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Indledende afsnit 
Indledning 
En undersøgelse fra Verdenssundhedsorganisationen WHO anslog i 2005 at op imod 20% 

af alle skolebørn lider under alvorlige mentale sundhedsproblemer (Wistoft & Grabowski, 

2010), hvor der stadigvæk registreres store stigninger i antallet af nye tilfælde, hvorfor 
tallet ej heller er blevet mindre (Jeppesen, et al., 2019). Dette er blot to af de utallige un-

dersøgelser, der er foretaget på vegne af skolebørns trivsel og mentale sundhed, hvorfor 
det desværre også er blevet den virkelighed vi møder i skolesystemet. 

 
Det pædagogiske sigte i denne sammenhæng sker i forlængelse af en rapport fra Videns-

råd for forebyggelse, der peger på et forbedringspunkt, som lyder at indføre indsatser 
med fokus på mental sundhedsfremme, der hvor børn og unge har deres hverdag 

(Jeppesen, et al., 2019). Hertil bliver det uundgåeligt ikke at medtænke skolesystemerne 
som et led i denne opgave. 

 
Skal man tale om sundhed i folkeskolen vil det kun give mening at nævne det obligatori-

ske emne, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, SFF. Hvor eleverne skal 
arbejde med det positive og brede sundhedsbegreb, hvor de gennem handlinger skal lære 

at fremme egen og andres sundhed (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Desværre 
viser en evaluering fra 2019 udarbejdet af Als Research for Undervisningsministeriet, at 

denne undervisning er mangelfuld (Følner, Jensen, & Larsen, 2019). 

 
Med udgangspunkt i ovenstående, så brænder det i mig som biologilærer, fordi vi så tyde-

ligt har utallige undersøgelser, der viser en negativ udvikling i elevernes trivsel og mentale 
sundhed. Derfor bliver det kun naturligt at trække på fagets færdigheds- og vidensområde 

”krop og sundhed” og den vægt der tillægges på handlekompetencen. 
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Problemformulering 
Hvordan kan elevernes sundhedsopfattelser i 7. klasse danne afsæt for biologiens sund-
hedsfremmende undervisning, hvor de kan udvikle deres handlekompetence og forståelse 

for trivsel? 
 

Uddybning af problemformulering 
Når der i problemformuleringen står sundhedsopfattelser, så henviser det til en empirisk 

undersøgelse foretaget i forbindelse med projektet, hvor jeg var ude at undersøge, hvor-
dan elever i 7. klasse opfatter sundhed – det er dermed deres egen holdning og hverdags-

forståelse.  
Sundhedsfremmende undervisning er taget fra færdigheds- og vidensområdet krop og 

sundhed i biologifaget, samt SFF-faghæftet sundhed og trivsel. Sundhedsbegrebet er 

mangefacetteret, hvor jeg vælger at have fokus på den mentale sundhedsfremmende im-
plementering i folkeskolerne. Jeg er bevidst om, at sundhed ikke alene afgøres af den 

mentale sundhed, hvorfor jeg også må forholde mig til de øvrige dimensioner. 
Handlekompetencen vil i teoriafsnittet blive uddybet ved hjælp af Bjarne Bruun Jensen og 

den danske model.  
Når jeg afslutter med forståelse for trivsel, så drejer det sig om, at der kan ses en tæt for-

bindelse mellem trivsel og mental sundhed, hvorfor undervisning i mental sundhed mulig-
vis kan være trivselsfremmende og skabe en forståelse hos eleverne for, hvad trivsel er. 
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Læsevejledning 
I den første del vil jeg præsente mit metodeafsnit og det teoretiske fundament. Meto-

derne og det empiriske afsæt vil være inspireret af den hermeneutiske videnskabsteori, 

hvor fortolkningen bliver central for forståelsen. Efterfølgende for metoden vil jeg uddybe 
det teoretiske afsæt, som bygger på teorier om sundhedsundervisning, handlekompe-

tence, sundhed som begreb, mental sundhed og trivsel. 
 

I anden del vil min analyse fremgå, hvor det teoretiske belæg holdes op imod den empiri-
ske data. I analysen vil jeg først og fremmest identificere elevernes sundhedsopfattelser 

med udgangspunkt i sundhedsbegrebet. Ud fra denne analyse ønsker jeg at undersøge 
sundhedsundervisningen i biologi med afsæt i et interview med en faglærer. Dernæst øn-

sker jeg at undersøge en skoleleders og faglæreres syn på den sundhedsfremmende prak-
sis. Selve analysen vil blive afrundet med et diskussionsafsnit, hvor jeg vil komme omkring 

mine overvejelser i forhold til, hvorvidt skolerne bør undervise i den mentale sundhed. 
 

I den tredje og afsluttende del vil jeg udvikle min undersøgelse med udgangspunkt i hand-
leanvisninger til den sundhedsfremmende undervisning, hvor jeg afsluttende vil runde af 

med en konklusion. 
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Metodeafsnit 
I det følgende afsnit vil jeg præsentere de overvejelser, der har gjort sig gældende i mit 

projekt. Herunder mine refleksioner i forbindelse med videnskabsteorien, samt det empiri-
ske grundlag. Dernæst følger teoriafsnittet, hvor jeg ønsker at redegøre for mine valgte 

teorier. 
 

Videnskabsteoretisk refleksion 
Hermeneutikken betyder forståelse gennem fortolkning (Birkler, 2021). Formålet med til-

gangen kan siges at være fortolkning frem for en forklaring, hvor man kommer frem til 
nye forståelser af det fænomen man undersøger (Mottelson & Muschinsky, 2017). Model-

len kan illustreres ved hjælp af en cirkel, hvor grundtanken er på det cirkulære forhold 
mellem helhedsforståelsen og delforståelsen, hvor de hele tiden supplerer og skaber ny 

viden og forståelse for fænomenet (Birkler, 2021). Egholm formulerer yderligere, at her-
meneutikken tager udgangspunkt i ens fordomme og forforståelser i det fænomen man 

undersøger, hvorfra man kan få adgang til en dybere fortolkning (Egholm, 2014). 
 

På baggrund af mine forforståelser for elevernes sundhedsopfattelser, samt sundhedsun-
dervisningen i biologi, så vil mit projekt være inspireret af hermeneutikken. Hvor min for-

forståelse og empiriske undersøgelser vil fungere i et cirkulært samspil mod udvidelsen af 
min horisont. Gennem mine kvalitative undersøgelsesmetoder, som præsenteres i neden-

stående afsnit, søger jeg individernes subjektive mening og oplevelser, hvorfor man kan 

sige at fænomenologien bruges, da den tager udgangspunkt i subjektets forståelse af livs-
verdenen (Birkler, 2021). Dog tillader jeg mig at fortolke deres udsagn og oplevelser ud, 

hvorfor den ikke endegyldigt kan være fænomenologisk. 
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Empiri 

Undersøgelsesdesign af elevundersøgelser 
For at få indblik i elevernes forståelser og oplevelser af sundhed, så havde jeg efter aftale 

med en mindre vestjysk skole fået lov at arbejde med fem elever fra 7. klasse i et fokus-
gruppeinterview. 

 

Fokusgruppeinterviewet åbnede muligheden for at stille skarpt på sundheden som tema 
fra starten, hvor alles svar siges og høres i én forsamling. På den måde kunne det sagte 

og skrevne diskuteres og stilles spørgsmål til, hvor de også hver især og fælles kunne 
blive tvunget til en refleksion, hvilket det individuelle interview ellers kunne have lukket for 

(Postholm & Jacobsen, 2011, s. 61-85). Dog er jeg bevidst om, at det kan lukke for de 
mere velovervejede og følsomme aspekter af sundhedssamtalen. 

 
Fokusgruppeinterviewet blev stilladseret ud fra, hvad man betegner som mosaikmetoden. 

Mosaikmetoden går ud på at bruge en vifte af forskellige metoder til dataindsamlingen. De 
fik på den måde lov at udtrykke sig gennem flere forskellige modaliteter, som herunder 

var et individuelt mindmap, interview, kategorisering af billeder og dialog herom (Miller, 
2017). Dermed blev mine dataindsamlinger også primære, da jeg selv har indsamlet disse. 

Endvidere er det induktivt og semistruktureret, da jeg var åben for deres oplevelser og 
forståelser af sundheden, samt den drejning deres forståelse ville give samtalen, hvilket 

også gjorde undersøgelsen kvalitativ funderet (Postholm & Jacobsen, 2011, s. 39-47). 
 

Forløbet startede med en præsentation af mig og undersøgelsen, hvorefter vi rammesatte 
forventninger og forløb. Dernæst fik eleverne udleveret et mindmap (Bilag 1.1), hvor de 

skulle skrive deres tanker og forståelser ned i forhold til sundhed som begreb, efterføl-

gende havde vi et fokusgruppeinterview på baggrund af deres mindmaps (Bilag 1.2). Jeg 
havde ikke informeret eleverne om, at samtalen ville tage udgangspunkt deres mindmaps, 

da jeg ønskede åbenhed for deres individuelle forståelser, her sagde jeg at flere havde 
skrevet samme ord og hvad de mente med det. Ofte bød faktisk flere end én ind, hvilket 

også var en fordel ved fokusgruppeinterviewet. Da fokusgruppeinterviewet var afsluttet, 
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ønskede jeg yderligere at se, hvordan eleverne ville kategorisere sundheden i fællesskab 

fra mest sund til mindst sund. Jeg havde medbragt printede billeder, der var kommet frem 
under en Googlesøgning på sundhed og beslægtede ord til det brede og positive sund-

hedsbegreb (Bilag 1.3). Afslutningsvist ønskede jeg at spørge indtil deres oplevelser af bi-
ologiundervisningen og hvorvidt de var bekendt med trivsel/mental sundhed (Bilag 1.4). 

Hertil var enkelte spørgsmål muligvis følsomme så for at skabe validitet i opgaven valgte 

jeg ja-nej-måske spørgsmål, hvor eleverne skulle lukke øjnene og tilkendegive deres svar 
med tommelfingeren. 

 
Jeg havde valgt at benytte mig af de flere aktiviteter, da jeg gennem deres mindmaps ville 

få indblik i de forskellige og individuelle forståelser og meninger om sundhed, hvor de in-
den ikke har haft mulighed for at præge hinanden. Interviewet kunne derimod kvalificere 

og uddybe det mindmappet viste, hvor jeg kunne få indblik i deres opfattelser. Kategorise-
ringen ville derimod give mig indblik i, hvordan de efter at have præget hinanden ville pla-

cere sundhedsrelaterede billeder. 
 

I forhold til at undersøge elevernes sundhedsopfattelser på baggrund af forhenværende 
sundhedsundervisning, oplevelser og erfaringer, kan man måske betvivle 7. klasses elever 

som kvalificerede nok. Her kan man argumentere for, at de er i en udviklingsfase, hvor de 
modnes hurtigt og ikke er blevet præget af en snæver sundhedsundervisning. Hvorfor det 

også er deres egne og ”urørte” opfattelser, som de har fået gennem deres livsverden. Dog 
vil det også åbne muligheden for at undersøge, hvordan de forinden 7. klasse har modta-

get undervisning i det obligatoriske emne, sundheds- og seksualundervisning og familie-

kundskab. 
 

Jeg havde forinden denne aftale lavet en aftale med en anden folkeskole, der kun har ud-
skolingselever, men de valgte at trække sig, da sundhed og mental sundhed var et føl-

somt område på skolen. Ved at have lavet en undersøgelse på denne skole kunne jeg der-
imod have fået en bredere indsigt i selve undervisningen og formen, da de kommer fra 

mange forskellige skoler og kommuner og på den måde kunne have skabt større validitet i 
opgaven. Ydermere kunne jeg overveje, hvorvidt et spørgeskema havde givet større 
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indblik i sundhedsundervisningen og deres forståelser af de forskellige dimensioner i sund-

heden. 

 
Undersøgelsesdesign af interview med faglærer og skoleleder 
Udover de ovenstående elevundersøgelser som jeg foretog på en mindre vestjysk skole, 
fik jeg i samme ombæring lov at interviewe skolens biologilærer og skolelederen på ste-

det. 
 

Biologilæreren som jeg interviewede, har været i grundskolen i 8 år. Her har hun under-
vist i biologi på to forskellige folkeskoler, samt en idrætsefterskole, hvilket også giver en 

bred erfaring og kendskab til forskellige skolers praksis. Formålet med interviewet var så-
ledes at undersøge sundhedsundervisningen og handlekompetencen i praksis, samt hen-

des holdning til en sundhedsfremmende undervisning og hvorvidt hun har kendskab til 
SFF-faghæftet (Bilag 2). Baggrunden for interviewet bunder i et ønske om et kvalificeret 

svar på problemformuleringen gennem en konkret biologifaglig praksis. Her kunne jeg dog 
som supplement med fordel have observeret en sundhedsundervisning, da dette kunne 

have skabt mere reliabilitet og validitet på baggrund af interviewet. 
 

