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Indledning 

Kroppe findes i mange forskellige størrelser og former. De er unikke og skal kunne bære os gennem 

hele livet, men alligevel oplever vi i nutidens samfund, at der er meget fokus på kroppens ydre, og 

at vi stiler efter bestemte kropstyper. Det samfund, vi lever i, påvirker den diskurs, der er om, hvor-

dan kroppen ”bør” se ud (Sørensen m.fl., 2018). Men hvad er det, der gør, at vi bliver påvirket af og 

har en forestilling om, hvordan man skal se ud? Vi lever i en tid, hvor sociale medier er blevet en 

integreret del af manges liv, og derigennem bliver vi bombarderet med billeder og videoer, som kan 

påvirke os på både godt og ondt. På sociale medier bliver meget dog ofte fremstillet som en dans 

på røde roser, og man ser sjældent bagsiden af medaljen. Billeder, der lægges op, bliver ofte redi-

geret, hvor der bliver sat filtre på, eller de bliver taget fra bestemte vinkler, så personen fremstår 

bedst muligt. Bag skærmen ser vi altså ikke, hvordan det ser ud i den virkelige verden. Det kan re-

sultere i, at unge får forkert syn på, hvordan man ”bør” se ud, når de ser opstillede billeder af ”per-

fekte” kroppe på sociale medier. Unge skal derfor lære, at alt måske ikke er så rosenrødt, som det 

umiddelbart ser ud til. Her har man en opgave som forældre, men også skolen skal være medvir-

kende til at hjælpe de unge og fremme deres trivsel, idet vi lever i en digitaliseret verden, som også 

fylder i skolebilledet. 
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Problemformulering 

Hvilke kropsopfattelser dominerer blandt unge, og hvordan kan biologilærere gennem undervisning 

om kroppen bidrage til at udvikle elevers handlekompetence, så de kan navigere og forholde sig 

kritisk i et liv påvirket af sociale medier? 

Uddybning af problemformulering 

I dette afsnit vil vi give en uddybning af elementer i problemformuleringen og afgrænse vores emne. 

Når der i problemformuleringen står unge, henviser det i denne sammenhæng til de ældste klasse-

trin. Undervisning om kroppen kan relateres til mange emner, men afgrænser sig her til sundheds-

undervisning med fokus på det mentale aspekt. Handlekompetence defineres ved hjælp af Bjarne 

Bruun Jensen (2016), og vil blive uddybet i vores teori. Derudover refererer sociale medier til de 

forskellige teknologier og praksisformer på internettet, der kendetegnes ved, at vi som brugere har 

mulighed for at bidrage med indhold og løbende være i kontakt med hinanden (Larsen, 2013). 

Problemformuleringen består af to dele, der begge tager afsæt i unge og deres kropsopfattelser. 

Første del, der omhandler hvilke kropsopfattelser, der dominerer blandt unge, forsøger vi at besvare 

ud fra vores empiriske undersøgelser, hvor vi i analysen vil prøve at finde mønstre og sammen-

hænge, der kan hjælpe hertil. Den anden del af problemformuleringen, der omhandler biologilæ-

rere, forsøger vi at besvare ud fra et teoretisk grundlag i vores handleanvisninger. 

Læsevejledning 

Vi indleder opgaven med et metodeafsnit, hvori vi præsenterer og begrunder valg af metoder til 

indsamling af empiri samt det videnskabsteoretiske afsæt. Til sidst i dette afsnit beskriver vi, hvilke 

ændringer vi har måtte foretage i forhold til indsamling af empiri grundet COVID-19.  

Efterfølgende afsnit består af teori, der relaterer sig til vores emne, og som vi anvender i analysen 

og handleanvisningerne. I analyseafsnittet, der kommer efter vores teori, analyserer vi vores ind-

samlede empiri. Afsnittet er opdelt i fire underemner; krop og trivsel, kropstyper, sociale medier 

og sundhedsundervisning i biologi. Efter analysen har vi en kort metodisk diskussion. Herefter er 

afsnittet med vores handleanvisninger, som relaterer sig til, hvordan vi som biologilærere kan 
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arbejde med at udvikle elevers handlekompetence, således de kan navigere og forholde sig kritisk i 

et liv påvirket af sociale medier.  

Vores diskussion i forhold til om der bør være mere fokus på mental sundhed i skolen, diskuterer 

vi i det efterfølgende afsnit, og til sidst i vores opgave forsøger vi at besvare vores problemformu-

lering i konklusionen.  

Metode 

Grundet den nuværende situation med COVID-19, har vi været nødsaget til at foretage ændringer i 

vores ellers planlagte indsamling af empiri. Følgende afsnit har dog stadig til hensigt at vise, hvilke 

undersøgelsesmetoder vi først havde valgt at indsamle vores empiri gennem. 

Afsnittet præsenterer og begrunder, hvilke overvejelser vi har haft gennem bachelorprojektets pro-

ces, herunder valg af emne og problemformulering, valg af metoder til indsamling af empiri samt 

inddragelse af den videnskabsteoretiske baggrund. Sidst i metodeafsnittet præciserer vi, hvilke æn-

dringer vi har måtte foretage i forbindelse med COVID-19. 

Problemformuleringens afsæt 

Vejen frem mod vores endelige problemformulering har ledt os i forskellige retninger, men overem-

net har hele tiden været fastsat. Overemnet, der relaterer sig til unges kropsopfattelser samt biolo-

gilæreres undervisning om kroppen, har vakt vores interesse af flere grunde. Gennem vores prak-

tikker har vi begge oplevet elevers omklædningsrutiner i forbindelse med idrætsundervisningen. 

Her oplevede vi, at eleverne prøvede at skjule deres kroppe, og at størstedelen ikke gik i bad efter 

undervisningen. Vi synes derfor, det er interessant at kigge nærmere på, hvilke kropsopfattelser der 

dominerer blandt unge, og om sociale medier kan have en påvirkning på dette. 

I forlængelse heraf finder vi det interessant at kigge på elevers sundhedsundervisning i biologi. Læ-

rer eleverne om andet end kost og motion, når det kommer til sundhedsundervisning i forhold til 

kroppen? I vores egen biologiundervisning på læreruddannelsen har vi stiftet bekendtskab og er 

blevet opmærksomme på sundhedsbegrebets mange facetter. I en af Rikkes praktikker, hvor hun i 
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biologiundervisningen havde om sundhed, erfarede hun, at eleverne ikke kendte til det mentale 

aspekt, hvilket også har været en medvirkende faktor i udarbejdelsen af vores problemformulering. 

Vores emne relaterer sig til elementer fra vores egne erfaringer og hverdag, hvilket gør, at vi inden 

vores undersøgelse har visse forforståelser. Vores forforståelser, altså den viden vi allerede har, 

bruger vi til at fortolke ud fra, hvorfor vores projekt læner sig op ad en hermeneutisk tilgang. 

Hermeneutik som videnskabsteoretisk afsæt 

I hermeneutikken handler det om at opnå forståelse af mennesket gennem fortolkning, hvor der 

lægges vægt på at forstå et fænomen gennem den mening, fænomenet er tillagt eller giver. Ud-

gangspunktet er således, at man frem for at forklare, må fortolke. Sigtet er dermed ikke at produ-

cere en fast sandhed eller forklaring på et givent fænomen, men derimod at komme frem til nye 

forståelser af fænomenet (Mottelson & Muschinsky, 2017). Undersøgelsestilgangen inden for her-

meneutikken vises ofte som en spiral eller cirkel, hvor man progressivt bevæger sig mellem del og 

helhed (Mottelson & Muschinsky, 2017). Herved kan man opnå forståelse for en helhed gennem de 

enkelte dele, og hvis man kender helheden, kan man opnå forståelse af de enkelte dele (Egholm, 

2014). 

I den hermeneutiske undersøgelsestilgang er strategien “... at tage udgangspunkt i de fordomme og 

forforståelser, man allerede har i forhold til de fænomener, man studerer, for derved at kunne få 

adgang til en bedre og dybere fortolkning.” (Egholm, 2014, s. 91). Da vi har visse fordomme og for-

forståelser om elevers kropsopfattelser samt om en biologiundervisning om kroppen, der primært 

retter sig mod kost og motion, er hele vores projekt hermeneutisk funderet. 

For at undersøge vores problemformulering har vi valgt at indsamle empiri via en kvantitativ under-

søgelsesmetode i form af et spørgeskema og efterfølgende supplere dette med to kvalitative inter-

views. Interviewene laves i ønsket om et mere dybdegående perspektiv på problemformuleringen, 

idet et interview er individorienteret (Kvale & Brinkmann, 2015). Spørgeskemaet derimod kan være 

med til at give et bredere perspektiv og give et overblik over generelle tendenser i samfundet (Rei-

mer & Sortkær, 2017). Ved at benytte både en kvantitativ og kvalitativ undersøgelsesmetode forsø-

ger vi at få et nuanceret billede af, hvordan det generelt står til med unges kropsopfattelser samt 

hvordan enkeltpersoner har det med egen krop. 
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Vores tilgang til projektet er som nævnt hermeneutisk, hvilket også er vores tilgang til spørgeske-

maet. Interviewene er derimod skabt på baggrund af en fænomenologisk tilgang, idet vi herigennem 

ønsker at forstå enkeltes kropsopfattelser i dybden. Med en fænomenologisk tilgang er formålet at 

forstå den enkelte subjekts livsverden ud fra et førstepersonsperspektiv, og derfor tages der ud-

gangspunkt i deres hverdagsliv (Kvale & Brinkmann, 2015). De svar, vi får gennem interviewene i 

den kvalitative undersøgelse, kan bidrage med nye forforståelser for os om unges kropsopfattelser. 

Dette kan dermed bidrage til at ændre de forforståelser, vi kan få ud fra det kvantitative spørge-

skema. Dermed indgår interviewene som et delelement til helheden i den hermeneutiske tilgang til 

hele projektet. 

Empiri 

Vi indsamler vores empiri på en idrætsefterskole i Østjylland med ca. 180 elever. Eleverne kommer 

fra flere forskellige steder i Danmark og har gået på forskellige grundskoler, og dette er en af over-

vejelserne bag, hvorfor valget er faldet på en efterskole. At lave undersøgelsen på en efterskole kan 

være med til at give et bredere perspektiv, end hvis vi havde valgt en folkeskole. Nogle af de svar, 

vi ønsker at blive klogere på i den kvantitative undersøgelse, giver et indblik i, hvordan elevernes 

biologiundervisning har været gennem deres skolegang. Hermed kan vi få et indblik i flere grund-

skolers biologiundervisning end hvis vi havde valgt at undersøge det på en enkelt folkeskole. 

Udover vores egen empiri inddrager vi også Sex & Samfunds undersøgelse “Unges syn på krop og 

kropsidealer” fra 2017, der bygger på kvantitative data samt åbne kvalitative besvarelser. Derudover 

inddrager vi Skolebørnsundersøgelsen fra 2018, der er en kvantitativ undersøgelse, som Statens In-

stitut for Folkesundhed står bag. 

Spørgeskema som kvantitativ undersøgelsesmetode 

Vi har valgt at gøre brug af en kvantitativ metode i form af et spørgeskema for at få et indblik i unges 

kropsopfattelser. Styrken ved denne kvantitative undersøgelsesmetode ligger i både det beskri-

vende og forklarende. Fordelene ligger i, at man får mange svar på én gang, at det giver mulighed 

for at se mønstre og sammenhænge, og derudover at man kan udsige generalisérbar viden om en 
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bestemt population (Reimer & Sortkær, 2017). Det er bl.a. på baggrund af disse fordele, vi har valgt 

denne undersøgelsestilgang, da spørgeskemaet kan give “tal”, der er målbare for os. 

