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Aktuelle perspektiver på mental sundhed 

 

I. WHO: selvrealisering og produktiv tilpasning 

II. Den salutogenetiske idé: coping- og 

mestringsstrategier (Antonovsky) 

III. Well-being: happiness and desire (Haidt; Nussbaum) 

IV. Positiv behavior: adfærdsregulering, styrke (især 

forældre-) kompetencer (PALS Mental sundhed, 2012) 

V. Mindfulness: opmærksomhed og anerkendende 

nærvær i skolen (Prahm; Svinth m.fl.) 

 

21-05-2014 Karen Wistoft 3 



Mental sundhed (Wistoft)  

 

 

• Psykisk fænomen 
• Tanker, følelser, vilje 

• Selvværd 

 

• Socialt fænomen 
• Kommunikation 

• Trivsel og social anerkendelse  

 

• Biologisk fænomen 
• Krop 

• Fysisk velvære 
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Mental sundhed i skolen (Wistoft, 2012) 

 

• At kunne se mening med 

tingene 

• At have et positivt selvbillede 

• At kunne indgå i relationer med 

andre, hvor man føler sig set og 

taget alvorligt 

• At kunne bruge sine venner og 

føle sig brugbar 

• At kunne tilpasse sig positivt til 

andre, til vanskeligheder og til 

én selv…  
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Mål for mental sundhed (Wistoft, 2010; 2012) 

 Udvikler eleverne sig følelsesmæssigt, kreativt og 

personligt?  

 Er de i stand til at indgå i anerkende relationer m 

andre? 

 Ser de problemer i øjnene, løser dem og lærer af 

dem? 

 Er de tillidsfulde og sikre på sig selv? 

 Er der opmærksomme på andre og føler med dem 

(empati)? 

 Kan lege og have det sjovt? 
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 Kan de tilpasse sig andre, vanskeligheder og sig selv?  

 Føler de brugbare overfor andre? 

 Får de slappet af/hvilet sig tilstrækkeligt? 

 Kan de koncentrere sig/tænke klart? 

 Kan de give slip i negative følelser? 

 Har de mod på at ændre ting til det bedre for sig selv og 

andre? 

 Oplever de selv at de vokser? 

 Har de positive forventninger til fremtiden?  
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Robusthed 

 

• Robusthed handler om at blive god til at klare livets 

udfordringer i stort og småt: udfordringer i forhold til 

andre mennesker; klare opgaver, som er svære; kunne 

holde fast i et mål, der skal nås og klare fristelser, som 

man ikke har godt af. Robusthed handler også om at gøre 

det nemmere at lære nyt og huske, kunne træffe 

fornuftige beslutninger og forebygge konflikter, 

usikkerhed og pres i hverdagen (P.L. Bak, 2013)  
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Fællesskab 

Rummeligt 

Jeg-støttende 

Inkluderende 

 

Udstødende 

Afvisende 

Ekskluderende 
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Selvrealisering – fællesskab 
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Mental usundhed 

Magtesløshed: ingen forventninger om at kunne 
mestre livets betingelser og opfylde mål 
 
Meningsløshed: ingen oplevelse af sammenhæng i 
hverdagen. Ingen sammenhæng mellem roller i 
nutid og roller fremtid 
 
Normløshed: ingen overensstemmelse mellem 
normer i forskellige kontekster 
 
Social fremmedgørelse: mangel på meningsfulde 
relationer og involvering i skolekonteksten 

• Jenkins et al., 2008  
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Skrøbelig identitet 

 

 

Negative selvbilleder ’lurer’ 

under overfladen, hvis ikke 

eleverne kan genkende sig selv i 

de forskellige sammenhænge, de 

indgår i… 

• hvis der fx er stor forskel på 

de krav, normer og værdier, 

man er opdraget med 

hjemme, og dem man møder 

i skolen…  
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Elevernes egne spørgsmål (Wistoft, 2012)  

 

 Kan jeg regne med, at der er nogen, der lytter til mig, 

når jeg har brug for det?... 

 Er det ok at bruge sine venner, når det brænder på? 

 Er det ok at bruge de voksne til svære ting (ikke kun, når 

man kan fortælle om scorede mål eller flotte 

karakterer)?  

 Bliver jeg betragtet som ’svag’, hvis ikke jeg helt ved, 

hvad jeg vil?...  
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Lærernes spørgsmål (Wistoft, 2012)   

• Hvilke kvalifikationer og hvilken viden har jeg brug for, når jeg skal 

undervise i emner med relation til mental sundhed i klassen? 

• Ved jeg, hvordan jeg skal respondere overfor en elev, som måtte 

vise tegn på at være rystet, utryg eller ked af det i relation til disse 

emner? 

• Hvordan svarer og agerer jeg, når en elev stiller mig et personligt 

spørgsmål? 

• Hvordan påvirker min egen selvforståelse, identitet og relationer til 

andre mennesker – ikke mindst til eleverne og forældre – min 

undervisning?  

• Er skolen parat til at håndtere ansatte/elever med mentale 

problemer eller kritiske hændelser, der påvirker andre? 
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Skolelederes udsagn (Grønland, 2012) 

• ”Hvis en skole skal trives skal lærerne også være i 

trivsel!” 

• ”Hovedpointen er ansvarliggørelse blandt lærere og 

elever, forældrene kan vi ikke altid nå”… 

• ”Hvis man selv har det dårligt er man meget mere 

modtagelig – fx en lærer der råber og skriger af en elev. 

