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Mental sundhed - WHO’ s definition (2008, 2014)

Mental sundhed er defineret som en tilstand af trivsel, hvor individets kan udfolde sine 
evner, kan håndtere dagligdags udforinger inkl. stress, på frugtbar vis kan arbejde 
produktivt samt er i stand til at yde bidrag til fælleskabet 

WHO forbinder altså trivsel og mental sundhed. De handler begge om psykiske og 
sociale dimensioners betydning for individets udfoldelse.

SST sætter lighedstegn

Da sundhed også omhandler fysiske aspekter, må det kropslige aspekt medtænkes. 

08-09-2020 KAREN WISTOFT 4



Mental sundhed (Wistoft, 2011)

Emotionelt

Kropsligt

Socialt
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Hvorfor undersøge trivsel og mental sundhed?
Etisk forpligtelse – fælles forpligtelse for at sikre at der er bedst mulige 
forudsætninger for trivsel/mental sundhed og tage hånd om mistrivsel

Læring forudsætter trivsel og omvendt. Skelnen mellem faglig trivsel og 
social trivsel 

Sociale (digitale) fællesskaber: støtte og inspiration fra omgivelserne samt 
faglige, sociale og personlige kompetencer er centrale for, at børn og 
unge trives

Folkesundheden: styrkes generelt, når trivsel og mental sundhed i 
barndom og ungdom fremmes. Man nedsætter risikoen for sygdomme, 
der kan opstå som følge af mistrivsel (WHO, 2008, 2014)
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Forebyggelse og mental sundhedsfremme  (WHO, 2017)

Formål: at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Depression blandt  unge er den tredje største årsag til sygdom og 
dysfunktion 

Selvmord er den tredje største årsag til død blandt de 15-18 årige

Mentale sundhedsproblemer fx depression og angst i ungdomsårene, der 
ikke bliver behandlet, skader de unges mentale sundhed og sociale 
funktioner som voksne.
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Trivsel og mental sundhed i pædagogisk forskning
Karakteristik af elevens egen vurdering af:

a) sine sociale tilhørsforhold herunder forhold til kammeraterne og netværk (også 
digitale)

b) om han/hun har nogle at betro sig til (fortrolighed)

c) om han/hun er omgivet ansvarlige voksne, der giver omsorg, holder aftaler og har 
tiltro til eleven

d) går på en skole, hvor det er godt at være

bruges som parametre i forhold til at bestemme en større eller mindre grad af trivsel 
(Wistoft i: Sederberg & Stolpe, 2019 s. 21-41)
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To sundhedsbegreber (Wistoft, 2012)

I den praktiske hverdag er det nødvendigt at afklare det mentale sundhedsbegreb og 
det trivselsbegreb, der trækkes på.

Typisk et spændingsfelt mellem:

A) den biomedicinske tradition med et dertil knyttet risiko- og effektorienteret 
sundhedsbegreb

B) den sundhedsprofessionelles, pædagogens eller lærerens ønsker om forståelse, dialog 
og involvering af de børn og unge, de arbejder med. 
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To trivselsdiskurser (Wistoft & Qvortrup, 2017)

Definition af trivsel Trivselsfremme

Sundhedsdiskurs Risikofri og sygdomsfri tilstand Risikoadfærdsreducerende
interventioner baseret på et 
kausallogisk paradigme (årsag-
virkning)

Pædagogisk diskurs Velbefindende, der giver følelsen af 
overskud, gåpåmod, handlekraft og 
glæde ved at være sammen med 
sig selv og andre

 Involverende interventioner
baseret på et refleksionslogisk 
paradigme
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Vores corona-undersøgelse

Folkeskolen i seks kommuner: 

Elevers og forældres udsagn/oplevelser af 
skolens/lærernes indsatser, egen læring, 
sociale kontakter, trivsel mm.

Elevers og forældres udsagn, der kan 
relateres til mental sundhed under 
skolelukningerne
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Elevernes hverdag og trivsel (6 items)

Rammer og struktur for skolearbejdet (7 items)

Kontakt og samarbejde med lærere og 
klassekammerater (5 items)

Undervisningsformer og oplevet 
undervisningskvalitet (9 items)

Tro på egne evner og mestringsoplevelser (5 
items)

9. klasse elevers eksamensovervejelser (4 items)

Forældrenes rolle og situation (7 items)

Elevernes og forældrenes oplevelse af lærernes 
og skolens indsats (6 items)



Nedlukningen og vores survey
Dato 2020 Aktivitet

11. marts Lockdown – alle skoler og børnehaver i DK

Fra 15. marts Nødundervisning (digitale løsninger, eleverne arbejder hjemme)

15.-20. april Genåbning: 0.-5. klasser og børnehaver (specifikke restriktioner)

18. maj Genåbning: 6.-10 klasser (specifikke restriktioner)

0
8
-
0
9
-
2
0
2

1.-20. april Survey i 6 kommuner: 6000 elever (3.-9. klasse) og 5000 forældre svarede

15.-19. juni Survey 4 kommuner: 1200 elever (3.-9. klasse) og 200 lærere svarede



Forældrebekymringer

En tredjedel er meget bekymret

En tredjedel er noget bekymret

En tredjedel er ikke særligt bekymret
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Forældresvar på: Hvad der er det bedste og det 
værste ved corona-situationen?