Undersøgelsesdesign 

I udarbejdelsen af vores spørgeskema har vi haft forskellige overvejelser i forhold til indhold og op-

bygning. Spørgeskemaet er anonymt og indeholder temaer; Forskellige kropstyper, krop og trivsel, 

sociale medier og biologiundervisning, som er med til at dele spørgeskemaet op, hvilket kan gøre 

det mere overskueligt for respondenten. Derudover fortæller det respondenten, hvad de følgende 

spørgsmål handler om, og viser at det indeholder forskellige perspektiver på overemnet. 

Gennem spørgeskemaet har vi ved langt de fleste spørgsmål lavet valgmuligheder, hvilket er gjort 

for bedre at kunne sammenligne svarene og lede efter mønstre. Det er også gjort ud fra, at respon-

denten er nødt til at tage stilling, hvorfor vi heller ikke har tilføjet valgmuligheden “ved ikke”. Denne 

valgmulighed, tænker vi ofte, kan blive det lette svar i et spørgeskema, og respondenten finder det 

måske lettest blot at sætte kryds ved denne uden at skulle tage stilling. Ved enkelte spørgsmål har 

vi dog valgt at tilføje “fritekst”, så respondenten skal svare med egen tekst. Ved et af spørgsmålene 

spørger vi, hvad respondenten kommer i tanke om, når ordet sundhed nævnes. Her er det bevidst, 

at respondenten selv skal angive et svar, da vi gerne vil have et indblik i hans/hendes tanker omkring 

sundhed og ikke præge tankegangen. Hertil hører en af vores forforståelser om, at det mentale 

aspekt i sundhed ofte udelades, når man beskriver, hvad sundhed er. 

I spørgeskemaet gør vi brug af både faktuelle og holdningsspørgsmål. Spørgsmålene i starten er 

præget af de faktuelle spørgsmål, idet vi gerne vil have en vis baggrundsviden om respondenten. 

Disse spørgsmål er også lavet, for at vi kan sammenligne svar ud fra piger og drenge. Løbende er 

spørgeskemaet præget af spørgsmål, der omhandler respondentens holdning eller vurdering, hvil-

ket går under betegnelsen specifikke spørgsmål, der i en tidsdimension relaterer sig til aktuelle 

spørgsmål, idet de handler om nutiden (Reimer & Sortkær, 2017). Et af holdningsspørgsmålene 

handler om, hvilken krop unge stiler efter, hvor valgmulighederne er vist som billeder i stedet for 

tekst. Skal respondenten vælge kropstype ud fra tekst som fx “trænet krop”, “store muskler” osv. 

kræver det en tolkning fra den enkelte respondent, hvilket kan give mange billeder i hovedet, og 

derfor være med til at svække undersøgelsens reliabilitet (Reimer & Sortkær, 2017). Derimod viser 
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billederne visuelt det samme ved respondenterne, hvilket giver os bedre mulighed for at kunne 

sammenligne data. 

Interview som kvalitativ undersøgelsesmetode 

Vi har valgt at anvende interviews som undersøgelsesmetode for at få en dybere forståelse for nogle 

af de emner, vi har stillet spørgsmål til ved den kvantitative undersøgelse. Interviews er en under-

søgelsesmetode, der giver os mulighed for at få informantens indre oplevelser og opfattelser af de 

fænomener, som han/hun oplever. Interviewene er dermed skabt på baggrund af en fænomenolo-

gisk tilgang, hvor man antager, at det er menneskers holdninger, meninger og opfattelser af virke-

ligheden, der er central. Vi forsøger at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver 

og beskrive verden, som de oplever den (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Undersøgelsesdesign 

Vores kvalitative interview foregår efter, at vi har fået svarene tilbage fra spørgeskemaundersøgel-

sen. Derudfra vælger vi, hvilke informanter vi interviewer. Da emnet unge og kropsopfattelser for 

nogle kan virke som et følsomt og grænseoverskridende emne, vælger vi, at respondenterne selv 

skal give til kende, om de har lyst til at blive interviewet. Ud fra spørgeskemaundersøgelsens svar 

tager vi fat i de respondenter, som vi tænker har angivet nogle svar, vi gerne vil have uddybet. Da vi 

antager, at der er en kønsforskel i svarene, vil vi gerne interviewe en pige og en dreng. Vi har en 

forforståelse om, at piger er mere kritiske end drenge i forhold til sig selv og egen krop, og at de 

derudover let påvirkes af ydre faktorer, fx veninder, sociale medier m.m. 

Vi har valgt at lave semistrukturerede interviews til undersøgelsen, som gennemføres på baggrund 

af forberedte hovedemner og spørgsmål. I vores interview-proces har vi valgt at gøre brug af Kvales 

syv anbefalinger i forberedelsen og gennemførelsen af en semistruktureret kvalitativ interviewun-

dersøgelse (Bak, 2017). 

I interviewguiden har vi valgt at inddrage de samme temaer, som spørgeskemaundersøgelsen er 

bygget op af; Forskellige kropstyper, krop og trivsel, sociale medier samt biologiundervisning. Vi har 

opstillet fastlagte forskningsspørgsmål, som virker styrende for de interviewspørgsmål, vi stiller in-

formanterne. Vi er interesseret i at stille spørgsmål, der kan belyse vores problemformulering, og 
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derfor har vi specifikke interviewspørgsmål. Samtidigt skal spørgsmålene også være åbne, således 

det giver informanterne mulighed for at fortælle om egne oplevelser, forståelser og meninger (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Interviewguiden er et udkast, idet der kan forekomme mindre ændringer efter 

spørgeskemaundersøgelsen, hvis vi finder noget interessant at følge ud fra svarene. 

Interviewene kan give et indblik i de spørgsmål, vi ønsker at blive klogere på, og som et spørgeskema 

umiddelbart ikke kan komme i dybden med. Vi er dog opmærksomme på, at man ikke kan genera-

lisere ud fra de fænomener og oplevelser, som informanterne kommer med, da det er deres per-

sonlige oplevelser og holdninger (Kvale & Brinkmann, 2015). 

COVID-19’s betydning for empiriindsamling 

Som nævnt i indledningen i metodeafsnittet har situationen med COVID-19 forårsaget ændringer i 

vores empiriindsamling, da det ikke har været muligt at besøge efterskolen. Vores spørgeskema har 

vi sendt ud elektronisk i det format, der hele tiden har været planlagt. Det er dog sendt ud til ele-

verne på andre foranstaltninger end hvad vi havde regnet med, idet vi havde til hensigt at være på 

efterskolen og selv præsentere det for eleverne. Dette var ikke en mulighed, og derfor har vi mod-

taget svarene elektronisk uden at have haft kontakt med eleverne. Vi har modtaget 118 svar, hvoraf 

72 er fra piger og 46 fra drenge. 

Anderledes står det til med vores interviews, idet vi ikke har haft mulighed for at gennemføre disse 

under normale omstændigheder med fysisk tilstedeværelse. Et alternativ kunne være at interviewe 

elever over Skype eller lignende, men dette har vi ikke haft mulighed for at arrangere. Derudover 

ligger der etiske overvejelser bag, at vi har holdt os fra at interviewe elever, vi ikke kender over 

Skype. Ifølge Kvale & Brinkmann (2015) skal risikoen for ”at skade” en deltager i et interview være 

så lille som mulig. Vi føler, at vi gennem et Skype-interview lettere vil kunne “skade” personen, end 

hvis vi have haft et fysisk interview. Emnet kan for mange være følsomt og personligt, og det kan 

være grænseoverskridende at svare på spørgsmål fra personer, man aldrig har mødt før. Derudover 

vil det i et fysisk interview være lettere at aflæse informantens kropssprog, og fx herigennem mærke 

om informanten føler sig utilpas, hvilket man dermed efterfølgende kan tage højde for. Der ligger 

derfor både etiske overvejelser og selve muligheden for at interviewe elever over Skype til grund 
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for, at vi ikke har gennemført vores kvalitative undersøgelse. Vores kvalitative undersøgelse vil der-

for ikke indgå i resten af opgaven, men interviewguiden fremgår af bilag 2. 

Teori 

Undervisning om kroppen 

Som biologilærere skal vi undervise eleverne i et bredt spektrum af emner om biologi. I Fagets for-

mål for biologi stk. 1 står der bl.a. ”Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop 

og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på 

forståelse af biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi.” 

(UVM, 2019b). Vi skal give eleverne undervisning om krop og sundhed, og ud fra de fire kompeten-

ceområder; undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation skal undervisningen bi-

drage til at ”… kvalificere elevernes omverdensforståelse og deres muligheder for at tage stilling og 

handle i eget liv og i samfundsmæssige sammenhænge, samtidig med at det forbereder dem til vi-

dere uddannelse.” (UVM, 2019b). 

Færdigheds- og vidensmål er vejledende i biologi, såvel som andre fag, og det er derfor op til den 

enkelte lærer, hvor meget han/hun lægger undervisningen op ad disse. Eleverne skal dog stadig 

tilegne sig færdigheder og viden inden for emnerne i biologi (UVM, 2018a). Det fremgår ikke konkret 

i færdigheds- og vidensmålene for biologi, at eleverne skal have undervisning om kropsopfattelser. 

Derimod fremgår det i et af folkeskolens obligatoriske emner, sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab, SSF, der hører til de timeløse fag, at ”Undervisningen skal bidrage til elevernes 

forståelse af, at menneskers kroppe og psyke er forskellige samt af, at kroppe udvikler sig forskelligt 

afhængig af både biologi, livsstil og levevilkår.” (UVM, 2018b). Eleverne skal altså have en forståelse 

af, at vi som mennesker er biologisk forskellige, og at vores livsstil samt levevilkår påvirker dette. 

Der står derudover i læseplanen for SSF, at ”Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af, 

at normer og idealer for køn, krop og seksualitet påvirkes af det samfund, man lever i. Undervisnin-

gen skal styrke elevernes handlemuligheder i forhold til eget liv.” (UVM, 2018b). Vi må derfor give 

eleverne viden om, at de normer og idealer, vi ser i dagens Danmark, bliver påvirket af det samfund 

og den tid, vi lever i, både på godt og ondt. Hertil må vi som lærere give eleverne redskaber til, at 

de kan handle i forhold til deres eget liv, hvilket begrebet handlekompetence dækker over. 
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Handlekompetence 

         

      

• Indsigt: en bred, positiv og handlingsrettet forståelse af sundhed, herunder indsigt i foran-

dringsstrategier. 

• Engagement: lyst til at involvere sig i forandringsprocesser i et dynamisk samfund. 

• Visioner: evne til at kunne gå ”bagom” og tænke kreativt og visionært. 

• Handleerfaringer: konkrete erfaringer med at indgå individuelt og kollektivt i demokratiske 

processer og overveje, hvorledes barrierer overvindes. 

              

(Jensen, 2016). 