Jeg vurderer, at hendes perspektiv er nok, da hun som sagt har været i flere skoleregimer 
på tværs af landet. Man kan diskutere om det er nok til at belyse og argumentere for 

sundhedsfremmene undervisning og handlekompetencen. 

 
Gennem indledningen peger jeg på SFF-faghæftet og hvordan den ikke løftes til fulde i 

skolens praksis. Dette er også den primære årsag til, at jeg ønskede et interview med sko-
lelederen. Formålet var først og fremmest at få indsigt i skolens sundhedsarbejde og im-

plementering, men også hans oplevelse af elevernes trivsel og holdning til en sundheds-
fremmende biologiundervisning (Bilag 3). På den måde kunne jeg bekræfte eller afvise, 

hvad evalueringen viser. 
Begge interviews er sammensat semistruktureret, forstået på den måde, at jeg forinden 

havde lavet en interviewguide med nedskrevne spørgsmål, som kunne give mig svar på de 
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ovenstående temaer og aspekter i sundhedsundervisningen. Det semistrukturerede inter-

view er med andre ord også en induktiv og åben metode overfor respondenten, hvor de 
gives mulighed for at udfolde sig og give interviewet en anden drejning, fremfor den min 

forforståelse havde skitseret (Postholm & Jacobsen, 2011, s. 61-82). 

 
Teori 

Undervisning om sundhed 

Som biologilærer er der en række biologifaglige områder man skal undervise i, de fremgår 

af biologifagets formål stk. 1: 
 

Eleverne skal tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosyste-
mer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på 
forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge 
og vigtige anvendelser (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 7). 

 
Man skal derfor undervise eleverne i emnet krop og sundhed, hvor arbejdet med de fire 

naturfaglige kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommu-
nikation, kan være med til at kvalificere elevernes forståelse af verdenen, muligheder for 

at tage stilling og handle i eget liv og samfundsmæssige sammenhænge (Børne- og un-
dervisningsministeriet, 2019). 
 
Ser man på de vejledende færdigheds- og vidensmål, der er i forlængelse af området, så 

kan eleverne modtage undervisning i fysisk og psykisk sundhed, samt kroppens behov og 
ansvarlig livsstil. Den nærmere uddybning koncentrerer sig udelukkende om kosten, krop-

pens bevægeapparat og motion (Børne- og undervisningsministeriet, 2019).  
 

Derimod fremgår begrebet tydeligere i SFF-faghæftet, der er en del af de timeløse fag, 

hvilket betyder, at det er noget alle lærerne skal løfte og integrere i deres fag. Da faghæf-
tet i biologi ikke konkretiserer psykisk sundhed nærmere, må det derfor være ideelt at un-

dersøge SFF-faghæftet. Her fremgår det, at undervisningen i sundhed skal koncentrere sig 
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om sundhedsbegrebet som mangefacetteret, hvor den rummer den fysiske, mentale og 

sociale sundhed. Sundheden præsenteres som biologisk forskellig, der er afhængig af livs-
stil og levevilkår (Børne- og undervisningsministeriet, 2009). Eleverne skal derfor undervi-

ses i, at sundheden først og fremmest rummer mange dimensioner, hvor de må gives en 
forståelse for, at sundheden biologisk set arter sig forskelligt og at det omgivende miljø 

har indflydelse på vores sundhed. 

 
Endvidere står der centralt som formålet i SFF stk. 3, at: 

 
Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler for-
udsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk 
stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed (Børne- og under-

visningsministeriet, 2009, s. 3). 
 

Det står nu centralt, at eleverne skal gives en viden om sundhedens mange facetter, hvor-
dan de hver især påvirkes af tid, samfund og omgivelser. Som lærer må man derfor give 

eleverne de fornødne redskaber til at kunne handle sundhedsfremmene i forhold til eget 
og andres liv. 

 

Handlekompetence 
Handlekompetencen er et centralt og afgørende element i den sundhedspædagogiske og 
sundhedsfremmene tilgang. Bjarne Bruun Jensen og Karsten Schnack italesætter, at hand-

lekompetencen er elevernes evne til at handle, igangsætte og skabe positive forandringer, 
hvor de gives kompetencerne, færdigheder og viden til at møde de samfundsmæssige ud-

fordringer relateret til blandt andet sundheden (Carlsson, 2020).  
 

Handlekompetencen har flere formål, hvor dannelsesidealet er i lærerens arbejde med at 
kvalificere eleverne til deltagelse i samfundet ved aktiv inddragelse af deres sunde fornuft 

og kritiske tænkning, hvorimod det som kompetencebegreb indbefatter elevens viden, en-

gagement, visioner og handleerfaringer (Carlsson, 2020). 
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I praksis regerer tre forskellige forståelser af handlekompetencebegrebet, herunder er den 

danske model, dernæst den norske model og til sidst den New Zealandske model (Carls-
son, 2020). I mit projekt vælger jeg at arbejde med den danske model, da den præsente-

rer fem kerneelementer, der kan henvises til elevernes kompetenceudvikling og derfor 
nemmere kan inddrages og praktiseres i den sundhedsfremmende undervisning. 

 

Den danske model tager udgangspunkt i Schnack og Jensens definition, hvor de skitserer 
fem kerneelementer der må udvikles i processen mod handlekompetence (Carlsson, 

2020): 
 

1. Indsigt – forstås som en bred, positiv og handlingsrettet viden og forståelse af 
sundhed. 

2. Engagement – lysten og motivationen til at engagere sig og blive involveret i at 
igangsætte forandringer med henblik på at fremme sundhed. 

3. Visioner – evnen til at tænke kreativt og visionært, hvor de tør at gå ”bag om og 
udover” problemet. 

4. Handleerfaringer – elevens erfaringer med at handle, hvor de kan igangsætte og 
gennemføre forandringer kollektivt og individuelt, samt bearbejde barrierer. 

5. Kritisk sans – se kritisk på budskaber, meninger og holdninger fra samfundet og i 
stedet drage egne konklusioner og tage beslutninger (Jensen, 2021). 

 
Endvidere i handlekompetencen, står handlingen centralt, men de er ikke identiske størrel-

ser. Det bliver derfor centralt i den sundhedspædagogiske tilgang, at eleverne gives et 

handlerum, hvor de kan drøfte, udvikle, diskutere og dele visioner med andre. Det er dette 
handlerum, der bliver vigtig i sundhedsfremmen, da den forudsætter lysten til at skride til 

handling og forandring, hvor en adfærdsændring muliggøres (Jensen, 2021). 
 

Når man taler om handlekompetencen kan man med udgangspunkt i figur 1 få indsigt i de 
fire forskellige handleformer. Modellen viser, hvordan man kan handle individuelt eller i 

fællesskab, hvorfra man igen kan handle direkte - individuel adfærdsændring, eller indi-
rekte - ændring og regulering af omgivelsernes forhold/rammer (Jensen, 2021). 
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Figur 1: De fire forskellige kategorier af handling som udgangspunkt for sundhedsfremme (Jensen, 2021). 

 
Med fokus på udvikling af handlekompetencen i en skolemæssig kontekst, så må man som 

lærer i arbejdet med handlekompetencen have et skærpet fokus på, hvordan man kan 
indtænke de fem kerneelementer i undervisningen. Ydermere må man i samråd med ele-

verne drøfte, hvilke handlinger og handleformer, der kan være relevante at tage hånd om 
i den sundhedsfremmende undervisning, således det fornødne handlerum skabes. 

 

Sundhed som begreb 
SFF-faghæftet peger på sundhed som et omgængeligt begreb med mange facetter og di-
mensioner. Derfor findes der et hav af forståelser og definitioner af sundhed alt afhængig 

af ens individuelle og samfundsmæssige ståsted. Hertil bliver det også vigtigt i det sund-
hedspædagogiske arbejde at være bevidst om, hvilken sundhedsopfattelse, der opereres 

ud fra, således man kan skabe et inkluderende rum for sine elever (Sederberg, Kortbek, & 
Bahrenchieer, 2017). 

 
I de danske skolesystemer arbejder man ud fra det brede og positive sundhedsbegreb, 

hvor der også kan dannes paralleller til i kerneelementet ”indsigt” under handlekompeten-
cen, hvor eleverne skal besidde en bred, positiv og handlingsrettet sundhedsforståelse. 

Det brede og positive sundhedsbegreb blev defineret i 1946 af WHO og lyder således: 
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En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot 
fravær af sygdom og svagelighed (Simovska & Jensen, 2012, s. 44). 

 
Det brede og positive sundhedsbegreb præsenterer flere dimensioner af sundhedsforståel-

serne alt efter om man ser sundheden fra det brede eller snævre syn med en positiv eller 

negativ vinkling. Hertil må der gøres overvejelser over hvilke temaer man inddrager når 
man undersøger, hvad der påvirker sundheden (Jensen, 2016). 

 
Sundhedsbegrebet anses som værende bredt, hvis den fokuseres på både livsstilens og 

levevilkårenes indvirkning på sundheden. Livsstilsbegrebet er vores levemåde og vaner. 
Levevilkårene er den betydning som det omgivende miljø og samfund tillægges vores 

sundhed. Endvidere betragtes sundhedsbegrebet som positivt, når sundheden ikke alene 
centreres om fraværet af sygdom, men også rummer livskvalitet og velvære – herunder 

den fysiske, psykiske og sociale dimension (Børne- og undervisningsministeriet, 2009). I 
figur 2 synliggøres det brede og positive sundhedsbegreb. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figur 2: Det brede og positive sundhedsbegreb (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 16). 

 

Bag formuleringen af det brede og positive sundhedsbegreb ligger en forståelse af, at 
mennesket eksister i en sammenhæng, der er kulturelt, økonomisk og samfundsmæssigt 

funderet, hvorfor man også påvirkes herfra. Det betyder, at livsstilen og de 
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samfundsmæssige konsekvenser ikke kan behandles uafhængigt af ens levevilkår, hvorfor 

ens viden om mulig handlen både må rette sig mod livsstil og levevilkår (Jensen, 2016). 
 

Elevernes forståelse for dimensionerne er afgørende for, at de på den ene side kan forstå 
sundhedens helhed og på den anden side før de kan være handlekompetente nok til at 

agere i en sundhedsfremmene kontekst. Dette fremgår også i færdigheds- og vidensmå-

lene under krop og sundhed i biologi, hvor eleverne skal have ”viden om sammenhænge 
mellem sundhed, livsstil og levevilkår” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). 

 
Hertil kan man koble det brede og positive sundhedsbegreb, der udfoldes i faghæftet for 

SFF og det dertilhørende handlingsfokus, der er afgørende for sundhedsfremmen (Børne- 
og undervisningsministeriet, 2009). Undervisningen i det brede og positive sundhedsbe-

greb er væsentligt at undervise sine elever i da den kan nuancere elevernes syn og forstå-
else af sundheden. 

 

Mental sundhed 
Psykisk sundhed og mental sundhed er nævnt flere gange i forbindelse med mit projekt, 
hvor jeg har taget udgangspunkt i den definition som kilden bruger, dog vil jeg nu fastslå, 

at mental sundhed i dansk sammenhæng oftest anvendes synonymt med begreberne: 
psykisk tilstand, psykisk trivsel, mental trivsel og psykisk sundhed (Folkesundhed, 2019). 

WHO har defineret den mentale sundhed som værende: 
 

En tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, kan hånd-
tere dagligdagsudfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber 
(Folkesundhed, 2019, s. 46). 

 

Denne definition læner sig også op ad Karen Wistofts forståelse af mental sundhed, som 
rummer både et psykisk og socialt fænomen. Den psykiske dimension som hun præsente-

rer, råder over menneskets selvværd og positive selvbilleder, herunder tanker, følelser og 

vilje. Den sociale dimension er derimod funderet i menneskets trivsel, sociale anerkendelse 
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og inklusion. De to dimensioner er kun teoretisk adskillige, hvilket betyder, at begge må 

være til stede og opleves forinden der er tale om en mental sundhed (Wistoft, 2012). 
 

Interessen for den mentale sundhed har været stigende gennem en årerække også i Dan-
mark, hvor samtlige undersøgelser og forskere tager hånd om området, herunder også 

blandt skolebørnene (Folkesundhed, 2019). Dette afspejles også i min indledning, hvor en 

undersøgelse af mental sundhed i skolen beretter om, at imod 20% af alle skolebørn lider 
af alvorlige mentale sundhedsproblemer og der siden denne undersøgelse ikke vises et la-

vere tal. Pædagogisk forskning peger også på, at 20% af skolebørnene i Danmark henvi-
ses til PPR, fordi de oplever problemer, som kan relateres til deres mentale sundhed 

(Wistoft & Grabowski, 2010). 
 