Og ikke kan styre sig. De stærke lærere kan godt hold sig 

i skindet”. 

• ”Skolelederen passe på ikke at overtage for lærerne, 

men være der for dem, støtte dem, skabe tryghed både 

blandt lærere og elever”  
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Eksempel 1– skole Ydre Nørrebro (Wistoft, 2013) 

• Ingen drenge har forventninger om at tage en 

ungdomsuddannelse eller få et job, efter de er færdige 

med 10. klasse 

• Pigerne er mere optimistiske og mener, de nok skal klare 

sig ’ude i samfundet’ 

• De fleste af de interviewede elever har svært ved at 

‘genkende sig selv’ i de forskellige sammenhænge de 

indgår i… 

• Der er stor forskel på de krav, normer og værdier, de er 

opdraget med hjemme, og dem de møder i skolen…  
(individuelle interviews m. elever i 7. klasse (N=32))  

 

 

21-05-2014 Karen Wistoft sep 2013 16 



Idealer og planer 

• Især pigerne er påvirket af forældreforventninger om at 

være dygtige, ansvarsbevidste og målrettede 

• Mange af dem former deres identitet i dette billede – de 

har et klart billede af, hvad det vil sige at klare sig godt 

• De laver målrettede planer – ofte sammen med 

forældrene 

• Hvis planen krakelerer, er der stor chance for, at de også 

selv krakelerer…  

• For de lærer, at svaghed og problemer ikke er ’hipt’ i 

voksensamfundet 
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‘Termometret’ som måleværktøj 

• Trivselsparametre: 

• generel tilfredshed: føler de sig godt tilpas og trygge? 

• mobning: er de blevet mobbet af andre elever eller af deres 

lærer? 

• klasselæreren: viser klasselæreren interesse for eleven?, kan de 

få hjælp? 

• timerne/undervisningen: er der ro i undervisningen?, hvordan 

ligger de fagligt?, keder de sig osv.? 

• stress: er der for mange lektier, føler de sig generelt stresset?, og 

helbred og velbefindende: har de haft meget fravær? 

• positive tanker: tænker positivt om sig selv og om andre. Tror 

andre kan lide én.  

  at lære at trives 
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Tre lærer roller (Wistoft, 2013) 

 

 

•Veninden  

 

•Taberen 

 

•Driveren  



Eksempel II: bonus point score 

8a  8b 8c 

Social trivsel  7.4 (7.2) 6.3 (6.7) 7.4 (7.2) 

Lærer-

elevrelation 

 6.8 (7.0) 5.6 (6.2) 7.3 (7.0) 

Læring  6.2 (7.1) 5.5 (6.1) 6.9 (6.1)  
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Specifikt på klasselærerrelationen  

• 8a Generel forbedring. Langt de fleste elever føler, at deres KL viser 

dem interesse, og at deres KL gør noget for at de skal få det bedre i 

klassen. Der er også færre elever der mener, de har problemer i 

skolen, og hvis de har, mener flere end sidste år, at de kan få hjælp 

af deres KL 7.0 (6.5) 

• 8b Negativ udvikling i forhold til elevernes oplevelse af deres 

forhold til KL. Flere elever mener ikke, at deres KL viser dem 

interesse. Der er også færre elever end sidste år, der mener, at KL 

gør noget for, at de har det godt i klassen. Der tales mindre om, 

hvordan klassen skal få det godt. Færre elever mener, de kan få 

hjælp af deres KL eller en anden voksen på skolen 5.4 (6.3) 

• 8c Forbedring i elevernes forhold til deres KL. Flere regner m hjælp 

fra KL og mange vil også bede om det. Færre elever har ifølge dem 

selv problemer på skolen og uden for skolen og langt de fleste ved 

at de kan bede om hjælp, hvis de får brug for det 7.7 (7.3) 
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Mental sundheds effekt på de faglige præstationer 

• ”Hvis de skal have det sjovt, kan de ikke lære noget – er 
nu modbevist”!  

• ”Ud over at være en stjerneklasse ud i det mentale, er 
klassen som nævnt også rykket markant fagligt – især i 
dansk, fysik, biologi/geografi og matematik med bedste 
karaktergennemsnit på årgangen” 

• ”Det er den klasse – af alle skolens klasser – der har 
rykket sig mest. Klassen har ingen ‘bund’ mere, alle er 
med, siger klasselæreren” 

• Og nu også fysisk: ”I morgen til sommerafslutningen 
overrækker jeg dem nemlig 5.000 kr. som den klasse, 
der har præsteret bedst i de fysiske test” 

 

(Skolelederen ½ år efter afrundingen af udviklingsarbejdet) 
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Pointer 

 Lærerens rolle og relations-kompetence er afgørende  stor 
betydning at eleverne føler sig ’set’ og værdsat 

 Læreren skal også selv ville ‘ses’ og dermed optræde 
tillidsskabende og troværdig 

 Man kan ikke bare følge en generel manual, men man bliver 
som lærer nødt til at tilpasse aktiviteterne til den specifikke 
elevgruppe 

 Eleverne skal have mentalt ejerskab i de gennemførte 
aktiviteter 

 Udbyttet af arbejdet med mental sundhed er afhængigt af 
med den tid og energi/engagement, man som lægger i det 

 Nødvendigt at eleverne udvikler deres refleksionskompetencer 

 Skolelederens synlighed og interesse er afgørende for om 
mental sundhedsarbejdets får succes 
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