Foruden disse komponenter har en række færdigheder som bl.a. selvtillid, selvværd, samarbejds-

evne m.m. betydning for, hvorvidt en person kan udvikle handlekompetence. Det er væsentligt at 

skelne mellem handlekompetence og handling, da disse ikke er identiske størrelser. Man kan godt 

besidde handlekompetence inden for et givet område, men hvis man ikke har mulighed for at bruge 

sin handlekompetence, fører det ikke til en handling. Det er vigtigt, at personerne har mulighed for 

at udvikle, diskutere og dele deres drømme eller visioner med andre, da det kan være en forudsæt-

ning for, om de får lyst til at skride til handling og ændre adfærd. Fremme af sundhed er derfor en 

proces, hvor personerne spiller en central rolle gennem handling og forandring (Jensen, 2016). 

Med udgangspunkt i figur 1, kan man få indblik i fire forskellige handleformer, som principielt bør 

drøftes, når en målgruppe arbejder med et givet sundhedsproblem. Man kan handle individuelt eller 

i fællesskab, og derudfra kan man handle direkte, fx ved at ændre egen adfærd, eller indirekte, fx 

ved at ændre på forhold, som på sigt er med til at ændre vores sundhedsforhold (Jensen, 2016). 
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Figur 1: Fire forskellige kategorier af handling som udgangspunkt for at fremme sundheden (Jensen, 2020b) 

Set i en skolemæssig sammenhæng må de fem komponenter og færdigheder være til stede hos 

eleverne, for at de kan udvikle handlekompetence. Derfor må vi som lærere være opmærksomme 

på disse og medtænke dem i vores undervisning, så vi i samspil med eleverne kan arbejde med at 

udvikle deres handlekompetence. Vi må derudover medtænke, i samspil med eleverne, hvilke hand-

leformer, der kan være relevante at tage fat i for at fremme sundheden. Dette set ud fra at vi som 

biologilærere ønsker at udvikle elevernes handlekompetence, således de kan navigere i en 

sundhedsmæssig kontekst. 

Det brede positive sundhedsbegreb 

Som én af de fem komponenter i handlekompetence står der ved indsigt, at man skal have “en bred, 

positiv og handlingsrettet forståelse af sundhed, … ” (Jensen, 2016, s. 131). Hvis der i undervisningen 

arbejdes med at udvikle elevernes handlekompetence, skal de dermed have en viden om sundheds-

begrebets mange aspekter, hvilket kan relateres til det brede positive sundhedsbegreb. 

Der findes mange forståelser og definitioner af sundhed, og det opfattes forskelligt alt efter ståsted, 

holdninger og værdier. For at kunne skabe rum for at inddrage eleverne i det sundhedspædagogiske 

arbejde, er det væsentligt at være bevidst om, hvilken sundhedsforståelse der arbejdes ud fra (Se-

derberg m.fl., 2017). I folkeskolen arbejder vi ud fra det brede positive sundhedsbegreb, der er ud-

viklet ud fra WHO’s sundhedsbegreb tilbage fra 1948: "Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, 

mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse.” (Jensen, 2020a). Der 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Læreruddannelsen i Aarhus Bachelorprojekt Maj 2020 

  Side 14 af 51 

ligger heri to dimensioner af sundhed – der er det gode liv, og der er det sygdomsfrie liv. I den 

positive definition fra WHO er det ikke kun fraværet af sygdom, men velværen – det fysiske, mentale 

og sociale aspekt – som skal være tilstede for, at man kan tale om sundhed. Set ud fra om det er et 

bredt eller snævert syn på sundhed, handler det om, hvilke elementer man inddrager, når man un-

dersøger, hvad der påvirker menneskers sundhed. Hvis der kun er fokus på vaner og livsstil, er det 

et snævert sundhedsbegreb, hvorimod der er tale om et bredt sundhedsbegreb, hvis der er fokus 

på både livsstil og levevilkår (Jensen, 2016). 

 

 
Figur 2: Fire forskellige sundhedsbegreber (Jensen, 2020a) 

Der ligger den grundlæggende antagelse bag formuleringen af det brede positive sundhedsbegreb, 

at mennesket eksisterer i en kulturel, økonomisk og social sammenhæng, som det påvirkes af (Jen-

sen, 2016). Med dette menes der, at livsstil og de sundhedsmæssige konsekvenser heraf ikke kan 

behandles uafhængigt af levevilkårene, og at det derfor er nødvendigt at udvikle handlemuligheder, 

som retter sig mod både levevilkår og livsstil (Jensen, 2016). At eleverne skal have en forståelse for 

dette, fremgår i færdigheds- og vidensmål for biologi under perspektiveringskompetencen ved em-

net Krop og sundhed. Heraf fremgår det, at eleverne ”… har viden om sammenhænge mellem sund-

hed, livsstil og levevilkår.” (UVM, 2019b). Hertil kan kobles, at der ved færdigheds- og vidensmål for 

SSF under emnet sundhedsfremme fokuseres på viden om det brede positive sundhedsbegreb samt 
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handlemuligheder, der kan fremme børns sundhed. Det brede positive sundhedsbegreb kan være 

væsentligt for eleverne at kende til, idet det medtænker flere aspekter af sundhed. Ved at undervise 

herudfra, kan vi som lærere derfor være med til at nuancere elevernes syn på og opfattelse af, hvad 

sundhed er. 

Mental sundhed 

Til at definere mental sundhed vil vi gøre brug af Karen Wistofts skildring af begrebet (Wistoft, 

2012). Mental sundhed er et fænomen, der både har en psykisk og social dimension. Den psykiske 

dimension består af tanker, følelser og vilje og omfatter dermed selvværd og positive selvbilleder. 

Den sociale dimension består af kommunikation, herunder trivsel, social anerkendelse og inklusion. 

De to dimensioner kan ikke stå alene, men indgår som et samspil i den mentale sundhed (Wistoft, 

2012). 

Interessen for mental sundhed er siden WHO’s rapport “the World Health Report” fra 2001, hvor 

begrebet blev sat på dagsordenen, steget markant. Interessen for mental sundhed kom også til Dan-

mark, og man lavede derfor tilbage i 2008 en rapport om emnet. Rapporten blev udarbejdet ud fra 

en erkendelse af, at store dele af befolkningen, herunder mange børn og unge, lider under mentale 

sundhedsproblemer, hvilket har store samfundsøkonomiske omkostninger (SIF, 2019). Det kan der-

for være relevant at inddrage mental sundhed i undervisningen, så eleverne allerede i skolealderen 

bliver bevidste om dette aspekt af sundhed og lærer at medtænke det i deres opfattelse af sund-

hedsbegrebet. Ifølge Wistoft er dette netop nødvendigt, så man supplerer den nuværende sund-

hedsbølge, som vi ser i samfundet, med et fokus rettet mod mental sundhed (Wistoft, 2012). I læ-

seplanen for biologi fremgår mental sundhed ikke direkte, men der kan i Fælles Mål findes elemen-

ter, hvor man kan drage paralleller til mental sundhed. Det må dog være op til den enkelte lærer, 

hvordan han/hun vælger at tolke færdigheds- og vidensmålene. I modsætning til biologi-læseplanen 

kan man i læseplanen for SSF finde mental sundhed (UVM, 2018b). 

Kroppen i fokus 

Den mentale sundhed har med både sin psykiske og sociale dimension fokus på, hvordan vi opfatter 

os selv, både fra vores eget synspunkt, men også i forhold til, hvordan vi tror, andre opfatter os. I et 
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samfund som vores, hvor der er meget fokus på kroppen og det ydre, kan det for unge påvirke deres 

identitetsdannelse. Identitetsdannelse og kropskonstruktion bliver på mange måder to sider af 

samme sag, hvor det at træffe valg og tage ansvar for sin identitet, jævnligt bliver et spørgsmål om 

at træffe valg og tage ansvar for kroppen (Sørensen m.fl., 2018). Kroppen bliver et ”projekt”, der 

påvirkes af den enkeltes evne til at tage gode valg og dennes styrke og disciplin til at udføre dem i 

livet. Hvordan man er som person afspejles derfor mere og mere ud fra kroppens udseende. Der er 

et pres på de unge for at kunne håndtere kroppen, og det kan for mange være svært, fordi reklamer 

og sociale medier har skabt idealer for, hvordan kroppen skal se ud (Sørensen m.fl., 2018). Det er 

kun de færreste kroppe, der fra naturens side kan leve op til disse idealer, men ofte er de unge ikke 

bevidste om dette. Det kan derfor være et væsentligt emne at have fokus på som lærer i skolen, da 

vi er en del af elevernes socialisering og er med til at forme dem til at blive selvstændige individer. 

Nutidens samfund med sociale medier 

En anden faktor, der kan have indflydelse på elevernes socialisering, er det digitale samfund, hvor 

særligt sociale medier er blevet en integreret del af børn og unges liv (Stald, 2013). De kan gennem 

de sociale medier bl.a. kommunikere med deres venner, imødekomme kedsomhed og forme deres 

identitet. Der er mange forskellige platforme, hvor de har mulighed for at forholde sig til sig selv og 

hinanden (Larsen, 2013). Her kan bl.a. nævnes Facebook, Snapchat og Instagram. De unge skal 

kunne holde styr på mængden af information og kommunikation, og derudover skal de kunne sor-

tere i formål og betydning heraf. Det kan være svært for unge at honorere de idealer og perfekti-

onskrav, som de sociale medier viser. Der er mange informationer, følelser og relationer, som de 

skal forholde sig til, og det er derfor væsentligt at have fokus på unges brug af sociale medier og de 

udfordringer, det kan medføre (Larsen, 2013). 

Hverdagsforestillinger og parallelindlæring 

Vi mennesker oplever i hverdagen fænomener, vi ikke nødvendigvis har en forklaring på. Det kan 

både være fænomener, vi oplever ved fysisk tilstedeværelse, men det kan også være gennem vores 

brug af sociale medier. I vores søgen efter forklaring på fænomenerne laver vi forestillinger, som 

kan hjælpe os i en retning af forståelse af det, vi oplever. Disse forforståelser fremgår som vores 

hverdagsforestillinger, idet de udspringer i hverdagslivet. Set ud fra biologiundervisningen kommer 
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eleverne med visse hverdagsforestillinger, som ikke nødvendigvis hænger sammen med de naturvi-

denskabelige forklaringer i skolen, hvormed der kan opstå uoverensstemmelser. Eleverne generes 

dog ikke af dette, men dét, at de sidder med en hverdagsviden og en skoleviden, der ikke nødven-

digvis stemmer overens, gør, at der kan opstå parallelindlæring (Paludan, 2004). 

Parallelindlæring finder sted, når eleverne bruger deres hverdagsviden og skoleviden hver for sig og 

ikke formår at koble dem sammen til én samlet viden. I skolen vil de gøre brug af deres skoleviden, 

og det er dén, de vil trække på, idet læreren spørger ind til fænomener i undervisningen. Når de 

derimod begår sig i hverdagslivet, aktiveres hverdagsforestillingerne og de slukker for deres skole-

viden (Paludan, 2004). Problemet ligger i, at de videnskabelige forklaringer, eleverne lærer i skolen, 

ikke er indgroet i deres tænkning, og at læringen dermed ikke bliver permanent. Derfor må vi som 

lærere prøve at udfordre elevernes hverdagsforestillinger, så de rigtige naturvidenskabelige forkla-

ringer bliver en del af elevernes forklaringsmodeller, og at de dermed formår at kæde deres hver-

dagsviden og skoleviden sammen til én samlet viden (Paludan, 2004). 