Den samfundsmæssige stigning man ser af mentale sundhedsproblemer, har store sam-
fundsmæssige økonomiske omkostninger, da de modtager flere sundhedsydelser og har 

en lav tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarked. På den anden side er der også evi-
dens for, at de mentale sundhedsproblemer har konsekvenser for den enkeltes generelle 

sundhed og muligheder for at leve et godt liv (Sundhedsstyrelsen, 2018). 
 

Det må derfor være relevant at inddrage den mentale sundhed eksplicit i undervisningen, 
således at eleverne stifter kendskab med mental sundhed som en del af det store sund-

hedsbillede, hvorfor de også lærer at medtænke det i egen og andres sundhed. Dette er 
set i lyset af det forbedringspunkt som rapporten fra Vidensråd for forebyggelse nævner, 

hvor der skal indføres indsatser om mental sundhedsfremme de steder, hvor eleverne har 

deres hverdag (Jeppesen, et al., 2019). 

 

Trivsel som mål 
Til at definere trivsel vil jeg tage udgangspunkt i Bjørn Holsteins skildring af trivslen, hvor 
der også dannes tydlige paralleller til den mental sundhed: 
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Trivsel defineres som velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen 
af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet. Mental sundhed er et 
beslægtet begreb: En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfylde sine evner, 
kan håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i menneskelige 
relationer (Holstien, 2015, s. 144). 

 
I moderne sundhedsforskning peges der på paralleller mellem skolebørns trivsel og men-
tale sundhed. Evidensen fortæller, at en dårlig mental sundhed har alvorlige konsekvenser 

for både indlæring, fravær, selvskade og dårlig sundhedsadfærd (Holstien, 2015).  
De Nationale Trivselsmålinger peger på, at flere skolebørn oplever ensomhed, tristhed, 

søvnbesvær, frygt og utilpashed i skolen og manglende accept fra omgivelserne. Hvis man 
døjer med flere af disse indikatorer på mistrivsel, kan det på sigt få konsekvenser for læ-

ringen, livskvaliteten og den mentale sundhed (Holstien, 2015). 
 

For at undersøge, hvad trivslen er og hvordan den måles, kan man se på de tre dimensio-
ner ekspertgruppen, der står bag De Nationale Trivselsmålinger, mener afdækker trivslen 

(Mehlbye, Holstein, Knoop, & Hansen, 2014), herunder: 
 

1) Elevens psykiske og fysiske velbefindende – hertil nævnes: glæde, tryghed, enga-
gement, anerkendelse, tilhørsforhold og medbestemmelse. 

2) Elevens oplevelse af faglige og personlige kompetencer – hertil: self-efficacy, social 
kompetence, resiliens og oplevelsen af at kunne bidrage og deltage. 

3) Elevens oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne – omsorgspersoner, net-

værk og støtte/anerkendelse fra disse (Mehlbye, Holstein, Knoop, & Hansen, 2014). 
 

Trivslen måles således ud fra elevernes mentale og fysiske sundhed, deres evne til at me-
stre sig selv og udfordringer, samt deres sociale sundhed. De kan derfor også relateres til 

de tre psykologiske behov, hvor samtlige empiriske undersøgelser og forskningsresultater 
viser, at disse behov har en betydning for menneskets udvikling, trivsel og mentale sund-

hed (Klinge, 2018). De tre psykologiske behov er: Selvbestemmelsesbehovet, kompeten-
cebehovet og samhørighedsbehovet, der handler om at føle sig værdsat, anerkendt, 
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accepteret, respekteret, at man kan mestre sig selv og føle sig kompetent, samt være en 

værdifuld del af fællesskabet (Klinge, 2018). 
 

Analyseafsnit 
Jeg vil i min analyse sammenkoble og belyse mit empiriske datagrundlag med det teoreti-
ske belæg. Jeg vil gøre opmærksom på, at alle navne som nævnes, er anonymiserede, 

men svarer overens med rette køn. Jeg henviser undervejs til bilagene, hvor det fulde em-
piriske datamateriale er. Selve analyseafsnittet vil være inddelt i emner, der hver især har 

sine undertitler, hvor der undersøges og analyseres på flere forskellige parametre. Da jeg 
er inspireret af den hermeneutiske tilgang, tillader jeg mig således også at fortolke på det 

empiriske og teoretiske afsæt for at skabe en samlet helhed. 
 

Sundhed – set fra elevernes perspektiv 
Følgende afsnit fokuserer på en analyse af elevernes sundhedsopfattelser og deres sund-
hedsbegreb, med afsæt i deres mindmaps (bilag 1.1.) og det uddybende fokusgruppein-

terview (bilag 1.2.).  
 

En bevidsthed om sundhedsopfattelsen bliver fundamental for at skabe et inkluderende 
rum og fælles forståelse hos eleverne, hvor man i folkeskolerne arbejder ud fra det brede 

og positive begreb og dens fire dimensioner - figur 2, side 14. 

 

Livsstil 
Ud fra elevernes mindmaps kan der dannes paralleller til livsstilen hos alle elever, hvilket 

også betyder, at de alle har en fornemmelse for, at livsstil er en dimension i sundheden. 

Eleverne forbinder livsstilen med sund mad, frugt, vitaminer, grøntsager og mad. Da jeg i 
fokusgruppeinterviewet spørger ind til kostens element og betydning, kan de ikke præci-

sere den bagvedliggende faglighed. I stedet fortæller de, at sund mad er sund, og usund 
mad er usundt, hvor den sunde mad udelukkende består af frugter, grøntsager eller rug-

brød, hertil mener de at større mængder kød og kartofler er usundt, samt at overvægt 



Mie Nørgaard Knudsen (274548) Bachelorprojektet, 2021 Læreruddannelsen Nr. Nissum 
 

 18 

kan være en indikator på usund kost. I forbindelse med overvægten begynder eleverne 

internt at diskutere, at den også kan skyldes en mangel på fysisk aktivitet og eventuelt 
sygdom/medicinforbrug, hvorfor de har fornemmelse for levevilkårenes påvirkning på livs-

stilen. Dette betyder, at de besidder en bred forståelse af sundhedsbegrebet. Til livsstilen 
kan man yderligere koble motionen, hvor der nævnes: sport, træning og løb, som i alt for-

deler sig på to mindmaps, hvilket indikerer, at tre af eleverne ikke forbinder motionen som 

et element i sundheden.  
 

I interviewet bliver det tydeligt, at forståelsen for motionen beror sig på, hvordan kroppen 
kommer til at fremstå fremfor motionens funktion. Maria fortæller” man får en flot krop 
ved at træne”, hvor Kasper supplerer med, at ”man bliver stimuleret og stærk”. Cecilie for-
tæller derimod, at hun bedst kan lide at gå en lang tur, hvortil Maria konkludere, at det 

ikke er motion eller træning. Ud fra det gives et indtryk af, at den fysiske form er frem-
trædende i deres opfattelser af sundheden og ikke selve motionen. 

 
Til sammenligning af fokusset på kropsopfattelserne kan man med fordel inddrage Skole-

børnsundersøgelsen fra 2018, som nævner en tendens hos elevernes kropsopfattelser, 
hvor de er utilpasse ved egen krop og forsøger at efterleve urealistiske kropsidealer som 

ses i de sociale medier (Folkesundhed, 2019). Da de øvrige elever ikke bød ind, så må jeg 
fortolke, at de enten var enige eller ikke selv havde et andet perspektiv på motionen, ud-

over Cecilie som nævnte motionens funktion.  
 

Fravær af sygdom 
Fraværet af sygdom hører under det negative sundhedsbegreb. Ser vi på elevernes mind-

maps kan man knytte ord som rask, hygiejne og frisk til fraværet af sygdom. I alt fremgår 
hygiejne i fire tilfælde, hvilket betyder at der kun er en elev, som ikke nævner denne di-

mension af sundheden. Når jeg vælger at betragte disse vendinger i lyset af fravær af 
sygdom, så skyldes det, at deres antonymer er syg, dårlig og uhygiejnisk. Eleverne uddy-

ber, at man bliver usund med corona, hvis man ikke har god hygiejne. Det giver en forstå-

else for, at eleverne er bevidste om hygiejnens og bakteriernes betydning for ens fravær 
af sygdom. Samtidig betyder det, også at der er en bred enighed om, at en forudsætning 
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for sundheden er at man ikke er syg. På den baggrund har eleverne altså en bred og ne-

gativ sundhedsforståelse. Det kan ydermere være relevant at påpege, at eleverne i deres 
mindmaps peger på andre grene af hygiejnen som: bad, barbere sig og sæbe. Det bliver 

præsenteret i næste afsnit. 
 

Levevilkår 
Der var hos eleverne en overraskende bred forståelse for vores levevilkår, da de alle i en 

eller anden grad næver et eller flere levevilkår. Tre elever nævner sundhedsvæsnet som 
en dimension, hvilket giver et billede af, at eleverne har en god forståelse for sundheds-

væsnets rolle i vores levevilkår. Sarah kommenterer, at de løbende sundhedstjek er med 

til at gøre os sunde, hvorfor hun har en forståelse for, at det har en indvirkning på vores 
livsstil og fravær af sygdom. Cecilie uddyber, at det er en god mulighed at have, når be-

hovet opstår, da hun godt kan blive ked af det, hvis hun har det skidt eller dårligt. Dette 
giver et billede af, at Cecilie har en fornemmelse for, hvordan vores levevilkår kan påvirke 

vores livsstil og bidrage til livskvaliteten. Maria afslutter med den note, at det er godt vi 
bor i Danmark, hvilket indikerer, at eleverne også har en global forståelse for, at ikke alle 

lande har samme muligheder. 
 

Som nævnt i ovenstående afsnit kan man koble det at gå i bad og barbere sig til både le-
vevilkårene og livskvaliteten. Det kan knyttes til levevilkårene, da det ikke er en gode som 

alle lande har. Derudover kan man argumentere for, at det også kan høre under livsstilen, 
da det på trods af også at være et levevilkår ikke er en generel vane hos alle. Cecilie kom-

menterer, at man kan opleve en form for ubehag og lugtgene, hvis ikke man går i bad. 
Yderligere kan man argumentere for dens plads under livskvaliteten, da Simon og Sarah 

nævner følelsen af at være et nyt menneske, vaske det dårlige væk, komme i godt humør 
og være frisk og klar.  

 
Overordnet set er der hos eleverne en generel forståelse for, at levevilkårene påvirker vo-

res sundhed, livsstil og sygdom, hvor disse levevilkår også kan være indirekte elementer i 

vores livskvalitet. 
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Livskvalitet 
Livskvaliteten er ikke blot er fraværet af sygdom, men også tilstedeværelsen af det vel-

være, som WHO definerer i sit sundhedsbegreb. Ser vi på elevernes mindmaps, så ses kun 

et direkte udtryk for livskvaliteten, som ikke kræver en dybere analyse eller samtale, nem-
lig ordet: glad. Kasper og Simon bliver hurtigt enige om, at de ikke kan se fornuften i at 

glæde, kan være sundt. Cecilie fortæller derimod, at det er hende, som har skrevet det, 
fordi at hvis man ikke er glad, så mindskes ens lyst til at gøre alle de sunde ting. Maria 

kommenterer hurtigt, at de sunde ting såsom sund mad, fitness og træning er de ting 
man bliver glade af. Der kommer altså en forståelse fra Cecilie om, at man skal kunne me-

stre sig selv og sit mentale velvære forinden man kan løfte den fulde sundhed, hvorimod 
Maria har den modsatte sundhedsopfattelse. Hertil kan man altid diskutere, hvorvidt der 

er en som har ret eller tager fejl, men i virkeligheden har vi forskellige sundhedsopfattel-
ser. Cecilie ser den mentale livskvalitet som en forudsætning for livsstilen og levevilkå-

rene, hvor Maria mener omvendt. Vigtigst er, at de begge nævner livskvaliteten som et 
element. Dette indikerer dog også, at ikke alle elever forstår livskvaliteten som en dimen-

sion af sundheden, hvorfor de fleste kun besidder en bred og negativ sundhedsforståelse. 
 

