
SEKSUELLE
KRÆNKELSER PÅ
INSTITUTIONERNE
Når det kommer til at håndterer seksuelle krænkelser, vælger de unge
kvinder mange forskellige løsninger. 53% af alle dem, som har oplevet
grænseoverskridende seksuel adfærd, vælger at snakke med deres venner om
det. 15% vælger at snakke med deres forældre eller anden voksen om det.
Kun 2% vælger at italesætte problemet med ledelsen på deres skole,
sammenlignet med de 1,5% af kvinder, som bliver krænket, der også
politianmelder sagen. Det mest iøjnefaldende tal er dog, at over hver fjerde
pige, som har været udsat for seksuelle krænkelser, vælger ikke at fortælle
det til nogen.

Hvordan har du håndteret evt.krænkelser?

Jeg har ikke fortalt
nogen
27%

Jeg har fortalt mine forældre eller anden voksen
16%

Jeg har politianmeldt
det
Jeg er gået til ledelsen
2%
2%

Jeg har fortalt mine
venner
53%
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UKLARHED OM HVOR
MAN SKAL
HENVENDE SIG
Lige knap halvdelen af alle piger er i tvivl om, hvem de skal gå til, hvis de har
været udsat for seksuelle krænkelser. Blandt de piger, som ikke har fortalt
nogen om deres grænseoverskridende adfærd, er det mere end to ud af tre,
som er i tvivl om, hvem de kan gå til. Det tyder på, at der er behov for en
tydeligere markering ude på institutionerne af, hvem man skal snakke med,
hvis man har været udsat for en krænkende oplevelse. Man kunne formode,
at flere vil snakke om deres oplevelser, hvis de vidste, hvem de kunne snakke
med - derved vil det forhåbentligt også blive nemmere at afdække, hvilke
udfordringer man har lokalt.

Synes du, det er tydeligt, hvem du kan gå til?

Nej
48
%

Ja
52
%
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DGS' ANBEFALINGER:
HVORDAN LØSER VI
PROBLEMET PÅ
GYMNASIERNE?
Undersøgelsens resultater er ikke overraskende set i lyset af, at man oplever
seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd i mange andre dele af
samfundet, som der er blevet gjort opmærksom på i medierne og den
offentlige debat i løbet af de sidste mange måneder. Der tegner sig et billede
af, at denne grænseoverskridende adfærd normaliseres allerede i gymnasiet.
Ønsker vi som samfund at gøre op med denne kultur, skal vi til at gøre en
større indsats i en tidligere alder - og særligt på ungdomsuddannelserne har
vi mulighed for at forebygge en uheldig kultur i fremtiden.

SEKSUALUNDERVISNING I GYMNASIET
Derfor foreslår DGS, at man indfører obligatorisk seksualundervisning i
grundforløbet, da det er i løbet af gymnasiet, at mange unge har den
seksuelle debut i de år de går på en ungdomsuddannelse. Her mener vi, at
man skal undervise i blandt andet samtykke og sætte og respektere grænser.
Derudover skal undervisningen favne forskellige seksuelle orienteringer og
kønsidentiteter, så der også kommer fokus på samvær med respekt for
forskellighed.

INDFØR SAMVÆRSPOLITIKKER
I forlængelse af det foreslår vi, at alle elevråd udarbejder en samværspolitik
samt en procedure for håndtering af krænkelser i samarbejde med skolernes
ledelser. En samværspolitik giver anledning til at diskutere, hvordan man skal
omgås hinanden på gymnasiet, og vil forhåbentligt tydeliggøre, hvem man
kan gå til, hvis man har oplevet noget ubehageligt. Klarere retningslinjer og
konsekvenser vil dermed gøre det nemmere for folk at stå frem, og det vil
forhåbentligt tydeliggøre, at der er konsekvenser for grænseoverskridende
adfærd.
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KONTAKT:
FOR PRESSE:
INGRID KJÆRGAARD
INGRID@DGSNET.DK
50774801
FOR INFORMATION OM
UNDERSØGELSEN:
EMMA MACLEAN SINCLAIR
SINCLAIR@DGSNET.DK
50774803
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