Analyse 
I følgende afsnit vil vi analysere vores indsamlede empiri med inddragelse af den præsenterede teori 

samt Sex & Samfunds undersøgelse “Unges syn på krop og kropsidealer” fra 2017 og Skolebørnsun-

dersøgelsen fra 2018. 

I analysen vil vi fremhæve de dele af spørgeskemaet, vi finder relevante og herunder inddrage ta-

beller og diagrammer, der kan understøtte læsningen. Spørgeskemaet fremgår af bilag 1. Da vi ar-

bejder ud fra den hermeneutiske tilgang, vil vi gennem analysen fortolke dele af resultaterne, som 

i sidste ende skal bidrage til den samlede fortolkning af resultaterne. Vi har valgt at opdele mange 

af besvarelserne i henholdsvis piger og drenge, fordi vi gerne vil undersøge, om der er forskelle 

mellem kønnene. Gennem analysen anvender vi betegnelsen “unge” om respondenterne, dog vil vi 

i sidste del af analysen, der omhandler undervisning, også anvende betegnelsen “elever”, da det 

refererer til unge i en skolekontekst. 

 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Læreruddannelsen i Aarhus Bachelorprojekt Maj 2020 

  Side 18 af 51 

Krop og trivsel 

Følgende afsnit fokuserer på, hvilket forhold de unge har til sig selv og egen krop. Vi har valgt at tage 

fat i de elementer under kategorien krop og trivsel i spørgeskemaundersøgelsen, som vi finder re-

levante i forhold til, hvordan de unge har det med sig selv. 

Vi har en forforståelse om, at mange unge i dagens Danmark er utilfredse med deres kroppe, og 

derfor vælger vi at spørge ind til dette. Svarene fremgår af tabel 1. 

Tabel 1: Tilfredshed med egen krop 

Tabellen viser, at der er kønsspecifikke forskelle, når det kommer til tilfredshed med egen krop. Der 

er større tilfredshed blandt drengene, hvilket indikerer, at der er flere drenge end piger, der har en 

positiv kropsopfattelse. Hvis man lægger tallene for meget tilfreds og tilfreds sammen, er det 91,3 

% af drengene og for pigernes vedkommende 72,2 %, der overvejende er tilfreds med egen krop. 

27,8 % af pigerne angiver, at de er mindre tilfreds eller ikke tilfreds med egen krop. Dette tal er hos 

drengene kun 8,7 %, og er her kun angivet ved mindre tilfreds, da ingen drenge har valgt ikke tilfreds. 

Til en sammenligning kan Sex & Samfunds undersøgelse ”Unges syn på krop og kropsidealer” fra 

2017 inddrages, idet man også her ser kønsspecifikke forskelle. I Sex & Samfunds undersøgelse er 

66,6 % af pigerne meget tilfredse eller nogenlunde tilfredse, hvor det for drengenes vedkommende 

er 81,9 %. I vores spørgeskemaundersøgelse viser det sig, at der er en større tilfredshed med egen 

krop og dermed en mere positiv kropsopfattelse i forhold til undersøgelsen fra Sex & Samfund. 

Begge undersøgelser viser dog, at der er en andel, der ikke føler, de er tilfredse med egen krop, 

hvilket kan tyde på, at de har en negativ kropsopfattelse. Vi lever i et samfund, hvor der er rigtig 

meget fokus på kroppen, hvilket kan have betydning for de unges opfattelser af egen krop. Reklamer 

og sociale medier kan medvirke til, at de unge ikke føler, de lever op til de idealer, der er blevet 
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skabt, og derfor kan der være et pres på de unge i forhold til, hvordan de gerne vil se ud (Sørensen 

m.fl., 2018). 

I Skolebørnsundersøgelsen fra 2018 bliver 11-, 13- og 15-årige spurgt om, hvorvidt de føler sig for 

tykke (SIF, 2019). Undersøgelsen argumenterer for, at det særligt er i ungdommen, der sker en dra-

stisk kropsudvikling, og at omgivelsernes idealer har en indflydelse på de unges opfattelser af egen 

krop. Det er særligt i denne periode, at unge bliver kritiske over for deres kroppe. Undersøgelsen 

viser, at andelen blandt piger, der føler sig for tykke, bliver større med stigende alder, således at 30 

% af de 11-årige piger og 47 % af de 15-årige piger, føler sig for tykke. Dermed er det næsten hver 

tredje 11-årige pige og næsten hver anden 15-årige pige, der føler sig for tyk. Blandt drengene ses 

ikke en yderligere forskel aldersmæssigt, idet procentdelen, der føler sig for tykke, ligger et sted 

mellem 21-24 % ved alle tre alderstrin. Ved drengene er det dermed omkring hver femte, der føler 

sig for tyk (SIF, 2019). 

Når man ser på, hvor mange unge, der rent faktisk er overvægtige, ser tallene anderledes ud. Den 

største forekomst af overvægt ses her blandt de 15-årige, hvor 13 % af pigerne og 18 % af drengene 

er overvægtige (SIF, 2019). Det skal dog medtænkes, som undersøgelsen også fremhæver, at de 

unge selv skulle oplyse vægt og højde, og at overvægten er beregnet ud fra BMI, Body Mass Index, 

der ikke fortæller noget om fordelingen af muskler og fedt. Derfor kan der være små udsving, men 

undersøgelsen påpeger, at det i sådanne større undersøgelser stadig kan give en god indikation på 

andelen af unge med for meget fedt på kroppen (SIF, 2019). Undersøgelsen viser, at der ses en stor 

forskel blandt piger og drenge, men hos begge køn er der en tendens til, at flere føler sig for tykke 

uden at være det. Dette ses dog i betydelig større grad ved pigerne, hvilket stemmer overens med 

vores undersøgelse om tilfredsheden med egen krop. Her ser vi ligeledes en større tilfredshed hos 

drengene. 

For at få et indblik i de unges selvværd, spørger vi, om de føler, de er gode nok, som de er. Svarene 

viser, at der også her er kønsspecifikke forskelle. Her angiver drengene i højere grad end pigerne, at 

de føler, de er gode nok, som de er. Af drengene er det 91,3 % som er helt enige eller enige i udsag-

net, hvorimod det ved pigerne er 69,5 %. 
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Figur 3: Følelsen af at være god nok, som man er 

Vi kan ikke tolke på, hvad der gør, at de føler eller ikke føler, at de er gode nok, som de er, da mange 

faktorer spiller ind. Hvis vi dog sammenligner svarene fra, hvorvidt de er tilfreds med egen krop, 

med, om de føler, de er gode nok, som de er, kan det tyde på en sammenhæng. Drengene har en 

tendens til at være mere tilfredse med egen krop samt føle, de er gode nok, som de er. Pigerne er 

derimod i mindre grad tilfreds med egen krop og have følelsen af at være gode nok, som de er. Vi 

kan ikke vide, hvad der ligger til grund for denne forskel, men biologisk set ved vi, at piger og drenges 

kropsudvikling i puberteten ikke starter samtidigt, og dette kan måske have betydning for forskellen. 

Piger udvikler sig tidligere end drenge, hvilket betyder, at pigernes kroppe har forandret sig mere 

end drengenes i den alder, som vores respondenter har. Det kan være med til at påvirke deres op-

fattelse af egen krop, da kroppen udvikler sig og bliver anderledes. 

For at se om der kan være sammenhæng mellem de to spørgsmål, spørger vi eleverne om, i hvor 

høj grad deres tilfredshed med egen krop påvirker deres selvværd. 

 

Figur 4: Sammenhæng mellem tilfredshed med egen krop og selvværd 
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Ud fra diagrammerne i figur 4 fremgår det, at unge i større eller mindre grad mener, at deres til-

fredshed med egen krop påvirker deres selvværd. 86,1 % af pigerne mener i nogen grad eller i høj 

grad, at deres tilfredshed med egen krop påvirker deres selvværd, hvortil det for drengenes ved-

kommende er 69,6 %. Andelen af piger, der har angivet, at de i høj grad mener, at deres tilfredshed 

med egen krop påvirker deres selvværd ligger på 34,7 %, hvilket er højere end drengenes, der ligger 

på 23,9 %. Sammenligner man med Sex & Samfunds undersøgelse, er det 55,3 % af pigerne, der har 

svaret i høj grad eller i nogen grad, og for drengenes vedkommende er det 59,9 %. Begge undersø-

gelser tyder derfor på, at unge oplever en sammenhæng mellem tilfredshed med egen krop og selv-

værd. Pigerne i vores undersøgelse angiver dog, i signifikant højere grad end pigerne i Sex & Sam-

funds undersøgelse, at de antager, der er en sammenhæng. 

Kropstyper 

Følgende afsnit vil fokusere på, hvilke kropstyper unge stiler efter, samt hvad der kan påvirke deres 

syn på egen krop. 

I spørgeskemaet spørger vi, hvilken krop de unge tror, andre unge stiler efter, samt hvilken krop, de 

selv stiler efter. Til spørgsmålet om hvilken krop, de selv stiler efter, spørger vi efterfølgende til 

begrundelsen for valget. Til spørgsmålet skal eleverne vælge én krop ud fra fem-seks billeder med 

forskellige kroppe eller afkrydse ved “ingen af dem”. I det følgende vil kroppene benævnes krop 1, 

krop 2 osv., ligesom det fremgår af selve spørgeskemaet. Billederne fremgår af bilag 1. Vi vil gøre 

brug af nogle af elevernes beskrivelser af kroppene, når de svarer på, hvorfor de har valgt den krop, 

de har. 

Pigernes svar fremgår af diagrammerne i figur 5. Ud fra disse kan vi se, at krop 6 er den krop med 

den højeste procentsats. Det gælder både, når pigerne svarer på, hvad de tror, andre unge stiler 

efter, men også i forhold til, hvad de selv stiler efter. Noget andet, der falder i øjnene, er den mar-

kante forskel ved krop 3, hvor der ses et stort fald i procenten fra det ene diagram til det andet. Her 

angiver 31,9 % af pigerne, at de tror andre piger stiler efter denne krop, hvorimod det kun er 4,2 % 

af pigerne, der selv stiler efter denne krop. Det ses derudover, at krop 1 har en højere procentsats 

ved, hvad pigerne selv stiler efter i forhold til, hvad de tror, andre unge stiler efter. 
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Figur 5: Kropstyper - Piger 

Hvis vi ser nærmere på, hvilken krop pigerne selv stiler efter, vælger størstedelen af dem enten krop 

1 eller krop 6. I pigernes begrundelser til disse ses et tydeligt mønster, idet mange af pigerne kom-

mer med de samme begrundelser for, hvorfor de stiler efter disse to kroppe. Både krop 1 og krop 6 

bliver af pigerne beskrevet som værende trænede, tonede, fitte, sunde m.fl. Det lader til, at det for 

størstedelen af pigerne er vigtigt at have en krop, der ser trænet ud. I besvarelserne indgår også 

andre begrundelser, der er væsentlige at have for øje. Således begrunder to af pigerne deres valg af 

kroppe ud fra et synspunkt om, hvad der er realistisk for dem at opnå. Den ene skriver således “... 

og så er det ikke realistisk for mig at blive så tynd… ”, hvor den anden begrunder sit valg af krop med 

“Har altid gerne ville tage på, da jeg er meget spinkel. Men mere end dette billede ville se underligt 

ud på mig”. Der er således to ud af de 72 piger, der begrunder deres svar ud fra, hvad de tænker, 

der er realistisk for dem at opnå. 