 

Er sundhedsforståelsen svarende med det brede og positive sundhedsbe-

greb? 
Man kan diskutere om elevernes årgang er valide at foretage en analyse og vurdering på 
baggrund af, da de kun går i 7. klasse og netop først har opstartet biologi. Ifølge natur og 

teknologifaget burde de dog have berørt sundhed gennem færdigheds- og vidensområdet 
”mennesket” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Hertil kan man også knytte fag-

hæftet for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, hvor de siden børneha-

veklassen har skulle stifte bekendtskab med det brede og positive sundhedsbegreb 
(Børne- og undervisningsministeriet, 2009). Her kan man ud fra ovenstående analyse fri-

stes til at diskutere, hvorvidt eleverne i det heltaget opfylder forståelsen af det brede og 
positive sundhedsbegreb, da kun to af eleverne nævner minimum én faktor fra hver di-

mension, men aldrig den sociale sundhed. Derimod kan man sige, at alle eleverne er 
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bevidste om det brede og negative sundhedsbegreb, da alle nævner en faktor i livsstilen, 

levevilkårene og fraværet af sygdommen.  
 

I elevernes kategorisering af billederne – bilag 1.3, så er det første og mest sunde billede 
som er blevet placeret et ældre ægtepar. Her nævner de, at det viser kærlighed, familie, 

at have mennesker omkring sig og at man ikke er ensom. Dette giver alligevel en indikator 

for, at de har en vis forståelse for den sociale sundhed. På det 7. billede står der sundhed 
og trivsel, hvortil de fortæller, at man skal trives for at være sund. De næste to billeder 

viser først en familie og derefter en gruppe venner, hvor eleverne knytter tanker om fami-
liens vigtighed, fortrolighed, tryghed og hygge. På baggrund af dette har de en implicit 

forståelse for, at der også er et mentalt og socialt aspekt i sundheden. 
 

 

Faglærerens praksis 
Følgende afsnit er centreret omkring en analyse af faglærerens praksis og overvejelser, 

hvilket vil tage afsæt i mit interview med faglæreren Rikke – bilag 2. Ydermere vil jeg 
komme omkring elevernes oplevelser og ønsker til undervisningen – bilag 1.4. 

 

Sundhedsundervisningens udformning 
Som teoriafsnittet forklarer, så skal biologilæreren undervise eleverne i færdigheds- og vi-
densområdet krop og sundhed, hvor de naturfaglige kompetencer, kan udvikle elevernes 

stillingtagen og handlen i eget liv og andres liv. Her nævner de vejledende færdigheds- og 
vidensmål, at eleverne kan modtage undervisning i fysisk og psykisk sundhed, kroppens 

behov og bevægeapparat, samt kosten, hvor eleverne får en forståelse for livsstilen og le-
vevilkårenes betydning for sundheden. 

 
Da jeg spørger Rikke indtil, hvilke overvejelser hun gør sig i forhold til undervisningen i 

ovenstående, så peger hun selv på en opfyldelse af de vejledende mål, hvor hun undervi-

ser i kroppen og kosten. Et vigtigt element for hende er, at undervisningen bliver varieret, 
her uddyber hun: 
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Jeg kan godt lide når det på en eller anden måde bliver overskueligt og hånd-
gribeligt for dem, måske lidt mere virkelighedsnært 
 

I forbindelse med kosten laver hun undersøgelser med dem, hvor de laver udregninger på 

den mad de spiser, deres madpakker og forbrænding. Her kan man sige at undersøgelses-

kompetencen gør sig gældende, men hvor en udregning af madpakken også rummer ele-
vernes modelleringskompetence. Man kan argumentere for, at perspektiveringens kompe-

tencen kommer på banen, da det er elevernes egen madpakke og de på sådan en vis kan 
perspektivere det teoretiske og faglige til en virkelighedsnær viden. Jeg spørger yderligere 

om de arbejder med livsstilens indflydelse på deres levevilkår: 
 

Narh, vi har selvfølgelig snakket om, hvad der kan ske, hvis man gennem 
længere tid spiser forkert og hvordan det kan påvirke organer og ens fysiske 
kunnen 
 

Dette ligger alligevel op til, at hun implicit underviser i, at kosten kan få indflydelse på ens 
fravær af sygdom og derved kan give nedsatte levevilkår. Ud fra ovenstående kan man 

sige, at Rikke gør sig nogle overvejelser i forhold til elevernes viden om livsstilen og hvor-
dan disse kan få betydning for ens levevilkår og implicitte livskvalitet. 

 
Udover kosten og motionen i hendes undervisning fortæller hun, at hun også underviser i 

det psykiske aspekt. I den forbindelse uddyber hun, at eleverne altid selv nævner kost, 

motion og kroppen i forbindelse med sundheden, men aldrig den psykiske sundhed. Det 
kan være et tegn på manglende undervisning i det brede og positive sundhedsbegreb, 

hvor alle sundhedsdimensioner præsenteres. Da jeg spørger videre indtil, hvorfor hun ind-
drager det, hvis ikke eleverne selv nævner det, så fortæller hun: 

 
jeg tænker, at det er så vigtigt, at de lærer, hvordan det hænger sammen, 
fordi man kan se udviklingen nu her med børn, hvor der altså kommer flere 
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og flere med noget psykisk eller mentalt. Jeg synes faktisk det er en vigtig vi-
den at give dem. 

 

Hun peger altså her på, at det psykiske og mentale aspekt er et element, som er udfordret 
hos eleverne og det på den baggrund bliver vigtigt for hende at undervise i. Det læner sig 

op ad en forståelse om, at Rikke underviser på sundhedsfremmende og forebyggende vis 

(Wistoft & Grabowski, 2010). 
 

Denne praksis kan spejles i hendes svar om, hvordan hun arbejder med den psykiske og 
mentale dimension, hvor hun tager udgangspunkt i skolens generelle trivsel, fordi det er 

nært hos eleverne og derfor også nem at forholde sig til, da det befinder sig indenfor de-
res virkelighedsunivers. Hun uddyber, at de arbejder med, hvordan det omkringliggende 

påvirker os psykisk og kan ende med at påvirke os fysisk. Hun supplerer med, at de meto-
disk arbejder med modeller og dialog, hvor hun spørger i plenum ”hvad gør det, hvis man 

ikke er tryg i en klasse? Hvad får det en til at føle?”. Hun beretter om, at eleverne faktisk 
godt kan sætte ord på det, når først snakken går i gang og de har en forståelse for, at 

hvis de ikke er trygge i klassen, så kan de få ondt i maven – dog går snakken nemmere i 
9. fremfor 7. klasse. 

 
Ud fra dette får man et billede af, at hendes undervisning i det psykiske og mentale beror 

sig på en kobling til den fysiske, altså livsstil, der kan påvirke levevilkårene. Hertil kan man 
sige, at hun arbejder målrettet med færdigheds- og vidensområdet, hvor hun inddrager 

samtlige sundhedsdimensioner. Rikke nævner selv, at hendes mål med undervisningen er 

at kunne vinge det faglige af og bruge de naturfaglige kompetencer til det. 
 

Dog kan det være væsentligt at diskutere, hvorvidt kompetenceområderne og den psyki-
ske sundhedsimplementering er fyldestgørende nok i forhold til, at eleverne skulle kunne 

tage stilling og handle på baggrund af sig selv og andre. Yderligere kan man diskutere, 
hvorvidt det positive og brede sundhedsbegreb præsenteres til fulde, hvor der er et man-

gelfokus på den sociale sundhed. 
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Handlekompetencens implementering 
Handlekompetencen var et afgørende anliggende i den sundhedsfremmende praksis, som 

kan kobles til målene på tværs af faghæfter og Folkeskole loven, hvor eleverne skal ud-

vikle forudsætninger for at de i fællesskab og alene kan tage kritisk stilling og handle 
sundhedsfremmene. På den front kan kompetencen tolkes som en arbejdsmetode der 

jævnfør Folkeskole loven stk. 2 kan skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst 
(Børne- og undervisningsministeriet, 2006). Hertil kan man få tanker om elevernes motiva-

tion, hvor den indre motivation var drivkraften og lysten til læringen, hvor den også var 
afgørende for elevernes mentale sundhed og trivsel. 

 
Rikke nævner, at handlekompetencen ikke er noget hun har fuldstændigt fokus på, da 

hun føler den står indirekte i vidensområderne, hvor hun arbejder med de naturfaglige 
kompetencer. På baggrund af den undervisning som hun selv uddyber kan jeg godt be-

tvivle, hvorvidt handlekompetencens fem kerneelementer indføres til fulde.  
 

Ser vi på den indsigt eleverne gives, så har de fået en bred indsigt i kosten, kroppen og 
forbrænding, men hvorvidt den er positiv og handlingsrettet kan jeg godt betvivle, da hun 

ikke har fokus på at forklare, hvordan livsstil og levevilkår påvirker sundheden og livskvali-
teten. Hun kan godt sætte ord på, at mental mistrivsel kan føre til fysisk mistrivsel, men 

det baseres udelukkende på en klassedialog, hvorfor der ej heller præsenteres en hand-
lingsrettet viden. Den grad af handlingsrettet viden som gives er baseret på kostens sam-

mensætning og måltidsvaner. 

 
Engagementet bliver besværlig at analysere på ud fra et interview. Særligt da engage-

mentet udgøres i lysten og motivationen til at skabe forandringer. Rikke hentyder, dog til 
at hun oplever et engagement og aktiv deltagelse hos eleverne især i det psykiske aspekt, 

muligvis fordi det har været et overraskende element for dem: 
de forbinder jo altid sundheden med mad og motion, eller KRAM-faktorerne 
 

Men selve samtalen om det psykiske byder ikke på forandringsstrategier, på samme måde 

som kosten kan gøre det, da den kan byde op til en forandring i deres madpakke. 
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Visionerne drejer sig om, at eleverne kan tænke kreativt og arbejde med et problem som 
de tør at udfordre. Der præsenteres ikke noget som indikerer, at eleverne på egen hånd 

undersøger eller bearbejder noget, der ikke er lærerstyret, hvorfor også graden af selvbe-
stemmelse mindskes. Handleerfaringerne og den kritiske sans bliver ligeledes mangel-

fulde. Man kan dog diskutere, hvorvidt handleerfaringerne i kostens øjenmed imødekom-

mes, hvis eleverne selv er kommet med nye forslag til en mere sund og varieret mad-
pakke, hvorfra også deres kritiske sans for tidligere madpakker kunne udvikles. 

 
Med ovenstående taget i betragtning, kan man diskutere, hvorvidt det er nok at følge vi-

densområderne og inkludere kompetenceområderne i forbindelse med en handlingsorien-
teret undervisning. 

 

Hvad efterspørger eleverne? 
Da jeg spørger eleverne indtil, hvorvidt de ville ændre noget i undervisningen, så er der 
en genganger i ønsket om mere selvbestemmelse, hvor de gerne vil være med til at be-

stemme undersøgelser. Det kan indikere, at eleverne ikke oplever, at deres selvbestem-
melsesbehov opfyldes, hvilket stemmer overens med linjerne fra Rikkes undervisning. 

De oplever, at den nuværende undervisning er baseret på meget tavleundervisning, for-
søg eller præsentationer, hvortil Maria giver udtryk for, at sværhedsgraden er for høj og 

kompleks, hvor hun efterspørger mere nutidige emner. Her kan man diskutere om indhol-
det overstiger hendes kompetencebehov eller hvorvidt den ikke gøres virkelighedsnær. 

Dette er også et aspekt som handlekompetencen kan løfte gennem dens kerneelementer 
og det inkluderende handlerum. I forbindelse med handlekompetencen spørger jeg indtil, 

hvordan undervisningen relateres til deres hverdag og om de får viden om, hvordan det 
kan ændres, hertil svarer Kasper: 

 
Det er ikke nemt at ændre noget der ikke har med os at gøre 

 
Citatet bliver dermed også et udtryk for, at der er et behov for en mere virkelighedsnær 
praksis, der sættes i relation med handlekompetencen. 
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Yderligere søgte jeg elevernes blik og forståelse af, hvad den mentale sundhed ville sige. 
Hertil var der kun en elev, der svarede ja til at kende betydningen, dog mente alle ele-

verne de eller en bekendt har døjet/døjer med mistrivsel og mentale sundhedsproblemer, 
hvor også de havde svært ved at forstå og relatere sig til dem, hvor tre af eleverne efter-

spurgte viden og undervisning i det. 

 

Skoleleder og faglærerens syn på mental sundhed og trivsel 
Det kommende afsnit vil præsentere en analyse, der er fokuseret på trivslen og den men-

tale sundhed hos eleverne, den vil tage udgangspunkt i mit interview med skolelederen 
Kristian (bilag 3) og faglæreren Rikke (bilag 2).  

