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Abstract: 
This project assignment is about mental health issues that occur among danish school 

students from grade 7 to 9, and what we can do to prevent them from handling their issues 

alone. Our problem definition is how we can create a better school environment for teenagers 

by creating an app that helps them talk about their mental health issues. 

We have accounted for where and who the teens talk to and with, analyzed what the 

consequences are for absenteeism and towards the end we have come up with an example of 

a solution to help the teens, by discussing our solution, which includes a corresponding app, 

to the already existing “Aula” app. 

We have used a few different methods in the process of writing, among qualitative and 

quantitative research, where we have used existing interviews with teens to get more 

knowledge about the subject and we have made a survey that helped us get the information 

we needed, that could help us with one or more of the questions.  

Generally speaking, we have learned a lot about ourselves, but mostly about the teens today, 

as we know a little more about their mindset. 

We can thereby conclude that we live in a more digital world with smartphones and social 

media, which affect us all. An app can be a good solution to some of the problem’s teens’ 

may deal with today, but it might not help all.   
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Indledning:  

Vi har valgt emnet mental sundhed, fordi det er et relevant emne i forhold til den nuværende 

samfundssituation. Herudover synes vi det kunne være spændende at se på, om der er sket en 

forandring i forhold til unges mentale sundhed. Det ligger os meget på sinde at gøre op med 

ideen; dårlig mental sundhed. Vi mener, at mange mangler indsigt i, hvad det vil sige at have 

det mental dårligt. Vi har selv erfaringer med fra folkeskolen, hvor vi har haft det svært, for 

eksempel med at passe ind eller føle sig forkert. Overgangen fra barn til voksen kan være 

svær, men det er dog ikke meningen, at man skal få det mentalt dårligt undervejs. Vi har i 

gruppen også stor erfaring med den digitale verden, og vi kan se, at den begynder at fylde 

mere og mere. Vores frygt er, at dette kan være med til at forværre unges mentale sundhed. 

Der er sket en udvikling, hvor man ikke længere kun mødes ude i den virkelig verden, men 

også digitalt. Vi vil gerne undersøge nærmere, hvordan denne udvikling påvirker de unge i 

dag, og om man kan forhindre, at nogle unge mentalt ikke kan klare overgangen fra barn til 

voksen.  

Semesterbinding:  

I dette projekt vil vi inddrage teori fra kurserne ”Design og konstruktion”, ”Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund” samt ”Teknologiske systemer og artefakter”.  

”Design og konstruktion”: Vi bruger dimensionen i udfoldelsen af vores app. Vi har lavet et 

visuelt design af vores app. Herudover bruger vi storyboard til at påvise, hvordan vores app 

skal fungere. Derudover viser vi et hjemmelavet eksempel på en Heads Up video. Med disse 

små videoer er det ideen at implementere dem i undervisningen. 

”Subjektivitet, Teknologi og Samfund”:  Denne dimension bliver inddraget, idet vi bruger 

både kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af vores empiri. Vi har herunder 

fremstillet et spørgeskema, som vi har brugt til at kunne analysere en del af vores problem. 

Herudover har vi testet vores app, hvor vi får mere direkte og interne svar. Denne dimension 

giver os mulighed for at inddrage mennesket i vores design.   

“Teknologiske systemer og artefakter”: Denne dimension bruger vi, idet vi har programmeret 

en lille del af vores app. Derudover bruger vi denne dimension til at kigge på, hvordan vi 
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skelner med artefakter: Hvornår det går fra at være noget, der bare er rart at have, til noget vi 

har behov for. Altså skelnet mellem “Need to have” og “nice to have”.  