Hvis vi ser nærmere på drengene, ses det ud fra diagrammerne i figur 6, at krop 5 er den mest 

populære krop i begge diagrammer. Det fremgår at 80,4 % af drengene tror, at andre unge stiler 

efter krop 5, hvortil det kun er 67,4 % af drengene, der angiver selv at stile efter denne krop. Der-

udover fremgår det, at der er flere drenge, der selv stiler efter krop 2, end hvad drengene har angi-

vet, de tror, andre unge stiler efter. 
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Figur 6: Kropstyper - Drenge 

Det ses ud fra diagrammerne, at størstedelen af drengene stiler efter krop 2 eller krop 5. Ligesom 

ved pigerne viser der sig et mønster hos drengene i begrundelserne for valg af krop. Drengene går, 

som de selv beskriver det, efter, at de gerne vil være trænede, muskuløse, store m.fl. Det lader til, 

at der hos drengene også er en tendens til at gå efter en trænet krop. Hertil kan det nævnes, at der 

ligesom ved pigerne er enkelte drenge, der begrunder deres valg af krop ud fra, hvad de mener, er 

realistisk. Det er dog kun to ud af de 42 adspurgte drenge, der angiver dette. 

Ud fra ovenstående ses en tendens til, at de unge går efter en krop, der skal være trænet. Det vides 

ikke, om det, at undersøgelsen er foregået på en idrætsefterskole, kan have haft en indflydelse på 

resultaterne. Da vi lever i et kropsfikseret samfund, kan det være med til at påvirke unge i retning 

af de tendenser, der florerer i samfundet. Vi kan derfor ikke vide, om vores resultater havde set 

anderledes ud, hvis undersøgelsen var blevet foretaget på fx en efterskole med et andet fokus end 

idræt eller en folkeskole. 

Det er kun fire ud af de i alt 118 adspurgte unge, der begrunder deres valg af krop ud fra et realistisk 

synspunkt i forhold til egen krop. Det kan vidne om, at mange unge ikke er bevidste om fx genernes 

betydning for vores krops udseende (Sørensen m.fl., 2018). Det er muligt, at de unge gennem deres 

hverdagsliv har dannet deres egne hverdagsforestillinger om kroppen og dens udseende, og at det 

er denne hverdagsviden, de bruger, når de begrunder deres valg af krop, som de stiler efter (Palu-

dan, 2004). 

For at se nærmere på, hvad unge påvirkes af, spørger vi til, hvad de mener, har indflydelse på deres 

syn på egen krop. Hertil ser vi en kønsspecifik forskel, idet pigerne i langt større grad end drengene 
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mener, at sociale medier har indflydelse herpå. Op mod 85 % af pigerne svarer, at de sociale medier 

har indflydelse, hvor det hos drengene ligger på 47,8 %. Der er dermed en forskel, men ved begge 

køn angiver de, at sociale medier har indflydelse på deres syn på egen krop. 

Sociale medier 

Følgende afsnit belyser unges brug af sociale medier, hvor fokus er på, hvorvidt der er sammenhæng 

mellem sociale medier og de unges kropsopfattelser. 

I vores spørgeskema spørger vi, hvilket socialt medie de unge bruger mest. Her viser det sig, at stør-

stedelen af pigerne, 95,8 %, bruger mest tid på Instagram eller Snapchat. Instagram og Snapchat 

ligger begge med en svarprocent lige under de 50 %. Lidt anderledes ser det ud hos drengene, hvor 

Snapchat ligger alene i toppen med 60,9 %, og hvor Instagram kommer på andenpladsen med 28,3 

%. Instagram er et socialt medie, hvor man har mulighed for at dele videoer og billeder med andre 

personer i netværket, hvorimod man ved Snapchat sender billeder og videoer til andre, også i net-

værket, men hvor billedet eller videoen forsvinder efter “x” antal sekunder. Det er dermed begge 

sociale medier, hvor der er fokus på visuelt at vise noget til andre. 

Hvis vi ser nærmere på, hvor meget tid de unge bruger på sociale medier, ser vi også en kønsspecifik 

forskel, hvilket fremgår af diagrammerne i figur 7. Hos pigerne ser vi næsten en ligelig fordeling 

mellem dem, der bruger sociale medier i henholdsvis 1-2 timer, 2-3 timer og over 4 timer om dagen. 

Hos drengene ligger størstedelen, 84,8 %, i den kategori der enten hedder 1-2 eller 2-3 timer om 

dagen. 

 
Figur 7: Brug af sociale medier pr. dag 
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Det fremgår dermed, at en større andel af pigerne end drengene bruger over fire timer om dagen 

på sociale medier. For at tegne et billede af de piger, der bruger mere end fire timer om dagen på 

sociale medier, har vi lavet en udregning, der viser, hvor stor en del af pigernes dag, de bruger på 

sociale medier. Hvis vi antager, at pigerne i gennemsnit sover otte timer om natten, vil de dermed 

være vågne de resterende 16 timer. Hvis de bruger fire timer eller mere på sociale medier, vil det 

sige, at disse piger som minimum bruger 25 % af deres dag på sociale medier. Det er en forholdsvis 

stor del af dagen, der således går med aktiv tilstedeværelse på sociale medier – specielt hvis vi med-

tænker, at pigerne går på en efterskole, hvor telefoner ofte er forbudte uden for egne værelser. 

Måske er det ikke så mærkeligt, at de unge bruger så meget tid på sociale medier, idet de både kan 

kommunikere med venner, imødekomme kedsomhed og samtidig forme deres identitet gennem 

disse (Larsen, 2013). Det, som de unge skal lære i forbindelse med sociale medier, er at kunne navi-

gere i dem og forholde sig kritisk til dem. Vi spørger de unge, om de følger personer på sociale 

medier, udelukkende fordi de ser op til dem og deres kroppe. Hertil svarer næsten 60 % af pigerne, 

at de gør, hvorimod det hos drengene er lidt lavere, idet 40 % svarer, at de følger personer udeluk-

kende, fordi de ser op til dem og deres kroppe.  

Sociale mediers påvirkning 

Der er meget stor forskel på pigerne og drengene i forhold til, hvorledes de føler, de bliver påvirket 

negativt af sociale medier. Vi spørger de unge, om de oplever, at det går ud over deres selvværd på 

en negativ måde, når de ser billeder af “perfekte” kroppe på sociale medier. Hertil svarer 84,7 % af 

pigerne, at de bliver påvirket negativt. Størstedelen af disse piger, heraf 61,1 %, svarer, at de nogle 

gange bliver påvirket, 20,8 % svarer, at de ofte gør det, og 2,8 % svarer, at de meget ofte bliver 

påvirket negativt af sociale medier. Hos drengene ser det anderledes ud, da 26,1 % af dem svarer, 

at de nogle gange oplever at blive påvirket negativt af sociale medier, hvorimod resten svarer, at de 

slet ikke gør. 
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Figur 8: Sociale mediers påvirkning 

Med det formål at undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem negativ påvirkning af sociale 

medier og de mest anvendte sociale medier, Instagram og Snapchat, sammenligner vi svarene. Her 

vælger vi at fokusere på pigerne, da det er dem, der i højest grad giver udtryk for at blive påvirket 

negativt af sociale medier. Vi vælger kun at se på de piger, der har Snapchat og Instagram som deres 

mest brugte sociale medie, da dette omfatter størstedelen af pigerne, 95,8 %. 

 
Tabel 2: Sammenhæng mellem socialt medie og negativ påvirkning heraf 

Tabel 2 viser, at 80 % af de piger, der bruger Snapchat mest, og 88,2 % af de piger, der bruger Insta-

gram mest, oplever at blive påvirket negativt gennem sociale medier. Hvis vi yderligere går ind og 

ser på de sammenlagte 23,6 % af pigerne, der svarer, at de enten ofte eller meget ofte påvirkes 

negativt, viser det sig, at det overvejende er Instagram, der er deres mest brugte sociale medie. Det 

ser således ud til, at de piger, der oftest oplever at blive påvirket negativt gennem sociale medier, 

også er de piger, hvor Instagram er deres foretrukne sociale medie. Instagram er et visuelt medie 

med billeder i fokus, hvilket måske kan være forklaringen på, at pigerne netop på Instagram bliver 

påvirket negativt af ”perfekte” kroppe. I og med vi lever i et samfund, der har en tendens til at have 

fokus på kroppen, kan det for nogle unge være svært at navigere i sociale medier som bl.a. Insta-

gram (Sørensen m.fl., 2018). Det er derfor væsentligt for de unge at være opmærksomme på, at 

billederne kun viser en brøkdel og redigeret del af personens liv. 
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Sundhedsundervisning i biologi 

Med henblik på at undersøge hvilke elementer, der har været fokus på i elevernes sundhedsunder-

visning i biologi gennem deres skolegang, omhandler spørgsmålene elementer, der kan give et ind-

blik i dette. Vi har i følgende afsnit ikke valgt at inddele svarene i piger og drenge, idet vi her foku-

serer på andre aspekter end at skulle sammenligne kønnene. 

Sundhed 

Indledningsvis til dette emne spørger vi eleverne, hvad de kommer i tanke om, når de hører ordet 

sundhed, hvortil de skal skrive fem ord. Vi har, som tidligere nævnt, en forforståelse om, at mange 

elever ikke medtænker mental sundhed, og at størstedelen dermed skriver elementer, der hører 

under kost og motion, når de tænker på sundhed. Denne forforståelse viser sig at stemme overens 

med det, som svarene fra spørgeskemaundersøgelsen viser. Ud af de unges 590 ord om sundhed, 

kan 84 af ordene relateres til mental sundhed, hvilket svarer til 14,2 % af alle ordene. 

Vi har analyseret elevernes svar på, hvad de forbinder med sundhed, ud fra det brede positive sund-

hedsbegreb (Jensen, 2016). Ved at undersøge hvert enkelt svar fra eleverne fremgår det, hvilket af 

de fire sundhedsbegreber deres svar lægger sig op ad. Vi er opmærksomme på, at vi tillægger ele-

verne et sundhedsbegreb ud fra blot fem ord, og at det vil give en bredere forståelse, hvis eleverne 

blev bedt om at skrive flere ord eller hele sætninger. Trods dette, mener vi, at det alligevel kan give 

en indikation om, hvilken retning deres syn på sundhed peger mod. I bilag 3 fremgår et udsnit af 

elevernes besvarelser hertil. 

 
Tabel 3: Fire sundhedsbegreber 
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Spørgeskemaundersøgelsen gav 118 besvarelser, men i tabel 3 ses kun svar fra 78 elever. Dette 

skyldes, at de resterende 40 elevers svar kun kan kobles til et snævert sundhedsbegreb. Der er ved 

disse besvarelser kun fokus på livsstil, og de har ikke inddraget hverken fravær af sygdom eller livs-

kvalitet. Et eksempel herpå er ”æbler, kost, motion, fitness, vægt”. Hvis vi ser på det snævre negative 

sundhedsbegreb, er der tilføjet et element, der kan relateres til fravær af sygdom, som fx ”rask”. Af 

tabel 3 fremgår det, at det snævre positive sundhedsbegreb er det, de fleste elevers besvarelser kan 

relateres til. Her er der, foruden at have fokus på fravær af sygdom, også fokus på livskvalitet, som 

fx ”have det godt med sig selv” eller ”socialt samvær”. Det er kun fire ud af de 118 elever, hvor 

besvarelserne kan relateres til et bredt positivt sundhedsbegreb med fokus på både livsstil, levevil-

kår, fravær af sygdom samt livskvalitet.  