Om en ’selvkørende’ og ’stille pige’: ”Jeg synes virkeligt mit barns lærere har gjort det 
godt. Hun er helt selvkørende sammen med dem. Jeg er udelukkende bekymret for det 
mentale. Hun er ensom og savner sine venner - og det er meget sårbart kun at mødes 
online, når man er en lidt stille pige”. 

”Det bedste: intet. Det værste: at vores barn er understimuleret både fysisk og mentalt”. 

”Dejligt med mere tid særligt om eftermiddagen/aftenen uden fritidsaktiviteter… men 
utrygt ift. ældre familiemedlemmer mv. Vores dreng har desuden en lidt svær tid mentalt, 
og dette gør det ikke bedre. Mange bekymringer for et 9-årigt hoved”. 
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Flere forældresvar…

”Børnene bliver frataget det liv som børn og unge normalt har, alt i medierne osv. handler 
om corona. Selvfølgelig skal vi følge de retningslinjer der er udstukket for os. Børnene/de 
unge får udsat konfirmationen, og stadig ved de ikke om dem i august kan blive til noget. 
Og i alt det her brokker de sig ikke, men blot stiltiende accept af hvordan det er. Hører 
om flere børn/unge vælter mental. Det er en meget høj pris denne corona-krise har 
betydet for vores børn”. 
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Også positive…

”Det bedste er at man får en enestående 
mulighed for at prøve at være rigtigt 
sammen med sine børn igennem lang tid 
uden at have en masse aktiviteter på 
programmet”

”Det bedste er den fantastiske tid, vi har 
sammen som familie”. 
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Statiske analyser: mental sundhed
Hvordan mental sundhed hænger sammen med øvrige faktorer: 

Mental sundhed (a= 0,72)

Oplevelsen af undervisningen (a=0,74)

Oplevelsen af klare rammer og struktur (a=0,75)

Forældres tilfredshed med skolen og lærernes indsats (a=0,94)

Forældres bekymring over børns læring og udvikling (a=0,81)

Forældres oplevelse af at håndtere situationen (a=0,67)

Socioøkonomisk status (a=0,57)
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Tre ting springer i øjnene

A. Der er klare aldersforskelle med hensyn 
til reaktionen på nedlukningens 
udfordringer, hvad angår undervisning 
og læring.

B. En femtedel af eleverne havde det 
særligt svært hvad angår undervisning 
og læring. 

C. Situationen med hjemmeundervisning 
udfordrede også elevernes mentale 
sundhed og trivsel.
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Elevernes sociale trivsel

08-09-202011-12-2019

”Jeg savner mine venner og kammerater” Respondenter Procent

Helt enig 4.654 79,9 %

Overvejende enig 739 12,7 %

Hverken enig eller uenig 251 4,3 %

Overvejende uenig 86 1,5 %

Helt uenig 66 1,1 %

Ved ikke 26 0,4 %

I alt 5.822 ####

92,6 %



Elevernes mentale sundhed
Helt eller 

overvejende enig
Jeg savner at være sammen med mine lærere
3. klasse 80 %
Gennemsnit af 3.-9. klasse 60 %
Lærerne på min skole er opmærksomme på, om jeg laver mit skolearbejde
3. klasse 66 %
Gennemsnit af 3.-9. klasse 77 %
Jeg har kontakt med mindst en af mine lærere hver dag
3. klasse 21 %
Gennemsnit af 3.-9. klasse 34 %
Hvis der er opgaver, jeg ikke forstår, er det nemt at få hjælp fra en lærer
3. klasse 41 %
Gennemsnit af 3.-9. klasse 54 %
Mine lærere fra skolen laver en plan for hver enkelt dag
3. klasse 70 %
Gennemsnit af 3.-9. klasse 63 %
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Cluster-analyse mental sundhed

08-09-202011-12-2019

Cluster 
1

Cluster 
2

Cluster 
3

Mental sundhed .28 -.04 -.22
Min mor/far/andre i familien laver en plan for hver enkelt dag .51 -.84 .06

Jeg ved for det meste, hvad lærerne vil have mig til at lave .22 .48 -.52
Lærerne på min skole er opmærksomme på, om jeg laver mit 
skolearbejde