Begrebsafklaring:  

- Den digitale verden/ de digitale medier: I denne opgave bruger vi følgende definition 

af den digitale verden. Verden har forandret sig meget de sidste 20 år. Der er sket en 

stor udvikling med hensyn til brugen af digitale medier. Elektronik er blevet en del af 

hverdagen. Både børn, voksne og ældre bruger dagligt elektroniske maskiner, såsom 

computer og mobiltelefoner i forskellige sammenhæng. De sociale medier bliver 

brugt af børn og unge, som bruger dette til at chatte med deres venner (Andersen et. 

al. 2010, S 8). Herudover er der mange unge som slet ikke kan leve uden deres 

mobiltelefon. Ydermere er det også blevet essentielt at have en computer i 

sammenhæng med uddannelse og arbejde (Andersen et. al. 2010, S 8). De digitale 

medier er i høj grad blevet en del af menneskers hverdag, menneskers verden.   

- Mental sundhed: Mental sundhed er ifølge sundhedsstyrelsen en tilstand, hvor det 

enkelte menneske trives. Hvor det handler om at kunne balancere ens psykiske 

sundhed og de udfordringer, der kan dukke op i hverdagen. Med god mental sundhed 

trives individet i forhold til at kunne håndtere hverdagens udfordringer og indgå i et 

fællesskab med andre mennesker (Sundhedsstyrelsen, “mental sundhed”).  

- Cefu: I center for Ungdomsforskning, cefu, bliver der forsket i unge og deres liv. I 

beskrivelsen om dem står der: ”Cefu arbejder tværfagligt, problemorienteret og 

praksisrelateret” (cefu.dk, om cefu). Det er på hjemmesiden muligt at finde forskellig 

dokumentation for unges trivsel og mistrivsel. Der bliver forsket i alt fra arbejdsmiljø 

til uddannelsesvalg. Herudover står der på deres hjemmeside at: ”Cefus forskning går 

på tværs af sektorer og institutionelle opdelinger af ungdomslivet.” (cefu.dk, om 

cefu). Cefu arbejder med et stort perspektiv, da de undersøger problemstillinger på 

tværs af forskellige områder.  

- Unge: I denne opgave omfatter unge individer fra 12-25 årige.  

- “Skolefravær”: Størstedelen af analysen om skolefravær som er svaret på 

underspørgsmål 2, er baseret på de fem unge fra casesamlingen “Fortællinger om en 

hverdag uden skolegang”, eller som vi kalder den, “Skolefravær”. Så det vil sige, at 

når vi skriver at noget kommer fra casesamlingen ”Skolefravær”, så hedder den i 
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princippet “Fortællinger om en hverdag uden skolegang”. Vi kalder den 

“Skolefravær” for 2 årsager: (1) at det er kortere at skrive, og (2) at når man har hentet 

pdf’en, så hedder pdf’en “Casesamling_Skolefravær”.  

Problemfelt:  
Der er flere unge, som har problemer med stress og angst i dag, end den forrige generation. 

En casesamling fra september 2020, fra Børns Vilkår og Egmont Fonden, “Fortællinger om 

en hverdag uden skolegang”, handler om fem unge der har delt deres historie om, hvorfor de 

har fået meget fravær i skolen og årsagerne til dette. Den nye digitale verden er en stor faktor, 

der spiller ind på de unges psyke. Problemet er, at i dette nye sociale forum, er der ingen der 

har lært os, hvordan man håndterer eller gebærder sig. Udover medieverden lider mange unge 

også under et stort pres, både hjemmefra, men også af samfundet, i forhold til karakterracet. 

Den nye online platform gør, at de unge let kan føle, at de skal være tilgængelige alle døgnets 

timer. Dette bidrager til et konstant pres og et øget stressniveau. Det at man kan være “på” 24 

timer i døgnet, gør, at man aldrig føler man har “fri”. For når man er hjemme, er man stadig 

online. Antallet af børn med psykiatrisk behandling er steget med 57% siden 2010. Ydermere 

viser en rapport fra Kl (2018) at der de seneste 7 år er sket en fordobling i andelen af børn, 

der får en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Herudover får tre gange så mange børn i 

alderen mellem 0-18 år i dag diagnosen angst eller depression sammenlignet med for ti år 

siden (undersøgelse fra sundhedsstyrelsen fra 2018).  