Vi spørger eleverne, om de kender til det brede positive sundhedsbegreb, hvilket kun 11 % af ele-

verne angiver at gøre. Der kan derfor være mange elever, der ikke kender til de mange aspekter af 

sundhed, som det brede positive sundhedsbegreb belyser. Dette kan sammenlignes med spørgsmå-

let om, hvilke ord eleverne forbinder med sundhed, hvor kun 14,2 % relaterer sig til mental sundhed, 

og derudover at de fleste elever har en tendens til at beskrive sundhed ud fra et snævert positivt 

syn. 

Det kan tyde på, at størstedelen af eleverne ikke har en bred og positiv forståelse af sundhed, da de 

forbinder sundhed med kost og motion væsentligt mere end det mentale aspekt af sundhed. Her-

med ikke sagt, at de ikke besidder viden om det mentale aspekt, men at der er en tilbøjelighed til, 

at de vægter kost og motion højere end dette. Set ud fra de fem komponenter i handlekompetence 

(Jensen, 2016), kan det i denne sammenhæng tyde på, at eleverne ikke besidder indsigt, altså viden 

om en bred, positiv forståelse af sundhed. 

Undervisning i emner om krop og sundhed 

For at få et indblik i, hvad eleverne bliver undervist i af emner om krop og sundhed, spørger vi til 

henholdsvis mental sundhed og trivsel og derudover kost og motion. Til spørgsmålet om eleverne 

har haft undervisning, der omhandler mental sundhed og trivsel svarer 60,2 % af eleverne ja, hvortil 

83,1 % af eleverne angiver, at de har haft undervisning i emner om kost og motion. Det kan tyde på, 

at der kan være en tendens til, at der i sundhedsundervisningen er større fokus på kost og motion. 
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Vi ved dog ikke, om eleverne fx bedre husker undervisning om kost og motion, fordi det kan være 

det aspekt af sundhed, de selv fokuserer på, eller om den sundhedstendens, der florerer i samfun-

det, har påvirkning herpå. Elevernes egne hverdagsforestillinger om sundhed, som de fx kan have 

tilegnet sig gennem sociale medier, kan også have betydning for, hvilke dele af sundheden de hæfter 

sig ved (Sørensen m.fl., 2018). Der må tages højde for, at mental sundhed ikke er beskrevet i fær-

digheds- og vidensmål for biologi, som kost og motion er, hvilket kan have haft betydning for lære-

rens valg af emner i biologiundervisningen (UVM, 2019). Eleverne burde dog være blevet præsen-

teret for den mentale sundhed gennem det obligatoriske, men timeløse fag, SSF, idet det fremgår 

af læseplanen, at undervisningen skal “… bidrage til elevernes forståelse af mental sundhed…” 

(UVM, 2018b). Det er op til den enkelte skole at få integreret SSF i undervisningen, hvilket kan give 

en stor forskel i, hvorvidt et omfang eleverne arbejder med emnet. 

At være kritisk overfor sundhedstendenser 

Afslutningsvis spørger vi eleverne ind til følgende: ”Føler du, at du gennem undervisning om krop og 

sundhed har fået viden nok til at kunne være kritisk, både på en positiv og negativ måde, overfor de 

sundhedstendenser, man hører om i samfundet?”. Hertil svarer 57,6 % ja, hvorimod 42,4 % svarer 

nej. Det er individuelt og op til den enkelte elev, hvordan han/hun tolker spørgsmålet, idet der kan 

være stor forskel på, hvordan eleverne vurderer det at være kritisk. Set ud fra de fem komponenter 

i handlekompetence (Jensen, 2016), kan det i denne sammenhæng tyde på, at 42,4 % af eleverne 

ikke besidder kritisk sans, der omhandler evnen til at kunne forholde sig kritisk, drage konklusioner 

og tage beslutninger. 

Af de 60,2 % af eleverne, der har haft undervisning om mental sundhed og trivsel i skolen, viser det 

sig, at der er en tendens til, at de føler, de kan være kritiske overfor sundhedstendenser i samfundet. 

Ud af de 60,2 % føler 25,3 % af disse elever sig ikke kritiske overfor sundhedstendenserne, hvorimod 

resten gør. Det vil sige, at der er 74,7 % af de elever, der har haft undervisning i mental sundhed og 

trivsel, der føler, de kan være kritiske overfor sundhedstendenser i samfundet. Der ses her et møn-

ster i, at de, som har haft undervisning i mental sundhed og trivsel, har en tilbøjelighed til at føle sig 

kritiske på både en positiv og negativ måde overfor de sundhedstendenser, vi ser i dag. 
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Tabel 4: Sammenhæng mellem undervisning i mental sundhed og trivsel  

samt føle sig kritisk overfor sundhedstendenser. 

Vi kan ikke antage, at det er fordi, eleverne har haft om mental sundhed i skolen, at de har fået 

viden om og redskaber til at kunne være kritiske overfor sundhedstendenser i samfundet. Dog ser 

det ud til, at der kan være en sammenhæng. 

Opsamling på analysen 

I dette afsnit vil vi kort opsummere de vigtigste pointer fra analysen. 

Spørgeskemaundersøgelsen samt undersøgelsen fra Sex & Samfund og Skolebørnsundersøgelsen 

viser, at flertallet af de unge har en positiv kropsopfattelse. Dog viser det sig, at der stadig er en 

andel, der har en negativ kropsopfattelse, og at dette ses i større grad hos pigerne end drengene. 

Derudover ses det hos begge køn, at tilfredsheden med egen krop præger selvværdet. De unge i 

vores spørgeskemaundersøgelse viser en mere positiv kropsopfattelse end unge i undersøgelsen fra 

Sex & Samfund. 

Analysen viser, at de fleste unge, både piger og drenge, stiler efter en trænet krop. Det viser sig, at 

kun enkelte ud af de 118 adspurgte unge vælger krop ud fra, hvad de tænker, der er realistisk for 

dem selv. Derudover viser det sig, at sociale medier har indflydelse på unges syn på egen krop, hvor 

det specielt er Instagram og Snapchat, der dominerer. Det ses derudover, at pigerne påvirkes i langt 

større grad af sociale medier end drengene, og at de piger, der påvirkes mest, har Instagram som 

deres foretrukne sociale medie. 

I relation til sundhedsbegrebet ses en tendens til, at de unge tænker mere i retning af kost og motion 

end på det mentale aspekt, og at de hermed ikke har en bred og positiv forståelse af sundhed. 
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Derudover er det kun en lille andel, som kender til det brede positive sundhedsbegreb. I undervis-

ningen har flere unge haft undervisning i emner, der relaterer sig til kost og motion end til den 

mentale sundhed. Derudover viser det sig, at de unge der føler, de kan være kritiske overfor sund-

hedstendenser i samfundet, overvejende også er de unge, der i undervisningen har haft om mental 

sundhed. 

Metodisk diskussion 

Undersøgelser kan laves på mange forskellige måder, og vi har i vores undersøgelse måtte tage valg 

og fravalg. Vi kan dog være kritiske over for de valg, vi har taget, og prøve at se, om vi kunne have 

valgt at undersøge problemstillingen på en anderledes måde, der kunne have optimeret vores un-

dersøgelse, og dermed have givet en større validitet og reliabilitet. Vi er opmærksomme på, at der 

er en forskel i antallet af piger og drenge i vores spørgeskemaundersøgelse. Ud af de 118 respon-

denter er 72 piger, hvorimod der kun er 46 drenge. Dette kan have noget at sige i forhold til, når vi 

vælger at sammenligne resultaterne. Validiteten havde været større, hvis vi havde haft samme antal 

piger og drenge. 

Vi vælger derudover at spørge unge på en idrætsefterskole. Man må formode, at elever, der går på 

en idrætsefterskole, dyrker en eller flere former for idræt, og at dette eventuelt kan have en betyd-

ning for, hvilke kropstyper de stiler efter. Undersøgelsen kunne være foretaget på en folkeskole, 

men i så fald ville eleverne højst sandsynligt have haft den samme biologiundervisning gennem de-

res skolegang, hvilket kunne svække reliabiliteten i forhold til spørgsmålene omkring sundhedsun-

dervisning. Dette undgik vi ved at vælge en idrætsefterskole, hvor eleverne kommer fra flere for-

skellige steder i landet med forskellig sundhedsundervisning. Vi kan derfor spørge os selv, om relia-

biliteten ville have været højere, hvis vi havde valgt en efterskole med et andet fokus end idræt? 

Handleanvisninger 

Analysen viser en række tendenser set i forhold til unge og deres kropsopfattelser, som er værd at 

have for øje, også for os som lærere. Man kan måske tænke, hvorfor det ikke kun er forældrenes 

ansvar at klæde deres børn på til det samfund, vi lever i. Hertil må vi huske vores rolle og det ansvar, 

der hviler på os som lærere i skolen. Vi skal ifølge Folkeskolens formål bidrage til de unges faglige 
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såvel som alsidige udvikling, hvilket vidner om vores rolle i elevernes liv (UVM, 2019a). Derudover 

har vi en opgave i at lære eleverne dét, de ikke umiddelbart kan lære ved blot at “være til” i sam-

fundet. Her henvises til Alexander von Oettingen, dr.pæd., der antager, at skolen er en kunstig kon-

struktion. “Det betyder helt konkret, at barnet i skolen skal lære noget, som det ikke kan lære i livet 

eller i samfundet, men som det har brug for i forhold til at kunne leve et liv i samfundet.” (Oettingen, 

2016, s. 16-17). Eleverne har brug for den kunstige undervisning i skolen, så dét de lærer her, kan 

tages med udenfor skolen og dermed knytte an til deres almene dannelsesproces (Oettingen, 2016). 

Eleverne skal i skolen have en forståelse af sundhed ud fra det brede positive sundhedsbegreb, og 

derudover skal de udvikle kompetence, så de kan handle for at fremme sundheden både for dem 

selv og andre (UVM, 2018b). De må i skolen lære at kende til sundhedsbegrebets mange facetter, 

så de kan bruge den viden i deres liv i samfundet. Inden bachelorprojektets begyndelse havde vi en 

forforståelse om, at unge i dag bliver påvirket af sociale medier på mange måder, men særligt i den 

negative retning, hvilket analysen også peger i retning af. Det må tyde på, at de unge skal lære at 

kunne navigere og forholde sig kritisk til sociale medier. Derudover peger analysen også på elever-

nes manglende indsigt og kritiske sans, som er to af de fem komponenter indenfor handlekompe-

tence. Dette kan vidne om, at vi må medtænke komponenterne i vores biologiundervisning, hvis vi 

ønsker at bidrage til elevernes udvikling af handlekompetence. 

Udvikling af handlekompetence i praksis 

I skolen skal vi som biologilærere sørge for at undervisningen kvalificerer elevernes omverdensfor-

ståelse og deres muligheder for at tage stilling og handle, ikke mindst for eget liv, men også i sam-

fundsmæssige sammenhænge (UVM, 2019b). Derfor må vi i undervisningen være bevidste om at 

give eleverne redskaber til og muligheder for at udvikle handlekompetence, så de på sigt kan bruge 

det i deres liv. Vi vil derfor se nærmere på, hvordan vi som biologilærere kan bidrage til at udvikle 

elevers handlekompetence, så de kan navigere og forholde sig kritisk i et liv påvirket af sociale me-

dier. 