.36 .41 -.66

Lærerne på min skole er opmærksomme på, hvordan jeg har 
det

.39 .35 -.66

Hvis der er opgaver, jeg ikke forstår, er det nemt at få hjælp fra 
en lærer

.43 .52 -.79

Hvis der er opgaver, jeg ikke forstår, er det nemt at få hjælp fra 
mine forældre

.38 .02 -.40

Jeg har kontakt med mindst en af mine lærere hver dag .44 .35 -.53
Det er nemt at følge med i undervisningen .19 .53 -.58
Jeg kan fint koncentrere mig om de skoleaktiviteter, jeg skal 
lave i løbet af dagen

.22 .42 -.49

Antal respondenter i cluster (n) 1.695 1.157 1.523
Procentfordeling 38,7 % 26,5 % 34,8 %
N= 4.375          p=0.000

De forældrestøttede De selvhjulpne De udfordrede



Corona- ensomhed

Vores corona-us:
 20 % af eleverne følte sig ensomme
 næsten alle (92%) savnede vennerne, skolen 

og fritiden
 den fysiske kontakt med vennerne stærkt 

reduceret
 mange af eleverne var usikre på deres egen 

læring. 

Overraskende?: pigerne udtrykker det 
højeste niveau af mental sundhed!

08-09-2020 KAREN WISTOFT 22



Ensomhed i andre undersøgelser
Ensomhed er et aktuelt og alvorligt problem blandt børn og unge i Danmark

Ensomhed er karakteriseret ved for eksempel selvskadende adfærd, selvmordstanker, 
depression, angst, skolefrafald, skolefravær samt lavere karakterer

6 % af eleverne angiver, at de ofte eller meget ofte føler sig ensom
 hyppigere blandt piger end blandt drenge: den største kønsforskel ses mellem de 13-årige 

drenge og piger, hvor 10 % af pigerne føler sig ensom, mens dette gælder for 3 % af drengene
 ensomhed er dobbelt så stor i lav socialgruppe (8 %) som i høj socialgruppe (4 %)

 (HBSC [Skolebørnsundersøgelsen], 2018)
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Kønsforskel trivsel i andre undersøgelser
Social og faglig trivsel:

Pigerne har en relativt lavere social 
trivsel end drengene, mens de har 
den relativt højeste faglige trivsel 
(Qvortrup, Egelund & Nordahl, 2016).

Måske derfor er vurderer pigerne 
deres trivsel og mentale sundhed 
højere end drengene under 
skolenedlukningen. 
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Alder
Mere udfordrende for de yngste elever (3. klasse) at klare situationen med 
nødundervisning, end for de ældste elever (8. og 9. klasse).

3. klasses eleverne oplevede dårligere relationer til lærerne, kammeraterne og skolen 
end gennemsnittet.
 Samtidig havde de vanskeligere ved selvstændigt at varetage skolearbejdet. 
 De oplevede kvaliteten af nødundervisningen anderledes, end gennemsnittet. 

På den anden side: flere af 3. klasses eleverne oplevede at få hjælp fra deres forældre 
eller andre i hjemmet end gennemsnittet

 forældre-relationen kompenseredes for den udfordrede elev-lærer-rolle.
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Elever der havde det særligt svært 
En tredjedel responderede væsentligt mere negativt på samtlige parametre, end det var 
tilfældet for de resterende to tredjedele af eleverne

En femtedel af eleverne gav udtryk for at have det særligt svært

Disse elever fik ikke tilstrækkelig støtte derhjemme

De havde ikke mulighed for at dele deres svære situation med nogen, der kunne hjælpe 
dem, de oplevede ikke i tilstrækkelig grad at have kontakt til skolen og lærerne

For dem var hjemmeskolen en meget negativ oplevelse: de var usikre på egen læring

De forskelle mellem eleverne, der i andre analyser henføres til social arv, blev forstærket. 
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Forældre bekymringer skævt fordelt
Negativ sammenhæng mellem børnenes 
trivsel/mentale sundhed og forældrenes 
grad af bekymring:
 Forældrene til de børn, der oplevede lavest 

grad af mental sundhed, udtrykte den 
laveste grad af bekymring for deres børns 
læring og mentale udvikling.

Disse børn havde også sparsom kontakt 
med deres kammerater, lærere og skolen

De lavede kun i et lille omfang hyggelige 
aktiviteter med familien

 risiko for at blive overladt til sig selv. 
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Fremtidige udfordringer? 
Øget opmærksomhed på: 

Fællesskab og omsorg for hinanden  social og faglig trivsel 

Lærerens rolle/lærer-elevrelationer  social og faglig trivsel 

De elever, der har det sværest?

Involverende trivselsfremmende aktiviteter
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