Problemformulering  
Hvordan kan man forebygge mental trivsel hos de unge fra 7-9 klasse ved at lave en app, som 

skal omhandle de unges mentale sundhed? 
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Arbejdsspørgsmål  

1. Hvilke muligheder har vores målgruppe i dag, hvis de har brug for at tale med 
nogen om deres udfordringer? 

2. Hvordan går målgruppens udfordringer ud over deres skolegang? 

3. Hvilken rolle spiller den digitale verden i forhold til målgruppens sundhed. 

4. Hvordan skal en app udvikles og bruges, for at den kan hjælpe vores målgruppe 
idag? 

Teori  

1) Hvilke muligheder har vores målgruppe i dag, hvis de har brug for at 
tale med nogen om deres udfordringer? 

Vores kilde fra Sundhedsstyrelsen mener, at skolen/ uddannelsessteder er en vigtig social 

arena. Det er her unge lærer at befærde sig socialt og udvikle deres sociale kompetencer. Her 

er det vigtigt at sørge for, at de unge trives godt og socialt på skolen. [hjemmeside fra 

sundhedsstyrelsen, først besøgt d. 4 December] 

Citat fra Sundhedsstyrelsen: “Mellem 70.000 og 130.000 unge under 30 år er hverken i 

uddannelse eller i job. Denne gruppe oplever dårligere mental sundhed end unge i uddannelse 

eller job”. 

Dette citat viser os at der er problemer selv oppe i 20’érne med mental sundhed, og tallet er 

stort. 

Ud fra kilden bliver det også beskrevet, at de unges mentale sundhed påvirkes blandt andet af 

social arv. Der er mange aspekter af social arv. Et eksempel, hvis ens forældre er 

alkoholikere, har deres børn højere tendens til at udvikle mentale problemer. 

Sundhedsstyrelsen beskriver at tallene for mentale sundhedsproblemer har taget en drejning i 

den forkerte retning i alderen 11-15 år. Her begynder de unge for eksempel at gå op i, 

hvordan deres kroppe ser ud. Dette fører til at nogle mener, at de ser forkerte ud i forhold til 

andre: “Blandt gymnasieelever har 24 pct. af pigerne og 9 pct. af drengene dårlig mental 
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sundhed, mens det på erhvervsskolerne er 27 pct. af pigerne og 11 pct. af drengene”. 

[hjemmeside fra sundhedsstyrelsen, først besøgt d. 4 December] 

Citatet her viser os at blandt gymnasieelever og efterskole elever, er det faktisk flest piger, 

der har problemer med mental sundhed. Der er flere grunde til, at piger oplever mentale 

sundhedsproblemer. For at nævne nogle af dem kort, for eksempel skønhedsidealet. I dag i 

det tyvende århundrede er der på tv vist mange billeder, film osv. af ”smukke” kvinder. Dette 

samfundsideal har gjort at unge piger, der ikke føler sig lige så attraktive som dem på tv, kan 

udvikle mentale problemer. 

At have problemer som ung enten med familieforhold, skole, eller venner kan føre til blandt 

andet depression. Dette er et af de udfald, vi vil prøve at mindske ved brug af vores app og 

indføring af videoer i ”klassens time”, som vi mener skal være et sted, hvor man kan blive 

oplyst om disse problemer. Her mener vi, at man skal lære at det er helt acceptabelt at have 

det svært. 

Nedenfor har vi en kilde fra rigshospitalet, der viser os, hvor stort et problem depression og 

forbruget af antidepressiv er for de unge. Kilden er fra 2017, og er derfor forholdsvis aktuel. 

Derudover er kilden fra selve rigshospitalets hovedhjemmeside, hvilket giver en vis 

troværdig. 

