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Sundhed og trivsel     Januar 2020 
hos folkeskoleelever 
i 5., 7. og 9. klasse  

 

Vil I bidrage med ny viden om sundhed og trivsel blandt folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasse? 

Formålet med forskningsprojektet ”Sundhedssocialisering blandt folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasse” er, at 

bringe ny viden om, hvordan sundhed og trivsel skabes socialt i forskellige klasser på forskellige skoler i hele 

landet, for at få viden om, hvorfor mere end 30 % af eleverne i den danske folkeskole mistrives, og hvad vi 

kan gøre ved det. Derfor er et elevperspektiv vigtigt, så vi kan få indsigt i elevernes egne erfaringer, tanker 

og oplevelser med sundhed i en klassekontekst.  

 

Hvad skal I gøre? 

Projektet skal bruge kontaktinformationer på en eller flere lærer(e)/medarbejder(e), som har lyst til at 

uddele og indsamle spørgeskemaer fra elever i 5., 7., og 9. klasse. Spørgeskemaet tager 15-20 minutter at 

besvare, alt efter elevernes klassetrin, og eleverne udfylder skemaet på computer, tablet, mobil eller i 

papirform.  

Tilladelsen gives ved returnere dette dokument til Katrine på: kaju@kp.dk sammen med 

kontaktinformationer på kontaktpersonerne. 

 

Om undersøgelsen 

Ambitionen med forskningsprojektet er, at undersøge sundhed som noget, der skabes socialt eleverne 

imellem, når de er i skole – heraf ordet sundhedssocialisering. Projektet er delt op i tre faser, som forløber 

over tre år. Første fase er afsluttet. I første fase observerede og interviewede projektleder Katrine Vraa 

Justenborg seks forskellige folkeskoleklasser af flere omgange, for at få et elevperspektiv på sundhed. Den 

anden fase er denne landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som vil skabe en bred viden om sundhed 

og kortlægge mønstre i sundhedssocialisering. Den sidste fase består af uddybende interviews med elever 

og deres oplevelser samt erfaringer med sundhed.  

Spørgeskemaet vedrører elevernes holdninger om: 

• Elevens opfattelse af sin krop og sit udseende 

• Elevens sundhed 

• Elevens brug af mobil/tablet/computer og sociale medier 

• Elevens trivsel 

• Elevens opfattelse af sine klassekammerater 
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Hvad får I ud af at være med? 

I vil modtage en opgørelse med data om jeres elevers sundhed og trivsel i en klassekontekst, samt mulighed 

for at få projektleder Katrine Vraa Justenborg ud og holde oplæg om de overordnede fund fra projektet. På 

den måde får I indsigt i de sunde og usunde socialiseringsprocesser, som jeres elever praktiserer til 

hverdag, samt mulighed for at målrette nye indsatser på området. Resultaterne kan også benyttes til at 

brande skolen på områder, hvor eleverne udmærker sig. 

 

Anonymitet og databehandling 

Alle data vil blive behandlet fortroligt med hjemmel i videnskabelige og statistiske undersøgelser (§10 

databeskyttelsesloven), og elevernes deltagelse bliver anonymiseret. Resultaterne bliver udelukkende 

anvendt i forbindelse med forskningsprojektet ”Sundhedssocialisering blandt folkeskoleelever i 5., 7. og 9. 

klasse” og vil blive formidlet som en ph.d.-afhandling i form af tre-fire forskningsartikler samt en kappe. Der 

offentliggøres ikke data, hvor svar fra enkelte elever eller klasser kan genfindes.  

 

Jeres deltagelse er vigtig – og I bestemmer! 

Jeres deltagelse i projektet er vigtig for den samlede viden om sundhed og trivsel blandt folkeskoleelver i 5., 

7. og 9. klasser, og derfor håber jeg meget, at I vil sætte tid af til, at eleverne kan deltage. Jeg vil bestræbe 

mig på, at finde en ramme der passer jer, og jeg er derfor meget fleksibel. Derfor er det jer, som 

bestemmer, hvornår og i hvilket fag spørgeskemaerne besvares. Indsamlingsperioden forløber i starten af 

2020. 

Hvis I har spørgsmål til undersøgelsen, er I meget velkomne til at kontakte mig. 

På forhånd mange tak! 

 

Dato: 

 

Kontaktinformationer på lærere/medarbejdere: 

 

 
Skole: 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Katrine Vraa Justenborg 

Projektleder og ph.d.-studerende, 

Center for Ungdomsforskning 

E-mail: kaju@kp.dk 