 

Kristians bud på årsager til den stigende mistrivsel 
Da mit projekt også fokuserer sig på trivslen, er det i et forsøg på at kortlægge vejen fra 
trivsel til mental sundhed, derfor efterspurgte jeg dette i mit interview med Kristian, hvor 

jeg søgte hans bud på årsagen til den udvikling man ser i De Nationale Trivselsmålinger. 
 

Kristians bud centreres omkring, at skolerne er blevet mere inkluderende og skal rumme 
flere elever, der førhen blev afskrevet til en specialskole og det er i denne inklusion, at der 

sker mange tab for flere elevgrupper. Kristian vælger hypotetisk set at inddele eleverne i 
tre grupper for at forklare betydningen af inklusionen i forhold til trivslen: 

 
1. De grønne børn er dem uden udfordringer 

2. De gule børn er dem, der kan give udfordringer, hvis ikke de får den rette vejled-
ning 

3. De røde børn, som er de udfordrede elever, der forinden inklusionsloven ville gå i et 
andet skoletilbud. 

 

Kristians forklaring er, at de røde børn fylder mere i klasseværelset end de grønne og 
gule, hvorved de også tager mere tid og opmærksomhed fra læreren. Resultatet af det 
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bliver, at de gule børn ikke får den rette vejledning og derfor bevæger sig mere imod det 

røde felt, hvortil at de grønne børn overses og ikke udfordres fagligt, hvorfor de begynder 
at mistrives og bevæge sig mod det gule felt. 

 
For at holde fast i den opdeling af børnene, så kan årsagerne til mistrivslen hos de røde 

børn være et resultat af mislykkede forsøg på at håndtere dagligdagens udfordringer og 

indgå i menneskelige relationer, hvorfor de også tager mere af lærerens tid at inkludere, 
da de udfordrer fællesskabet. Det rum og den tid, der tages fra de gule børn, kan gå ind 

og påvirke deres psykiske velbefindende i den grad, at de muligvis ikke oplever den 
samme tryghed og anerkendelse fra læreren, hvor også deres self-efficacy sættes på 

prøve, da støtten fra læreren mindskes. De grønne børn begynder ifølge Kristian at mistri-
ves da de bliver fagligt understimulerede i et samfund, der stiller tårnhøje forventninger til 

dem. Hvor deres mistrivsel sker i en mangel på indre motivation og stimulering af kompe-
tencerne, hvor også den ydre motivation/præsentationskulturen er presserende, hvilket 

kan give eleverne en oplevelse af at være utilstrækkelige og uden tilhørsforhold. 
 

Det er nødvendigt at påpege, at denne mistrivsel ikke er et faktum for og hos alle elever 
uanset, hvilken ”elevgruppe” de befinder sig i, dette er blot for at påpege, hvorfra mistri-

vslen i de forskellige grupper kan opstå. Dermed sagt kan opdelingen ikke sagligt forsva-
res med forskning eller teori, derimod kan De Nationale Trivselsundersøgelser understøtte, 

at vi i dag har langt flere elever, der mistrives end førhen på flere indikatorer.  
 

Det havde været oplagt at undersøge forskellene fra trivslen i 2012 før inklusionsloven 

trådte i kraft til i dag, men det er ikke muligt, da De Nationale Trivselsmålinger først ind-
traf i forlængelse af skolereformen i 2014. Det ville være relevant at se på forskellen fra 

før inklusionsloven, da Kristian peger på inklusionen som årsagen til mistrivsel.  
 

Ser vi på elevernes trivslen i De Nationale Trivselsmålinger, så vises en statistisk udvikling 
fra 2014 til 2021, hvor trivslen er inddelt i 5 grupper. Nedenfor vil jeg kort præsentere 

dem og det procentvise fald eller stigning fra 2014-2021:  
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• Generel trivsel har siden 2014 haft et fald på 1,4% 

• Faglig trivsel har siden 2014 haft et fald på 3,3% 

• Social trivsel har siden 2014 haft et fald på 1% 

• Støtte og inspiration har siden 2014 haft et fald på 3,9% 
• Ro og orden har siden 2014 haft en stigning på 4,9%  

(Børne- og undervisningsministeriet, 2021). 

 
Ovenstående bekræfter i nogen grad også det Kristian præsenterer i forhold til trivslen og 

de indikatorer man kan se en ved de forskellige elevgrupper. Herunder den faglige trivsel, 
som kan forstås som elevens faglige kompetencer, hvor målingerne tyder på, at der siden 

skolereformen er sket en negativ udvikling af imødekommelsen af elevernes kompetence-
behov. Den sociale trivsel, ses som elevens psykiske velbefindende, oplevelse af person-

lige kompetencer og er derved også samhørighedsbehovet, hvor Kristian oplever, at elever 
i mistrivsel trækker sig fra fællesskabet. Støtte og inspirationen læner sig op ad, hvorvidt 

eleverne oplever at modtage støtte fra lærerne og hvorvidt de føler sig anerkendt, dette 

kan også bekræfte hypotesen om, at lærerne i nogen grad ikke formår at skabe rum og 
tid til alle eleverne, hvorfor de kan føle sig oversete. Den generelle elevtrivsel er dermed 

faldet fra 92,3% til 90,9%, hvilket kan være et resultat af ovenstående. Dog ses, der en 
indikator i ro og orden, der har haft en positiv udvikling, hvilket kan være et resultat af co-

rona nedlukningen.  
 

En ny undersøgelse fra EVA belyser corona nedlukningens påvirkning af eleverne. Her for-
tæller undersøgelsen, at nogle af elevers trivsel var udfordret under nedlukningen, hvor 

det især var den sociale trivsel som var presset (Danmarks Evalueringsinstitut, 2021), hvil-
ket også kan skyldes at faldet på denne indikator kun er på 1%. Derimod trivedes nogle 

elever også fint med hjemmeskolen, hvor de har haft mere ro, færre forstyrrelser og selv-
bestemmelse i skolearbejdet. De elever, som har nydt godt af det anslås at være de fag-

ligt stærke og de elever, der udfordres af de sociale dynamikker (Danmarks Evalueringsin-
stitut, 2021), her kan covid-19 have haft en positiv indflydelse på trivselsindikatoren, som 

også registreres som stigende. 
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Mental sundhed og trivsel i praksis 
I Bjørn Holsteins skildring af trivslen dannes der tydelige paralleller mellem trivsel og men-

tal sundhed, hvor også forskning peger på at, hvis man gennem tid oplever indikatorer på 

mistrivsel, vil det have betydning for ens mentale sundhed og udvikling. De to beslægtede 
begreber bliver derfor relevante i skolens praksis, da opfyldelsen af de tre psykologiske 

behov har positiv betydning for både trivsel og mental sundhed. 
 

Ud fra dette bliver det interessant at undersøge, hvorvidt en undervisning i mental sund-
hed, som opfylder de tre psykologiske behov kan give et positivt bidrag til trivslen, hvor-

ved den også bliver målet for undervisningen. Rikke (bilag 2) mener hertil, at det er muligt 
at argumentere for undervisning i den mentale sundhed: 

 
Jeg synes jo det er vigtigt, fordi eleverne har størstedelen af deres hverdag og 
sociale flade i skolen, og så må vi der er omkring eleven i hverdagen jo løfte 
det, fordi hvem skal ellers? 

 
Hun fortæller yderligere også om hendes oplevelser af elevernes trivsel, hvor hun finder 

udviklingen skræmmende og frygter, hvor vi ender henne, hvis vi fortsætter. Hun fortæl-
ler, at fra hun startede som efterskolelærer til hun sluttede to et halvt år senere, så kunne 

man doble medicinskabet op til de elever, som havde medicin med grundet angst, depres-
sion eller stress. Hun peger på et opmærksomhedspunkt i kulturen, hvor der først og 

fremmest mangler viden om den mentale sundhed og dens former både blandt elever og 

lærere, hvor også det må fjernes som et tabu, da det ellers bliver svært at løfte opgaven. 
 

Et vigtigt argument hun peger imod er, at eleverne har deres hverdag i skolen, hvortil hun 
også nævner lærerens rolle og ansvar i at løfte undervisningen i mental sundhed, fordi 

hvem skal ellers løfte den, hvis ikke os? Yderligere vil en sundhedsfremmende og forebyg-
gende undervisning i mental sundhed kunne gavne samfundet på længere sigt, da belast-

ningen af sundhedsydelser kunne lettes og stigende tilknytning til uddannelses- og ar-
bejdsmarkedet kunne være resultatet. Så spørgsmålet er nærmere, hvad har vi at miste? 
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Barrierer for implementering i praksis 
Rapporten fra Vidensråd for forebyggelse peger på at indføre sundhedsfremmende indsat-

ser i de institutioner, hvor eleverne har deres hverdag, ligesom Rikke også nævner dette 

aspekt. I skolens praksis opleves det ofte, at sundheds- og seksualundervisningen indi-
rekte tillægges biologilæreren, da de er kendte i fagligheden, men som allerede nævnt læ-

ner vores faghæfte sig ikke op ad direkte implementering af mental sundhed. Dette kan i 
sig selv være en barriere, hvis man som faglærer følger hæftet til punkt og prikke, eller ej 

finder det som ens opgave at løfte. 
  

Her bliver det relevant at inddrage SFF-faghæftet, da den progressivt berører emnet om 
mental sundhed, men desværre viser en evaluering fra Als Research, at denne undervis-

ning er mangelfuld, hertil er grundende mange. Først og fremmest ses der en mangel på 
ledelsesmæssigt fokus (Følner, Jensen, & Larsen, 2019), hvilket kan bekræftes af Kristian, 

da jeg spørger ham ind til, hvorvidt han har hørt om faghæftet: 
 

Umiddelbart ikke. Jeg har nok fået en mail på det en eller anden gang. Det er 
ikke lige noget der siger mig noget knivskarpt. Vi bruger det ikke og jeg har 
ikke tænkt det ind som noget der kan vinges af. 

 

Ovenstående bekræfter manglet på et ledelsesmæssigt fokus, idet Kristian ikke er bevidst 
om faghæftet. Hertil kan man også knytte Rikkes svar: 

 

Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg tog faktisk en af mine kursusfag omkring 
seksualundervisning og trivsel og noget forældre-et-eller-andet. (…). Jeg tror 
ikke det er noget vi på skolen sådan gør meget af eller i. 

 

At Rikke har taget kursusfaget indikerer, at hun er en af de få, som tog det frivillige kursus 
(Følner, Jensen, & Larsen, 2019). Dog kan det være væsentligt at diskutere, hvorvidt hun 

har kendskab til læseplanen og vejledningen for emnet, da hun selv nævner, at skolen 
ikke gør noget i det og hun ved ikke, hvilket faghæfte, der er tale om. 
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Ydermere nævnes et punkt, at det er et timeløst fag og dermed ikke har et selvstændigt 

timetal, som bliver en barriere for undervisningen i praksis (Følner, Jensen, & Larsen, 
2019), dette bekræftes også af Kristian, som fortæller, at han har svært ved at skulle give 

hans ansatte flere arbejdsopgaver, der også tager tid fra deres egen undervisning. Han 
kan dog i nogen grad se fornuften i at faghæftet blev en opgave for enkelte faglærere. 

 

Rapporten fortæller, at eleverne generelt set mangler en viden om, hvordan de selv kan 
bidrage til at fremme sundheden og trivslen (Følner, Jensen, & Larsen, 2019), hvilket også 

kan afspejle sig i analysens første punkt om elevernes sundhedsopfattelser, samt den 
manglende implementering af handlekompetencen. 

 
Man diskuterer om den manglende inddragelse bliver en barriere for at kunne undervise 

sundhedsfremmende og i det mentale sundhedsaspekt senere hen, da eleverne ikke har 
fået den progressive viden eller arbejdet med det brede og positive sundhedsbegreb. 

 
Hertil nævner Kristian, at han ikke tænker den sundhedsfremmende undervisning ville 

kunne gavne trivslen, da han tænker, at elever i 7.-8. klasse ikke er modne nok. Det er en 
interessant holdning, det i lyset af, at eleverne ifølge SFF burde have arbejdet sundheds-

fremmende siden skolestart, hvorfor man kan overveje om denne umodenhed er blevet et 
resultat af manglende ansvar og forståelse for sundhed. En kontrast til dette udspil kom-

mer Rikke med, da hun nævner, at hendes tidligere mandlige kollegaer spurgte ind til om 
det var et klogt emne at åbne op for, fordi de ikke synes det var lærerens opgave. Det bli-

ver et interessant aspekt i en mulig barriere for undervisningen i praksis. 
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Diskussion 
Bør skolerne have mere fokus på den mentale sundhed? 
Gennem min undersøgelse ser jeg i det empiriske og teoretiske afsæt en tendens til, at 

eleverne ikke er tilstrækkeligt bekendt med det brede og positive sundhedsbegreb, hvorfor 

de heller ikke har en forståelse for, at sundheden er mere end kost, krop og motion. I 
kontrast hertil viser De Nationale Trivselsmålinger, at vi scorer lavere og lavere, hvor ele-

verne selv udtrykker en mangel på forståelse for den mentale sundhed og efterspørger en 
viden herom. Yderligere peger mit empiriske fundament på et generelt diskussionspunkt i 

skolernes virke om, hvorvidt det er deres opgave at undervise i den mentale sundhed, vis 
opgave det er og om vi er kvalificerede nok til det. 