For at eleverne kan udvikle handlekompetence, må vi som lærere være bevidste om vores position. 

Vi skal i undervisningen ikke blot informere og oplyse om samfundsmæssige problemer, men der-

imod også give eleverne mulighed for at kunne handle. Vi skal dermed både inddrage handlinger og 
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handlemuligheder i undervisningen, hvortil vi kan drage nytte af Bjarne Bruun Jensens fem kompo-

nenter i handlekompetence (Jensen, 2016). Det er væsentligt, at eleverne gennem undervisningen 

opnår en indsigt til emnet, og herefter får lyst til at involvere sig. Eleverne skal opnå at få en evne 

til at tænke kreativt og visionært, og derudover skal de have mulighed for at bruge deres handle-

kompetence konkret ud fra en handling og opnå erfaringer heraf. Det er desuden vigtigt at få sat 

elevernes kritiske sans på dagsordenen, så de selv kan drage konklusioner og tage beslutninger (Jen-

sen, 2016). I følgende afsnit vil vi give forslag til handleanvisninger, der lægger sig op ad disse kom-

ponenter og beskrive, hvorfor disse kan være relevante at medtænke i undervisningsaktiviteterne i 

biologiundervisningen, hvor fokus er på sundhed, kropsopfattelser og sociale medier. 

Casearbejde og dilemmakort 

Til vores kompetencemålsprøve i biologi sidste år udarbejdede vi cases og dilemmakort, der var 

lavet med henblik på sundhedsundervisning i skolen. Efterfølgende har Rikke prøvet casearbejde i 

hendes seneste praktik, hvor hun netop arbejdede med sundhedsundervisning og herunder udvik-

ling af handlekompetence. Mette har i en af hendes praktikker arbejdet med dilemmakort i biologi, 

dog hvor emnet relaterede sig til seksualundervisning. Vi er herigennem blevet opmærksomme på 

de kvaliteter, som casearbejde og dilemmakort kan bidrage med i undervisningen. 

Der er flere grunde til, at vi ser casearbejde og dilemmakort som værende gode undervisningsakti-

viteter i forbindelse med udvikling af elevernes handlekompetence. Eleverne kan gennem cases og 

dilemmakort få indsigt i et givet problem. Det kan fx være gennem cases med forskellige personer, 

hvor det omhandler de enkelte personers sundhed. Casene er opbygget, så de hver har fokus på 

forskellige aspekter af sundhed. Eleverne skal prøve at sammenligne casene og komme frem til og 

argumentere for, hvem de mener, der er sundest. 

For at eleverne får lyst til at involvere og engagere sig, kan det være en fordel at lave cases og di-

lemmakort, som de kan relatere til deres eget liv. Det kan gøres ved, at de personer, man inddrager, 

er omkring samme alder som eleverne, og ved at indholdet kan relateres til elevernes hverdag med 

de problematikker, der kan opstå. Ved at lade eleverne arbejde med cases og dilemmakort, even-

tuelt i mindre grupper, får de mulighed for at diskutere med hinanden og sammen prøve at komme 

frem til en løsning. De får herigennem mulighed for at arbejde med deres visioner, hvor de kan gøre 
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brug af hinanden i gruppen. I gruppen må de, fælles såvel som individuelt, være kritiske og diskutere 

fordele og ulemper ved deres handleforslag. Casearbejde og dilemmakort kan på den måde sættes 

i forbindelse med de fem komponenter i handlekompetence. Vi kan dog ikke sige, at eleverne ved 

at arbejde med casearbejde og dilemmakort besidder handlekompetence, men arbejdsformerne 

kan være et led i udvikling af handlekompetence hos eleverne. 

Handleanvisninger i relation til biologifaget 

I biologi skal eleverne arbejde med naturfagenes fire gennemgående kompetenceområder; under-

søgelse, modellering, perspektivering og kommunikation (UVM, 2019b). Man kan i biologiundervis-

ningen arbejde mere målrettet med et kompetenceområde, men oftest vil flere områder blive bragt 

i spil samtidig. I forbindelse med casearbejde og dilemmakort kan eleverne arbejde med udvikling 

af deres perspektiverings- og kommunikationskompetence. Hvis de cases og dilemmakort eleverne 

arbejder med, relaterer sig til dem og deres liv, vil eleverne kunne arbejde med deres perspektive-

ringskompetence, idet denne kompetence netop handler om at kunne forbinde naturfaglig viden til 

egen hverdag og nære omverden (UVM, 2019b). Derudover vil arbejdet med cases og dilemmakort 

være medvirkende til udvikling af elevernes kommunikationskompetence. Lad os antage, at ele-

verne arbejder med casene omhandlende de forskellige personers sundhed. Her må eleverne i grup-

pen diskutere og argumentere med henblik på at afklare, hvem de mener, der er sundest ud fra de 

forskellige aspekter af sundhed. Fx kan den ene person godt have en sund fysisk krop, men ikke have 

det godt mentalt, og modsat kan en overvægtig person have det godt mentalt. Hensigten med at 

eleverne arbejder med casene er, at de får øje på de forskellige aspekter af sundhed. Casearbejdet 

kan derudover være lettere for eleverne at diskutere ud fra, end hvis det er elevernes personlige liv, 

der skal diskuteres. Derudover kan eleverne i gruppearbejde med dilemmakort, her med henblik på 

at afklare handlemuligheder, diskutere og argumentere, hvilket netop er et led i elevernes udvikling 

af deres kommunikationskompetence (UVM, 2019b). At eleverne gennem biologiundervisningen får 

mulighed for at arbejde med og udvikle deres perspektiverings- og kommunikationskompetence er 

yderligere et bidrag til at opfylde folkeskolens formål om at forberede eleverne til demokratisk del-

tagelse og medansvar, hvilket er et dannende aspekt (UVM, 2019b). 

Ifølge den norske naturfagsdidaktiker Svein Sjøberg har biologi, ligesom de andre naturfag, nogle 

argumenter for, hvorfor de er valgt som fag på skoleskemaet. Hertil hører både uddannende- og 
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dannende aspekter. Sjøberg opstiller fire argumenter for naturfag; et økonomi-, nytte-, demokrati- 

og kulturargument (Sjøberg, 2012). De bliver yderligere delt i to, økonomi- og nytteargumentet hø-

rer til et nytteperspektiv, hvor demokrati- og kulturargumentet hører til et dannelsesperspektiv. 

Sjøberg antyder, at der ofte i en naturvidenskabelig sammenhæng lægges vægt på nytteperspekti-

vet, men at det derimod måske burde være dannelsesperspektivet, man koncentrerer sig om, når 

man taler om naturfag som almendannelse (Sjøberg, 2012). Går vi ind til biologiundervisningen med 

denne indgangsvinkel, vil det stadig give mening, at eleverne arbejder med cases og dilemmakort. 

Herigennem får eleverne mulighed for at arbejde med deres almene dannelse, da de både i grup-

perne skal diskutere og argumentere for deres holdninger. Derudover må de lære at respektere, at 

andre elever ikke nødvendigvis har samme holdning, og om nødvendigt lære at gå på kompromis, 

hvilket kan bidrage til deres almene dannelse. 

Handleformer i arbejdet med at fremme mental sundhed 

Det er nødvendigt, at der er mulighed for at bruge sin handlekompetence, hvis der skal finde en 

konkret handling og forandring sted (Jensen, 2016). Set ud fra vores hensigt med at fremme elever-

nes sundhed i forhold til at være kritiske overfor sociale medier og kunne navigere heri, er det derfor 

vigtigt, at vi som lærere giver eleverne mulighed for at handle. Eleverne skal, som tidligere nævnt, 

have indsigt i det brede positive sundhedsbegreb og derigennem opnå en forståelse af den mentale 

dimension. Derudover skal de have indsigt i, at man let kan blive påvirket negativt af sociale medier, 

hvis ikke man er kritisk overfor det, man ser. 

Læreren kan bruge figur 1 “Fire forskellige kategorier af handling som udgangspunkt for at fremme 

sundhed” til at systematisere de muligheder, som kan eksistere i forhold til et sundhedsproblem 

(Jensen, 2020b). Eleverne kan både handle alene og i fællesskab, og de kan handle direkte eller 

indirekte i forhold til egen sundhed. Eleverne kan fx selv aktivt gå ind og ”unfollow” personer på 

Instagram, hvis de kun føler, at det påvirker dem negativt at se på deres ”perfekte” kroppe og hele 

tiden bliver mindet om, ikke at kunne leve op til det. Herved bruger eleverne bl.a. indsigt, engage-

ment, vision og kritisk sans til at udføre den konkrete handling, som de herefter kan reflektere over. 

Derudover kan eleverne i fællesskab komme med tiltag, som fx at indføre mobilfrie dage på skolen, 

hvilket er en indirekte handling, og som kan have en betydning for den mentale sundhed. At ele-

verne på denne måde undgår at bruge tid på sociale medier i skoletiden, kan måske bidrage til, at 
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de ikke påvirkes negativt heraf i lige så høj grad, som det ellers havde været tilfældet. Sociale medier 

har dog ikke nødvendigvis kun negative konsekvenser, da der er også flere gavnlige effekter. Et tiltag 

om mobilfri skole kan måske være med til, at eleverne ikke er fokuseret på at blive opdateret på de 

sociale medier hele tiden. Hvis ikke idéen fører til en handling, fx hvis ledelsen ikke går med til at 

indføre tiltaget, resulterer det dermed heller ikke i en sundhedsmæssig forandring. Eleverne skal 

derfor have handlerum for at den udviklede handlekompetence kan udfoldes (Jensen, 2020b). 

Selvom alle fem komponenter bliver bragt i spil, er det ikke en selvfølge, at eleverne ændrer adfærd, 

da andre færdigheder af almen karakter, som fx selvtillid, selvværd og samarbejdsevne, også har 

betydning (Jensen, 2016). Der kan dog være gode muligheder for, at eleverne udvikler handlekom-

petence ved, at vi som lærere har fokus på komponenterne i vores undervisning. 

Bør der være mere fokus på mental sundhed i skolen? 

Vi ser en tendens til, at mange elever ikke kender til det brede positive sundhedsbegreb, og at de 

kun har et snævert syn på sundhed. Derudover er der mange elever, som ikke føler, de kan være 

kritiske overfor de sundhedstendenser, vi oplever i samfundet. Vi sidder nu med et spørgsmål om, 

hvorfor der ikke er mere fokus på dette i skolen? Sundhed er et begreb, der har været meget fokus 

på i samfundet de seneste år, og med den nye folkeskolereform i 2014 kom sundhed da også på 

dagsordenen, men kun med fokus på bevægelse. I folkeskolens formålsparagraf 15 fremgår det, at 

”Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnit 45 min. om 

dagen” (UVM, 2019a). Formålet med at have bevægelse i undervisningen er at øge elevernes læring, 

motivation og trivsel, hvilket vi også finder væsentligt i forhold til at fremme sundheden hos børn 

og unge (EMU, 2019). Sundhedsbegrebet rummer dog også mange andre aspekter end bevægelse, 

og derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om der bør være mere fokus på den mentale sundhed 

i skolen? I Faghæftet for biologi fremgår det ikke konkret, at læreren skal undervise eleverne i emner 

om mental sundhed, hvilket der gør i Faghæfte 21, som omhandler det timeløse fag SSF. Vi ser her 

en problematik i form af, i hvor høj grad skolerne formår at få SSF integreret og prioriteret i under-

visningens skemalagte fag. 

