
Bilag 4 Spørgsmålet: ”grad af mobning” 
 
 

Forklaring på reduktionen af besvarelsen fra fire til tre niveauer: 
 
Ved en fejl er der ved udarbejdelsen af den reviderede og endelige udgave af spørgeskemaet 
(der var resultatet efter pilotundersøgelsen) sket en opsætningsmæssig fejl, som så kom til at 
gå igen i det elektroniske spørgeskema. I det oprindelige spørgsmål: ”Blev din søn/datter 
mobbet eller holdt uden for, systematisk og over en længere periode, gennem skoletiden” var 
svarmulighederne: ”ja, i høj grad”, ”ja, i mindre grad”, ”nej”, ”ved ikke”. I stedet blev 
svarmulighederne til ”i høj grad”, ”i tilpas grad”, ”i mindre grad”, ”slet ikke”, ”ved ikke” med 
den nævnte rækkefølge i spørgeskemaet. Kategorien ”I tilpas grad” var et af svarmulighederne 
fra det foranstående spørgsmål om ”At føle sig som en del af fællesskabet” og er altså ved en 
fejl blevet kopieret ned i den følgende spørgsmål om mobning! 
Svarmuligheden ”I tilpas grad” er selvfølgelig ikke brugbar, når det drejer sig om mobning. ”I 
tilpas grad” er vel at man slet ikke bliver mobbet!!!  
Trods denne fejl har vi, pga. den store alvor der ligger bag spørgsmålet, alligevel valgt at 
analysere hvordan svarmulighederne fordeler sig de to skoletyper imellem.  
 
I vores analyse antager vi derfor i første omgang at spørgsmålenes rækkefølge i 
spørgeskemaet har været styrende for afkrydsningen, således at ”i høj grad” vælges hvis der 
har været den største grad af mobning og at ”slet ikke” vælges, hvis der har været den laveste 
grad af mobning. Svarmulighederne ”i tilpas grad” og ”i mindre grad” vil derfor, gradsmæssigt, 
pga. rækkefølgen af spørgsmålene i det elektroniske spørgeskema, befinde sig imellem disse 
muligheder. Selv hvis vi antager at rækkefølgen har været styrende kan ”i tilpas grad” og ”i 
mindre grad” have forvirret. I analysen vælger vi derfor at sammenlægge svarmulighederne ”i 
tilpas grad” og ”i mindre grad”.  
Således får vi et indeks for mobning med 3 grader: ”I høj grad”= 2; ”I tilpas grad” + ”I mindre 
grad” er lagt sammen til ”I mindre grad” = 1; ”Slet ikke”=0. 
 
For en god ordens skyld vælges også at analysere data hvor ”i tilpas grad” kategoriseres som 
”slet ikke”. Dette ændrede ikke ved resultatet. Graden af mobning var stadig signifikant større 
for gruppen af elever fra gruppen Almenklasse (Mann-Whitney U = 1436, Z = -2.289, p = 0.022 
(to-sidet)).   
 