 
I faghæftet for biologi bliver den mentale sundhed uhåndgribelig, idet den kun nævnes én 

gang og står langt nede i faghæftet under de vejledende mål. På den måde har den ikke 
sin egen størrelse, som eksempelvis kosten, der fremgår flere gange i de vejledende fær-

digheds- og vidensmål, hvorfor den mentale sundhed også bliver utydelig i en tidsknap 
forberedelsestid.  

 
Derimod fremgår den mentale sundhed tydeligt i faghæftet for sundheds- og seksualun-
dervisning og familiekundskab, hvilket jeg godt kan se som en problematik i sig selv, da 
undersøgelsen fra Als Research peger på, at dette område ikke formår at blive integreret 

til fulde af skolerne og dermed heller ikke prioriteret i de skemalagte fag. Hertil var årsa-

gerne mange, der blev lagt vægt på en manglende ansvarsfordeling, manglende viden om 
rammerne og indholdet samt en mangel på lærernes egen kvalificering til at varetagelse af 

undervisningen. 
 

Man kan således diskutere, hvorvidt at SFF bør integreres som en obligatorisk del af lærer-
uddannelsen eller ej, men i det store hele vil det stadigvæk være en del af de timeløse 

fag, så hvad nytter det i grunden, at flere studerende er kvalificeret i varetagelsen af un-
dervisningen, hvis ikke skolens rammer lægger op til en udnyttelse af dette? Så i stedet 

kan man overveje om SFF bør gøres til et selvstændigt fag med et selvstændigt timetal. 
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På denne måde undgår man konflikten om, hvem der løfter, hvornår der løftes og hvordan 

der løftes, hvor det bedste udfald vil være at se i elevernes forståelse af sundheden og 
trivslen, samt seksualitet og den sociale kontekst de indgår i. 

 
I spørgsmålet om, hvorvidt skolerne bør have mere fokus på den mentale sundhed, er et 

spørgsmål om fortolkning, ser vi i lyset og folkeskolens formålsparagraf, så nævnes det, at 

vi skal søge at udvikle eleverne alsidigt, således de kan deltage, tage ansvar og løfte plig-
terne i et samfund (Børne- og undervisningsministeriet, 2006). Her kan man argumentere 

for, at den alsidige udvikling skal udvikle eleverne på alle fronter både i forhold til den per-
sonlige, sociale og samfundsmæssige dimension. Deres deltagelse, ansvar og pligter i 

samfundet må ikke alene være en dydig samfundsborger, der deltager i arbejdsmarkedet, 
men også en medborger, der har øje for sig selv og sine medmenneskers trivsel og velbe-

findende. Men hvordan kan det blive en realitet, hvis de ikke forstår trivsel og sundhedens 
brede og positive begreb, eller hvordan de tager hånd om, aflæser og har øje for deres 

medmennesker eller sig selv? Med afsæt i dette perspektiv kan man yderligere diskutere 
om det i virkeligheden er SFF, der bør gøres til et selvstændigt fag eller om der bør stå 

dannelse på skemaet. 
 

Handleanvisninger 
I det følgende afsnit vil jeg komme med bud på, hvorledes man kan implementere handle-
kompetencen og det brede og positive sundhedsbegreb i sin biologiundervisning. Fokusset 

vil være på den mentale og sociale sundhed, da analysen viser en tendens til, at eleverne 
ikke bertager disse dimensioner som en del af sundheden, hvor læreren heller ikke prakti-

serer handlekompetencen. Vigtigheden i dette fokus opstår i forlængelse af vores etiske 
forpligtigelse, ansvar og roller som lærere, dette tydeliggøres i Børnekonventionen, artikel 

17, hvor børn og unge skal gives viden og materialer i den fysiske, mentale og sociale 
sundhed (Udenrigsministeriet, 1992). Endvidere kan man knytte Folkeskolens formål, hvor 

vi skal bidrage til elevernes faglige og alsidige udvikling, hvor de kan handle på egen og 
andres vis (Børne- og undervisningsministeriet, 2006) – herunder sundhedsfremmende jf. 

faghæfterne i biologi og SFF. 
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Læreren må derfor i sin tilrettelæggelse af en handlingsorienteret og sundhedsfremmende 
undervisning medtænke handlekompetencen og dens fem kerneelementer, således at ele-

verne på kvalificeret vis fremadrettet kan handle sundhedsfremmene for sig selv og andre.  
Med det sagt er der i forbindelse med sundhedsundervisningen især også et etisk aspekt, 

der må tages højde for, således at eleverne ikke føler sig udsatte eller ramte i undervisnin-

gen. Dette kan komme i konflikt med handlekompetencen, da den ofte tager udgangs-
punkt i noget virkelighedsnært/relaterbart, hvorfor det kan være væsentligt at se på, hvil-

ken funktion det kan have at arbejde case baseret i den sundhedsfremmende undervis-
ning. 

 
Metoden har den pædagogiske fordel, at læringsindholdet vil fremstå mere konkret og vir-

kelighedsnært for eleverne, hvor det fordrer til aktiv deltagelse og kan virke motiverende. 
Målet er, at de skal nå frem til en fagligt begrundet beslutning og komme med løsningsfor-

slag (Knoop & Dohn, 2011).  
 

Casens historie giver indsigt i en konkret kontekst, hvilket kan vække elevernes engage-
ment og aktive deltagelse. Visionerne og den kreative tænkning kan komme i arbejdet 

med casen, hvor der skabes et fælles handlerum. Samarbejdet om den visionære tænk-
ning kan i det fælles handlerum forudsætte, at eleverne i fællesskab kommer med bud på 

indirekte handlinger og dermed også handleerfaringer. Afsluttes casearbejdet med en ple-
numopsamling kan det lægge op til kritisk tænkning og drøftelser af handlings- og løs-

ningforslag, hvor disse på senere tidspunkt kan være afgørende for elevernes individuelle 

adfærdsændring. En kontrast til casearbejdet kan være at arbejde målrettet med problem-
baseret læring eller dilemmakort.  
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Konklusion 
 

Hvordan kan elevernes sundhedsopfattelser i 7. klasse danne afsæt for biolo-
giens sundhedsfremmende undervisning, hvor de kan udvikle deres handle-
kompetence og forståelse for trivsel? 
 

Min analyse peger på, at de fleste elevernes sundhedsopfattelser ikke er svarende med 

det brede og positive sundhedsbegreb som ellers fremgår i faghæfterne. Generelt set be-
sidder eleverne et bredt og negativt begreb, hvor de ikke har en bred forståelse, af sund-

hedens mentale og sociale aspekt. Jeg får dog gennem min undersøgelse et billede af, at 
eleverne har forståelse for, at trivslen og det sociale samvær har en vigtig rolle for vores 

eksistens, men at de ikke formår at koble det til elementer i sundheden. 
Eleverne besidder ikke en tilstrækkelig viden om sundhedens dimensioner, dens indvirk-

ning og påvirkning af livsstil og levevilkår. Dette kan være et resultat af, at eleverne ikke 
har fået den progressive undervisning gennem sundheds- og seksualundervisning og fami-
liekundskab faghæftet. Hvor også skolelederen præsenter, at det ikke er noget han har 
sat sig ind i. 

 

Set i lyset af analysen og det teoretiske belæg gøres vi bekendt med, at der er en kort vej 
fra mistrivsel til mentale sundhedsproblemer, hvor De Nationale Trivselsmålinger bekræf-

ter en stigende mistrivsel siden skolereformen indtraf, hvor skolelederens bud på dette 
også kan være inklusionsloven. Hertil kan den sundhedsfremmende undervisning få afgø-

rende betydning, hvis man formår at undervise eleverne i det brede og positive sundheds-
begreb, samt hvad trivsel vil sige og hvordan man kan agere handlekompetent i at 

fremme egen og andres sundhed. Essensen i undervisningen bliver ikke alene centreret 
om forståelsen, men også dannelsen og kompetencen til at kunne bidrage i samfundet. 

 
Læreren kan med fordel indtænke handlekompetencens fem kerneelementer i sin plan-

lægning af den sundhedsfremmende undervisning, hvilket i praksis kan udføres gennem 
blandt andet casearbejde. Fordelen bliver, at undervisningen gøres virkelighedsnær, der 
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skabes de fornødne handlerum, hvor det kan resultere i fremadrettede adfærdsændringer 

og på den front bidrage til forståelse og håndtering af trivslen blandt eleverne. 
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Bilag (24.615 anslag - 9,4 normalsider) 
Bilag 1 – elevundersøgelser 
 
Bilag 1.1. behandlet mindmaps ift. sundhedsbegrebet 

I bilag 1.1 bliver den behandlede data fra elevernes mindmap præsenteret. Først har vi 
modellen for sundhedsbegrebet. Næst har vi de fem elevers egne opfattelser og ord knyt-

tet til sundhed, hvor de er farvekodet til sundhedsbegreberne. 
 Negativt 

Fravær af sygdom 
Positivt 
Fravær af sygdom + 
livskvalitet 

Snævert 
Livsstil 

1 2 

Bredt 
Livsstil + leve-
vilkår 

 
3 

 
4 

 
 
Elevernes nedskrevne forståelser af begrebet ”sundhed” Sundhedsbe-

greb 

Fysioterapeut, læger, sundhedshus, kiropraktor, sund 

mad, rask, hygiejne, gode sko, sygehus, tandlæge 

Bredt positivt 

Læge, sund mad, sport, sygehus Bredt negativt 

Hygiejne, minsundhed, frugt, gå i bad, barbere sig, 

sæbe, at man er sund 

Bredt negativt 

Sund mad, hygiejne, vitaminer, træning, naturen, frisk 

luft, løbe, solskin, grøntsager, frugt 

Bredt negativt 

Rask, leve sundt, frisk, glad, læge, hygiejne, mad, natur Bredt positivt 
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Bilag 1.2. Fokusgruppeinterview med afsæt i mindmaps 

Her fremgår de væsentligste uddrag fra interviewet med eleverne på baggrund af deres 

sundhedsopfattelser og forståelser – det fremgår i fokusset, hvad der spørges ind til 

Introduktion: Omhandler sundhed, hvordan I forstår og oplever sundhed 

Anonymitet: Jeg anonymiserer jeres navne og jeres skole 
Optagelse: Jeg optager hele undersøgelsen med godkendelse fra skolelederen 

Elevernes anonymiserede navne og initialer i interviewet – farvekodet: 
• Sarah (SA) 

• Kasper (K) 

• Simon (S) 

• Maria (M) 
• Cecilie (C) 

Fokuspunkt Uddrag fra interviewet 

 
Sundhedsvæsnet 

SA: jeg tænker bare at man bliver tjekket 
op og sådan noget, så er man jo sund 

 
K: det er ikke så sundt hvis det gør ondt 

som ved kiropraktor hvor man får knækket 

sine knogler 
 

C: det er rart at kunne komme til det hvis 
man er syg eller har ondt ellers har man 

det ikke godt. Jeg kan godt blive ked af 
det så. 

 
M: det er godt vi bor i Danmark. 

Hygiejne – herunder bad, barbere sig, 
sæbe 

K: hvis man ikke har en god hygiejne, så 
bliver man usund ligesom med corona eller 

sådan noget 
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C: det er også træls hvis man skal gå og 

lugte eller ikke kan gøre sig rent 

 
M: det er mega klamt 

 
S: man kan føle sig som et nyt menneske 

og vaske det dårlige væk så bliver man lidt 
mere i godt humør 

 
SA: man bliver sådan frisk og klar efter et 

bad 

Sund mad – herunder vitaminer, frugt og 

grøntsager 

K: Sund mad er sundt. Usund mad er 

usundt. Jeg er jo ikke særlig sund hvis jeg 
spiser MCD hver dag. 

M: Ja man skal have sund mad for at være 
sund det kan være æbler, grøntsager eller 

rugbrød. 