En undersøgelse lavet af Undervisningsministeriet fra 2019 peger på, at der er udfordringer med 

undervisningen i SSF, da det er et emne, som ikke bliver prioriteret højt nok i skolen. Der mangler 
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en klar ansvarsfordeling i forhold til emnet, og både ledere og lærere mener, at der skal være mere 

faste rammer for, hvordan det kan prioriteres højere. Flere af lærerne mener, at de kun i mindre 

omfang kender til rammerne for SSF, og derfor kan det tyde på, at der er et behov for at have mere 

fokus på dette (Stukuvm, 2019). Der er forskellige bud på, hvordan man bedre kan ruste lærerne til 

at undervise i SSF. Et forslag fra SF, som er støttet af Radikale og Enhedslisten, lyder, at SSF skal 

gøres obligatorisk på læreruddannelsen. Forpersonen for Lærerstuderendes Landskreds, Rasmus 

Holme, mener dog ikke, at det er vejen frem. Han mener derimod, at det fremfor at være et valgfrit 

kursus, skal gøres til et specialiseringsmodul, som studerende selv aktivt kan vælge, så de bliver 

bedre rustet til at komme ud i skolen og undervise i det. Derudover mener han ikke, at det skal være 

obligatorisk, da andre fag i folkeskolen heller ikke er obligatoriske at have som lærerstuderende, 

som fx dansk (Bjerril, 2020). Hvorvidt SSF eventuelt skal gøres til et obligatorisk kursus eller et spe-

cialiseringsmodul for lærerstuderende, ændrer måske ikke på, i hvor stort et omfang emnet bliver 

integreret og prioriteret i undervisningen ude i skolerne. Man kan derfor overveje, om emner fra 

SSF skal gøres til et fag på skoleskemaet? 

I Norge har man fra 2020 valgt at indføre et tema i grundskolen, som de kalder Folkehelse og livs-

mestring, der skal give eleverne kompetencer til at fremme god psykisk og fysisk sundhed, og give 

eleverne mulighed for at tage ansvarlige livsvalg (UDIR, u.d.). I Danmark har Det Nationale Stress-

panel, som er nedsat af regeringen i 2018, en holdning til, at livsmestring også skal gøres til et tema 

i den danske grundskole og på ungdomsuddannelserne. Målet skal bl.a. være, at unge skal lære ”… 

at stille sig kritisk over for de mange påvirkninger, der skyller ind over dem fra virkelighedsfjerne 

billeder på de sociale medier, og forstå betydningen af relationer.” (Christensen, 2019). Hertil for-

tæller sociolog og forfatter Anette Prehn, som er formand for Det Nationale Stresspanel, at unge i 

dag ”… skal præstere som aldrig før, og den ydre styring fylder meget. Mange ser sig selv udefra med 

andres øjne og har til gode at opbygge et sundt og bomstærkt balancepunkt i livet.” (Christensen, 

2019). Yderligere fortæller hun, at vi i samfundet har ”… en forståelse af betydningen af fysisk be-

vægelse, men vi mangler at indse, at fysisk helbred og mentalt helbred er to sider af samme menne-

skeliv.” (Christensen, 2019). Et andet synspunkt, i forhold til mental sundhed i skolen, kommer fra 

Danmarks Lærerforening, der mener, at det er en god ide at have fokus på livsmestring, men ikke 

decideret som fag eller tema i læreplanen. Formand Anders Bondo mener, at vi ikke skal adressere 
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ethvert samfundsproblem som et nyt fag i skolen, men derimod blive bedre til at lave en skole, hvor 

det er en del af dagligdagen at sætte fokus på det pres, de unge kan stå overfor (Christensen, 2019). 

Der er hermed forskellige synspunkter og holdninger til, hvorvidt mental sundhed skal på skoleske-

maet eller ej, og i så fald i hvor stort et omfang. Vi kan ikke vide, hvad der sker i fremtiden, og om 

mental sundhed bliver en fast del af hverdagen i skolerne. Indtil da kan vi dog som biologilærere 

selv inddrage og prioritere den mentale sundhed i vores sundhedsundervisning i biologifaget. 

Konklusion 

Vi har i denne opgave undersøgt, hvilke kropsopfattelser der dominerer blandt unge. Det viser sig 

ud fra vores egen spørgeskemaundersøgelse og i Sex & Samfunds undersøgelse “Unges syn på krop 

og kropsidealer” fra 2017, at flertallet af de unge har en positiv kropsopfattelse, men at der stadig 

er en del, der har en negativ opfattelse af egen krop. Pigerne har en tendens til, i større omfang end 

drengene, at have en negativ kropsopfattelse, således viser vores undersøgelse, at omkring hver 

fjerde pige har en negativ kropsopfattelse. Derudover ser vi i Skolebørnsundersøgelsen fra 2018, at 

der en tendens til, at unge generelt føler sig for tykke, selvom de ikke er det, hvilket kan pege i 

retning af de negative kropsopfattelser. De unge giver i vores undersøgelse udtryk for, at der er flere 

elementer, der har indflydelse på deres syn på egen krop, herunder bl.a. sociale medier. Der ses en 

tendens til, at de unge, men særligt pigerne, bliver påvirket negativt af sociale medier. Dette kan 

tyde på, at eleverne bør have redskaber til at kunne navigere og forholde sig kritisk til sociale medier. 

Vi kan som biologilærere gennem undervisning om kroppen bidrage til udvikling af elevernes hand-

lekompetence, så de netop kan navigere og forholde sig kritisk i et liv påvirket af sociale medier, ved 

at inddrage Bjarne Bruun Jensens fem komponenter i handlekompetence; indsigt, engagement, vi-

sioner, handleerfaringer og kritisk sans i vores undervisning. Vi må give eleverne indsigt i det brede 

positive sundhedsbegreb, herunder med fokus på det mentale aspekt, og give dem et indblik i, hvor-

dan mental sundhed kan være afgørende for, hvordan vi har det med os selv. Hvis sociale medier 

påvirker eleverne negativt og giver et forkert indtryk af, hvordan kroppen “bør” se ud, og de ikke 

føler, de lever op til det, kan det resultere i en negativ kropsopfattelse. Derfor er det også vigtigt, at 

eleverne får indsigt i, hvordan sociale medier bruges, og hvordan billeder ofte iscenesættes og 
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redigeres. Derudover er det væsentligt, at eleverne har indsigt i, hvordan kroppe er genetisk for-

skellige, og at man derfor må tænke realistisk i forhold til, hvilke kropstyper man stiler efter. 

I undervisningen kan eleverne arbejde med cases og dilemmakort for at udvikle handlekompetence. 

Gøres casene og dilemmakortene virkelighedsnære for eleverne, kan det medvirke til at de engage-

rer sig, og de kan relatere til dem, hvilket yderligere kan bidrage til udvikling af deres perspektive-

ringskompetence. Eleverne får gennem aktiviteterne mulighed for at argumentere og diskutere, 

samtidig med at de må lære at respektere, at de ikke nødvendigvis har samme holdninger som deres 

klassekammerater. Dette bidrager til elevernes kommunikationskompetence, og yderligere deres 

almene dannelse. Derudover må eleverne få konkrete handleerfaringer, enten individuelt eller i fæl-

lesskab, hvor formålet er at fremme deres sundhed. Hertil må eleverne tænke kreativt og visionært 

i forhold til at finde på tiltag, og vi må som lærere være med til at give eleverne handlerum, således 

de kan udføre disse handlinger.  

Perspektivering 

           

               

        

             

            

           

            

I forbindelse med begrebet handlekompetence, er vi stødt på Sundhedskompetence, som er et re-

lativt nyt begreb i Norden. WHO’s definition af sundhedskompetence fra 2013 oversat til dansk, 

defineres som: ”de kognitive og sociale kompetencer, der bestemmer motivation og den enkeltes 

mulighed for at få adgang til, forstå og bruge oplysninger på en måde, der kan fremme og opret-

holde et godt helbred” (Maindal & Vinther-Jensen, 2016, s. 4). Det kunne være spændende at un-

dersøge begrebet nærmere og sætte det i relation til sundhedsundervisningen i skolen. For hvem 

ved, hvis det ud fra forskning viser sig at have stor betydning for fremme af sundhed, og om det 

dermed også bliver en del af det, eleverne skal lære om i sundhedsundervisningen? 
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Bilag 1 - Spørgeskema 

Spørgeskemaet er lavet i Google analyse. 
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Forskellige kropstyper - Piger 
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Forskellige kropstyper - Drenge 
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Krop og trivsel 
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Sociale medier 
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Biologi-undervisning 
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Bilag 2 - Interviewguide 

Interview af to elever omkring deres opfattelser af egen krop. 

Introduktion: Omhandler din egen kropsopfattelse - vi bygger videre på dine svar fra spørgeskemaet. 

Anonymitet: Vi anonymiserer dit navn 

Optagelse: Vi optager interviewet 

Tid: ca. 25 minutter 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilke kropsopfattelser dominerer blandt unge, 

og hvilken betydning kan det have for deres hver-

dag? 
 

• Hvad kan du godt lide ved din egen krop? 

• Hvad er du mindre tilfreds med? Hvorfor? 

• Hvem har betydning for, hvad du tænker om 

din egen krop? På hvilken måde? 

• Hvordan har du det med at skulle vise din krop 

frem til andre? fx ifm. badesituationer 

• Hvorfor tror du nogle unge ikke vil gå i bad 

sammen med andre, fx efter idrætsundervis-

ning? Hvordan kan man ændre dette? 

Hvilken betydning har det for unges syn på egen 

krop, at vi lever i et samfund, hvor sociale medier 

er en integreret del af hverdagen? 

• Bruger du sociale medier til at “poste” ting fra 

dit eget liv? Hvis ja, på hvilken måde? 

• Hvilken betydning har de sociale medier for dit 

syn på din egen krop? 

• Hvordan kan du være kritisk overfor det, du 

ser på de sociale medier? 

Får eleverne i biologiundervisningen mulighed for 

at udvikle handlekompetence? 

• Hvilke arbejdsformer bruger I i din biologiun-

dervisning? Har I indflydelse på det? 

• Hvordan kan du bedst lide at arbejde i under-

visningen? Hvad føler du, du får mest ud af? 

• På hvilken måde bruger du den viden, du får i 

undervisningen i din hverdag? 
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Bilag 3 - Udsnit af elevernes besvarelser om sundhed 

Udsnit af elevernes besvarelser om sundhed fra spørgeskemaet sat i forbindelse med sundhedsbe-
greberne 
 

 
 

Skriv mindst fem ting du kommer i tanke om, når du hører ordet ”sundhed” Sundhedsbegreb 

Sund mad, træning, at have det godt med sig selv, være glad, ikke syg Snævert positivt 

Sund mad, rask, selvværd, sport, tilfreds med sig selv Snævert positivt 

Grøntsager, sund kost, træning, motion, sygdomsfri Snævert negativt 

Mad, motion, glæde, godt helbred, sundhedssystem Bredt positivt 

Varieret kost, træning, at man er glad, at man er social, selvværd Snævert positivt 

Grøntsager, proteiner, motion, fisk, at have det godt med sig selv. Snævert positivt 

Sund mad, træning, rask, ikke syg, normalvægtig Snævert negativt 

Æbler, motion, fitness, kost, vægt Snævert 
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