C: det er ikke sundt at spise kød og kartof-
ler hvis man spiser for meget af det 

M: så bliver man også tyk og overvægtig 
hvis man spiser usundt 

S: det kan godt være de spiser sundt men 
bare sidder derhjemme 

SA: eller de måske får noget medicin 
C: så er de jo heller ikke sunde når de er 

syge 

Motion – herunder sport, træning og løb M: man skal jo ikke bare ligge derhjemme 

og så får man også en flot krop ved at 
træne 
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S: det er vigtigt at lave noget i den friske 

luft 

SA: det er godt for hjernen eller sådan no-
get 

K: man bliver stimuleret og stærk 
C: jeg kan bedst bare lide at gå en lang 

tur 
SA: også mig 

M: det er jo ikke motion eller træning 

Natur – herunder frisk luft og sollys S: der er ren luft i naturen og vitaminer 

der er gode i skolen. Det er vigtigt at 
komme udenfor 

M: det er mig der har skrevet natur, jeg 
ved ikke, hvorfor, jeg vil hellere skrive na-

turlige produkter, fordi de ikke har par-
fume og sådan noget i. Jeg føler mig ikke 

sund når jeg har været i naturen 

SA: der er meget forurening i byen så det 
er godt at få frisk luft i naturen eller sko-

ven 
C: man bliver glad og lettet af at være 

derude. Jeg føler mig frisk efter en gåtur 
K: jeg kan godt lide at løbe i naturen fordi 

der kan man være alene og høre musik. 

Glad K: jeg ved ikke hvorfor glad er sundt 

S: det er det modsatte af hvad jeg er i 
hvert fald 

C: det er mig der har skrevet glad, hvis nu 
man er sygt deprimeret så er man måske 

ikke sådan særlig sund 
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SA: det kommer lidt an på, hvordan man 

er deprimeret 

C: hvis man ikke er glad, har man måske 
ikke lyst til at gøre alle de sunde ting 

M: de sunde ting er jo sund mad, fitness 
og træning som man bliver glad af 

Leve sundt – herunder at man er sund og 
rask 

C: en sund person står tidligt op om mor-
genen 

SA: og bager boller 
M: og tager ud at løber og ja en der har 

styr på sig selv 
K: fx ved at man ikke pjækker og sidder 

derhjemme og glor 
M: eller en der gør de rigtige ting, spiser 

sundt, træner, har overskud og en flot 
krop 

S: jo sundere man er jo gladere er man 

også. Hvis jeg var fed, ville jeg nok ikke 
være glad. 

C: hvis nu man er deprimeret og ikke orker 
at gå i bad og sådan noget, så er man jo 

heller ikke sund. Tænker jeg. 
M: Jeg har det sådan, at vis jeg har en 

god krop og alt sådan noget der, altså 
trænet, så er jeg glad. 
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Bilag 1.3. Kategorisering af billeder 

Herunder ses den kategorisering eleverne lavede. I venstre side ses billederne og i højre 

side enkelte kommentar fra eleverne. Billederne er placeret fra det de vurderer som 
mest sund til mindst sund 
 
 
 

 
 

 

M: Fordi de ser glade ud, et hvidt og lyst 
billede 

S: det viser kærlighed og familie. At man 
har gode mennesker omkring sig 

C: så er man ikke ensom eller alene 

 

 
 

 

 
 
 

K: Man har brug for alt det der for at have 

det godt. For at være sund inden i. Ja eller 
udenpå 

SA: begge dele. Søvnen er inden i 

C: den hjælper en til at fungere i hjernen 
og gøre man kan koncentrere sig og er 

klar 
K: ja man udvikler sig ved at få de ting 

 
 
 

 
 

 

M: de spiser æbler, er glade og har et 
sundt hjerte 

SA: han er glad i hjernen, spiser sund og 
har ikke hjerteproblemer 

K: han er glad fordi han har et hjerte i ho-
vedet 

M: det kan også betyde han er sund og 
rask 

 

 
 

 
 

S: det ligner en der er ved at tabe sig 

SA: det er jo livsstilen fordi der er sund 
mad, motion og vand 

K: livstilen er jo det man gør for at være 
sund 
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K: det er sundt for kroppen og sjælen og 

man kommer i zen. Det siger min mor 

C: man stimulerer ens krop og slapper af i 
sindet det er vigtigt for at have det godt 

 

 
 

 
 
 
 

K: det er motion og det er sundt fordi vi 
kommer får et godt hjerte og taber os eller 

kommer i kondi 
M: man kommer i god form og får en flot 

krop man gerne vil have 

 
 
 

 
 

 
 

C: man skal trives for at være sund 
SA: det er vigtigt at man har det godt og 

er glad, og samtid er sund, så er man vel-
oplagt 

K: jeg synes ikke den skal længere op at 
trives og være sund er ikke det samme 

fordi sundhed er ikke trivsel ligesom i sko-
len 

 

 
 
 

 
 

S: ens familie er vigtig for at man er glad 

og har nogen at snakke med 
SA: det er hyggeligt og dejligt at hygge sig 

og spille med sin familie 
C: de kender en og man er ligesom tryg 

der 
M: jeg vil hellere være sammen med mine 

venner 
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K: det er vigtigt at have nogle gode ven-

ner man kan grine med 

M: den skal ikke højere op fordi venner og 
sundhed ikke er det samme de er vigtige 

men ikke så nødvendige at man dør hvis 
man ikke får nogen 

C: det kan da godt være hvis man er me-
get ensom 

 
 
 
Bilag 1.4. Fokusgruppeinterview med afsæt i undervisning 
 
Herunder er de væsentligste pointer som eleverne fortæller om deres arbejdsmetoder 
og struktur i undervisningen og hvad de godt kunne tænke sig. 

Hvordan foregår jeres biologiunder-

visning? 
- Struktur 

- Form 
- Indhold 

- Arbejde 

K: det er lidt forskelligt alt efter vores 

emne 
SA: vi starter altid i klassen og snakker om 

hvad vi skal og sådan nogle gange bliver vi 
spurgt hvad vi ved 

M: det er tit læreren der fortæller ved tav-
len og så skal vi læse 

S: andre gange er vi også udenfor at lave 
noget forsøg eller arbejde sammen om en 

opgave – de kan handle om alt muligt 
K: det kan være vi skal lave en fremlæg-

gelse, vælge et emne og fortælle om fx fo-
tosyntese eller respiration, eller undersøge 

reklamer og lave vores egen 
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Får I noget at vide om emnet og 

hvordan det hænger sammen med je-

res hverdag 
Fx hvordan den rene og forurenet luft på-

virker os? 
- Får I noget at vide om hvordan I 

kan være med til at ændre det? 
- Undersøger I selv hvorfor eller hvor-

dan det sker og kan ændres? 

SA: ja det synes jeg 

C: ikke så tit det giver ikke så meget me-

ning i alle emner 
K: Det er ikke nemt at ændre noget der 

ikke har noget med os at gøre 
M: jeg har ikke været der dengang 

Hvordan kunne I godt tænke jer at 

jeres biologiundervisning – eller an-
den foregik? 

K: det ved jeg ikke. At vi ikke skulle sidde 

så meget og fik lov selv at bestemme hvad 
vi gerne vil undersøge emnerne 

C: ja, hvis vi selv fik lov at bestemme, 
kunne det være sjovt, spændende og an-

derledes  
M: hvis det var lidt mere nyt end at høre 

om alle mulige mærkelige og svære ting 

som celler – hvis det blev gjort spændende 
S: at man lavede mere, hvor man måtte 

undersøge ting selv og ikke skulle lytte til 
læreren så meget 

Der kommer nogle anderledes spørgsmål 
nu, hvor I skal tænke jer om inden I sva-

rer. I skal lukke øjnene og pege tommelfin-
geren op, hvis I siger ja/enige og pege 

tommelfingeren ned, hvis I siger nej/uenig 
– siger du måske/midtimellem er den i 

midten. 
 

Svarende vil være angivet i antal elever 
der peger tommelfingeren op, det antal 

der peger den ned, eller det antal, der har 
det midt for. 
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1. Ved du, hvad mental sundhed eller 

psykisk sundhed betyder? 

 
2. Har du eller nogen i din klasse haft 

det svært og været kede af at gå i 
skole? Før i tiden eller nu. 

 
3. Har du eller nogen i din klasse haft 

eller oplevet angst/depression/en-
somhed/stress? Før i tiden eller nu. 

 
4. Har du haft svært ved at forstå dem 

eller dig selv? 
 

5. Kunne du godt tænke dig at vide el-
ler lære noget mere om det og 

hvorfor kroppen reagere som den 
gør? 

 
6. Har du haft undervisning i den men-

tale/psykiske sundhed og hvordan 

den påvirkes af den? 

1. 1 siger ja - 1 siger nej – 3 siger  

måske 

 
 

2. 5 siger ja. 
 

 
3. 2 siger ja – 1 siger måske -2 siger 

nej 
 

4. 3 siger ja – 2 siger nej. 
 

 
5. 3 siger ja – 1 siger måske – 1 siger 

nej. 
 

 
 

6. 5 siger nej. 
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Bilag 2 – Interview med faglærer 
Et sammenskriv af mit interview og de væsentligste uddrag med faglæreren, hvis navn 

er anonymiseret til Rikke. Spørgsmålene vil være markeret med fed og have mine initia-
ler (MK) placeret forrest. Jeg gør opmærksom på at enkelte spørgsmål vil være kommet 

i forbindelse med hendes svar, hvorfor det også var induktivt og semistruktureret. 

Introduktion: Omhandler sundhed som emne i biologi. Jeg vil gerne høre noget om, 

hvordan du underviser, hvilke metoder og emner du burger, samt din oplevelse af de 
unges sundhed og trivsel 

Anonymitet: Jeg anonymiserer dit navn og arbejdspladser 
Optagelse: Jeg optager interviewet, hvilket er godkendt. 

Respondent: biologilæreren Rikke: R 

Interviewer: Mie Knudsen: MK 

 

MK: Hvor længe har du været i grundskolen og undervist i biologi? 
R: Det har jeg i 8 år nu, hvor jeg har været ansat på en folkeskole udover den her og så 

en idrætsefterskole. Jeg har undervist i biologi i alle årene og på alle årgange. Så jeg har 
undervist i biologi fra 7.-10. klasses elever 

 
MK: Gør du dig nogle særlige overvejelser i forhold til din biologiundervisning i 

vidensområdet krop og sundhed? 
R: Ja, det gør jeg da. Alle de forløb jeg kører med 7. til 9. klasse, der har jeg gjort mig 

tanker og overvejelser. Jeg forsøger at ramme eleverne, så det ikke bare bliver teoretisk, 
men at vi rent faktisk kommer ud og prøver noget. Det kan være vi tager på tur-ud-af-hu-

set, vi laver praktiske forsøg, teoretiske forsøg eller sådan. Jeg kan godt lide når det bliver 
på en eller anden måde overskueligt og håndgribeligt for dem, måske lidt mere virkelig-

hedsnært. 

 
MK: Når du underviser i krop og sundhed er der så nogle særlige emner du altid 

kommer omkring eller kun nogle gange kommer omkring? 
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R: Ja. Vi har altid snakket rigtig meget mad, kost og ernæring også. Specielt det her med 

udregninger på mad, hvad de spiser, deres madpakker og hvad de havde med, og hvis vi 
spiser det her, så skal vi forbrænde det her før det giver nul. Og det her med forbrænding 

også når man sover. Så det har primært været kosten og kroppen, men det har også væ-
ret det psykiske aspekt i det. 

 

MK: Har du arbejdet med, hvordan deres kost eksempelvis har indflydelse på 
deres levevilkår? 

R: Narh, vi har selvfølgelig snakket om, hvad der kan ske, hvis man gennem længere tid 
spiser forkert og hvordan det kan påvirke organger og ens fysiske kunnen. 

 
MK: Hvordan har du arbejdet med det psykiske aspekt i sundhedsundervisnin-

gen? 
R: Jeg taget udgangspunkt i skolens generelle trivsel på tidspunktet, fordi det kunne de 

forholde sig til, altså klassens trivsel. Det var jo indenfor deres forståelsesunivers kan man 
sige. Så der arbejdede vi med, hvordan det rundt omkring os påvirker os psykisk og fak-

tisk kan ende med at påvirke os fysisk. Jeg viste dem forskellige modeller, hvordan det 
hænger sammen med psyken, kroppen og den mad vi spiser og alle de her ting, hvordan 

det hele er koblet sammen. I sundhedsundervisningen tror jeg aldrig, at der i de år jeg 
har undervist i der er 1 elev, der har nævnt det psykiske i det, der har altid været noget 

jeg har puttet ind, de har altid nævnt mad og kroppen og motion. 
 

MK: Hvis eleverne aldrig selv har nævnt det psykiske aspekt i sundheden, hvor-

dan kan det så være at du har valgt at tage det med? 
R: Det har jeg gjort fordi, idet jeg har gennemtænkt forløbet inden, så har jeg taget ud-

gangspunkt i en model der har sådan nogle cirkler, der inddeler sundhed i kroppen, selve 
psyken og hvordan det arbejder sammen, og så den sidste med maden. Og så har jeg for-

klaret det ud fra det. Så har jeg egentlig prøvet at lave sådan nogle øvelser med dem, det 
her med ”hvad gør det, hvis man ikke er tryg i en klasse? Hvad får det en til at føle?” og 

så er der faktisk mange gange, at når vi begynder at snakke om det, og så kan eleverne 
godt sætte ord på det der med, ”at hvis vi ikke er trygge i klassen, så kan jeg faktisk godt 
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få ondt i maven” – hov, okay, så er vi faktisk ovre i kroppen igen, men det er psyken, som 

har gjort det. Så på den måde. Jeg tænker, at det er så vigtigt, at de lærer, hvordan det 
hænger sammen, fordi man kan se udviklingen nu her med børn, hvor der altså kommer 

flere og flere med noget psykisk eller mentalt. Jeg synes faktisk det er en vigtig viden at 
give dem, hvordan det hele hænger sammen. 

 

MK: Hvilke aktiviteter laver I så i forbindelse med den undervisning – udover 
jeres klasse dialog? 

R: Ja altså vi laver det, hvor vi snakker sammen om det og får sat ord på det med, at der 
faktisk også er en sundhed i ens psyke og den har en indflydelse på ens fysiske sundhed. 

Det forbinder jo som jeg sagde altid sundheden med mad og motion, eller KRAM-fakto-
rerne kan man sige. 

 
MK: Har du så arbejdet med handlekompetencen i din sundhedsundervisning 

eller generelle biologiundervisning? 
R: Det er som sådan ikke noget jeg har haft fuldstændigt fokus på. Det er ikke noget jeg 

som sådan har dykket ned i. Og det tror jeg har noget at gøre med, at jeg har forbundet 
det med, at det lidt indirekte har stået i målene for vidensområderne.  

Målet har for mig først og fremmest været at kunne vinge det faglige af og så bruge de 
naturfaglige kompetenceområder til det. Så jeg må være ærlig og sige nej. 

 
MK: Synes du at der er forskel på at undervise i sundhed og psykisk sundhed i 

7. og 9. klasse? 

R: Ja, der var en kæmpe forskel. Og det var specielt, når man går ind og taler om det 
psykiske aspekt, fordi selve maddelen er de meget lig hinanden i årgangene. Men 9. 

klasse har helt klart noget mere erfaring, jeg ved ikke om man kan bruge ordet, men de 
havde prøvet det på egen krop. Hvor man modsat i 7. klasse skal hive det lidt mere ud.  

 
MK: Føler du at man kan argumentere for, at biologiundervisningen skal være 

med til at undervise i psyken? 
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R: Det er sjovt, at du spørger, fordi min oplevelse er – og nu skal jeg passe på ikke at ge-

neralisere. Men der var mange af mine mandlige kollegaer, der spurgte om det nu var 
klogt at åbne det emne op, fordi de synes ikke, at det var min opgave som lærer. Det dis-

kuterede vi meget på den skole. Jeg synes jo det er vigtigt, fordi eleverne har størstedelen 
af deres hverdag og sociale flade i skolen, og så må vi der er omkring eleven i hverdagen 

jo løfte det, fordi hvem skal ellers? Og hvis ikke biologi, hvem skal ellers fordi engelsklæ-

reren eller matematiklæreren gør det jo næppe. 
 

MK: Har du hørt om faghæfte 21 sundheds- og seksualundervisning og familie-
kundskab før – det er en del af de obligatoriske emner og timeløse fag? 

R: Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg tog faktisk nu du siger det en af mine tre kursus-
fag omkring seksualundervisning og trivsel og noget med noget forældre-et-eller-andet 

indover. Jeg tror ikke det er noget vi på skolen sådan gør så meget af eller i. Jeg ved det 
ikke, men tror det ikke. Jeg tror nu bare vi vinger den af i trivselstimerne og uge sex. 

 
MK: Oplever du i dag en større mistrivsel blandt eleverne end da du startede i 

grundskolen? 
R: Ja. Helt bestemt. Jeg vil sige, at det er en skræmmende udvikling og det er uhyggeligt, 

hvor vi ender henne, hvis det fortsætter. Det jeg oplevede på efterskolen i forbindelse 
med mit første år der var jeg så overrasket over, hvor mange der havde medicin med 

altså på grund af angst, depressioner, stress, du ved alle de her ting. Og specielt angst, 
det var helt sindssygt. Og nu var jeg jo ude på den her efterskole i 2,5 år og du kunne 

bare doble det der medicinskab op. 

 
MK: Hvordan tror du at man kan ændre kulturen? 

R: Tit så er det jo det der med, at eleverne har hørt ordet angst før, men mange ved ikke, 
hvad det dækker over eller er. Og et eller andet sted kan jeg godt forstå dem, fordi det 

kan jo være mange ting. Og jeg tror, at hvis man tager den skridtet lidt længere op, ja-
men ved alle lærere så, hvad angst er? Det tror jeg heller ikke de gør.  

Jeg tror et eller andet sted, at det er tabuets skyld. Nu ved jeg ikke, hvor stort tabuet er 
længere med psyken og angst, fordi der kommer så mange børn med det, men førhen har 
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det jo været et rigtigt tabuemne. Så at fjerne det som et tabu, give viden og læring til ele-

ver og de voksne personer, der er omkring eleven og gøre det i deres hverdag i skolen, 
det kan være med til at ændre kulturen. 
 

 

Bilag 3 – Interview med skoleleder 
 
I følgende ses et sammenskriv af mit interview og de væsentligste uddrag med skolele-
deres, hvis navn er anonymiseret til Kasper. Spørgsmålene vil være markeret med fed 

og have mine initialer (MK) placeret forrest. Jeg gør opmærksom på at enkelte spørgs-
mål vil være kommet i forbindelse med hans svar, hvorfor det også var induktivt og se-

mistruktureret. 

Introduktion: Spørgsmål ift. mit bachelorprojekt, der omhandler sundhed i biologi, 

hvor jeg gerne vil høre, hvordan I arbejder med sundhed og trivslen og hvordan du op-
lever den 

Anonymitet: Jeg anonymiserer dit navn og skole 
Optagelse: Jeg optager interviewet, hvilket er godkendt 

Respondent: skolelederen Kristian: K 

Interviewer: Mie Knudsen: MK 

 

MK: Hvad er din oplevelse af elevernes generelle trivsel fra da du startede og til 
nu? Er der sket en udvikling og hvilken? 

K: Ja, det synes jeg faktisk. Min opfattelse er at, og det tror jeg faktisk kunne finde noget 
data på, det er, at vi inkluderer flere af dem, der har det vanskeligt. Det kunne være auti-

ster, der førhen ville komme på specialskole og de kræver bare så meget og nogle gange 
udfordrer de også bare et fællesskab. Betydningen af det i forhold til trivslen, hvis nu man 

delte børn op det må man selvfølgelig ikke, men lad os så sige, at vi gjorde det.  
 

Så har vi de grønne børn, hvor der er ikke noget udfordring med dem, det kører bare. 
Så har vi de gule børn, som den nogle gange popper lidt op, men som vi med guidning 

kan få til at være grøn. Og så har vi de røde børn det ville være dem der er virkelig 
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udfordret. Skolen her som er en pals skole vil jo rigtig gerne arbejde forebyggende, altså 

vi arbejder ikke på bagkant, når noget er sket, men forebyggende. Sådan forstået, at alle 
vores børn ved, hvad er der er en forventningen og de har kompetencerne til at navigere i 

det, men det kræver jo en vis form for homogen klasse og gøre det i. 
Det jeg tror der er sket, det er, at det er, at den her røde del den fylder mere og mere, så 

det gør, at man er ikke har overskuddet, tiden eller rammerne til at lave det her forebyg-

gende arbejde, fordi at det er jo svært at differentiere. Sådan tror jeg, at der er er sket et 
skred hvad børns trivsel angår – de røde børn tager mere fokus og fylder mere, hvilket hi-

ver de gule ned, fordi de har brug for noget vejledning som de ikke længere kan få, hvor 
også de grønne børn bliver lidt mere gule, fordi der er flere konflikter og det kan de ikke 

rumme, at deres niveau hives ned og rammerne er for hårde vilkår. 
 

MK: Hvad vil du karakterisere som mistrivsel? 
K: Mistrivsel er for mig en elev, hvor man begynder at se drypvise fraværsdage. Jeg synes 

også at man kan se det på dem, man se det på det man se i øjnene, og især det med at 
de også melder sig ud af fællesskabet og ikke selv byder ind. Dem der er blevet mere 

usikre på sig selv og også ofte laver dumme ting, fordi hvad skal de ellers gøre. 
Det er ikke kun dem med eksempelvis en autisme diagnose, det kan lige så vel være en 

elev oppe fra det grønne, der ikke kan trives i det læringsmiljø udfordringerne byder på. 
Jeg tror faktisk at vi oftere begynder at se dem i det grønne felt mistrives, fordi, at de ikke 

bliver udfordret på samme måde. Det er her vi mister de børn, der egentlig er det stærke 
barn og skulle trække det. Og det er måske en af forskellene, det så vi ikke så meget for 

10 år siden. Men man kan også se på, hvad er hele samfundet er blevet, hvor forventnin-

gerne er også bare blevet knivhøje, man kalder det den der præsentationskultur. Der er 
nogle der kan kappe helt over ved bare at høre ”test” og arbejdet til testen, hvor miljøet 

ikke var til læring, grundet udfordringerne. 
 

MK: Har du hørt om faghæfte 21 sundhed- og seksualundervisning og familie-
kundskab der er en del af de obligatoriske emner/timeløse fag? 

K: Umiddelbart ikke. Jeg har nok fået en mail på det en eller anden gang. Det er ikke lige 
noget der siger mig noget knivskarpt. Vi bruger det ikke og jeg har ikke tænkt det ind som 
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noget der vinges af. Nu vil jeg sige, uden at kende indholdet i det, at vi arbejder jo lø-

bende på områderne i eksempelvis uge sex, trivselstimer og emneuger om f.eks. trivsel, 
hvor alt fagligt droppes, hvor vi formentlig laver mange paralleller til det. Selvfølgelig skal 

vi gøre det, hvis det står der, men ofte er det ligesom uge sex noget man allerede har. 
Jeg synes også det er lidt søgt bare at gøre det én uge i løbet af et år, det skal jo komme 

drypvist.  

 
De der timeløse fag kan hurtigt forsvinde og det forstår jeg godt, fordi forklar lige den der 

tysklærer ”du skal lige huske at bruge noget af din fagundervisning til sådan og sådan” og 
hun står og tænker på nationale test og forældre der forventer resultater. Der er hele det 

der krydspres, der gør det svært. 
 

MK: Ville det være nemmere, hvis det blev en opgave for bare en af dine faglæ-
rere eksempelvis biologilæreren? 

K: På en eller anden plan så ville det da. Så skulle jeg ikke forsvare mig overfor dem alle 
sammen eller presse det ned over hovedet på dem. Men spørgsmålet er så om det ville 

være relevant for min biologilærer og hvad så med det andet de skal lære? Som sagt så 
kender jeg ikke indholdet og har derfor svært ved at forsvare det, men umiddelbart i mine 

øjne så lyder sundhed og seksualundervisning som deres bord. 
 

MK: Hvis du tænker på begrebet ”sundhedsfremmende og forebyggende under-
visning” og holder det op imod dine oplevelser af elevernes trivsel, tror du så, 

at sådan en undervisning ville kunne lette og forebygge mistrivslen og forståel-

sen for dem selv og de andre som bliver inkluderet i klassen? 
 

K: Mit umiddelbare svar ville være nej. Jeg tænker, at det ved elever i 9. klasse ville være 
anderledes. Men ved 7.-8. klasse, så tror jeg såmænd ikke de er modne nok til at gå ind i 

det og lave den perspektivering til det på samme måde, som en der er på vej ud af grund-
skolen. Men man kunne vende den om og sige til en biologilærer ”bruger man den ind-

gangsvinkel?” eller er det ikke bare at lære den her knogle. Ej, jeg ved det ikke. 
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Men som underviser er man jo tæt på og så tænker jeg igen på deres modenhed og det 

kan være et følsomt emne, der kan sætte noget i gang i en pubertetskrop. Og måske vi 
også kan spørge om vi er gode nok i folkeskolen til at ramme de emner, der er lidt sårbare 

– hvordan får man det løftet? 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