Allerede på første side af kilden fra rigshospitalet skrives der, at brugen af antidepressiv 

blandt unge er tredoblet fra 2003-2013. Udviklingen for depressioner blandt unge har taget et 

drastisk skridt i det 20’ende århundrede. I løbet af vores opgave kommer vi ind på nogle af de 

ting der har ændret sig i samfundet i det 20’ende århundrede, som kan have haft en effekt på 

denne udvikling. Kilden er meget pålidelig. Det er eksperter i deres felt som har skrevet den 

og stået for undersøgelserne. ”Studiet er gennemført af PhD studerende Charlotte Wessel 

Skovlund med supervision af professor i gynækologi og obstetrik Øjvind Lidegaard, 

seniorforsker Lina Steinrud Mørch og Professor i psykiatri Lars Vedel Kessing, alle fra 

Rigshospitalet” [Rigshopitalet.dk - Vedel Kessing og Lina Steinrud oktober 2017] 
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Grafen her illustrerer udviklingen af forbruget for antidepressiv medicin. Grafen gør 

problemet beskrevet ovenfor mere tydeligt og dermed påvises alvoren af problemet med 

mental sundhed hos unge.  

 

I en rapport fra cefu.dk, bliver det påvist at 3,5% af de unge, som er blevet interviewet, 

oplever angst en eller flere gange om ugen (Nielsen et. al. 2011, Kap 3, S 39-40). Rapporten 

viser ydermere at hele 4 % af de unge i undersøgelsen slet ikke har nogen at gå til, hvis de har 

problemer. Rapporten viser, at det især er unge drenge, der holder sine følelser for sig selv, 

når de har personlige problemer (Nielsen et. al 2011, Kap 5, S 70). Vi er bange for, at 

problemet vokser sig større og giver unødige bekymringer hos de pågældende unge.  

  

Vi vil gerne fremstille en app, hvor unge kan snakke med hinanden. På baggrund af dette har 

vi undersøgt, hvilke muligheder unge har lige nu, hvis de har brug for at tale med nogle. De 

to største og mest effektive platforme er Headspace og Børnetelefonen. Begge platforme har 

til hensigt at hjælpe børn og unge som mistrives i hverdagen, men også de unge som sidder 

med mere “almindelige” ting, og der bliver især lægget vægt på, at intet er for småt. Dette er 

også noget af det vi gerne vil opnå, at intet er for småt, at det er okay at føle sig presset i 

hverdagen, at det ikke betyder man er syg.  
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Vi mener det ville være optimalt at få de unge til at snakke om deres hverdagsproblemer, og 

dermed også skabe et større fællesskab mellem unge.  

  

Børnetelefonen er en platform for unge, hvor de kan få hjælp, hvis de har problemer. 

Børnetelefonen går ind under organisationen Børns Vilkår, som står for børns sikkerhed i 

Danmark. Børnetelefonen har sin egen hjemmeside, som Børns Vilkår henviser til, på deres 

hjemmeside. Det første du ser, når du kommer ind på børnetelefonens hjemmeside, er en 

animeret hånd der vinker og et stort sort banner hvor der står ”HEY”, skrevet med hvidt 

(https://bornetelefonen.dk). Dette fylder det meste af forsiden, og det fanger derfor også ens 

opmærksomhed. Nedenunder dette banner bliver der spurgt, om de kan hjælpe en og herefter 

fremgår deres telefonnummer. Hele deres design af hjemmesiden er meget indbydende, og 

det er nemt at finde rundt inde på børnetelefonen. Designmæssigt er det nemt at gennemskue, 

hvad man skal gøre, hvis man har brug for hjælp. Der er endda en guide på forsiden, der 

forklarer, hvad man skal gøre, hvis man vil ringe eller skrive til dem. I trin 1 skal man vælge, 

om man vil snakke med et andet barn, eller man vil snakke med en voksen. I trin 2 vælger 

man, om man vil ringe, chatte, SMS eller skrive (https://bornetelefonen.dk). Man bliver altså 

guidet igennem hele processen.  

Børnetelefonen indeholder også en brevkasse, quizzer, hjælp til skoleprojekter og tests. Man 

behøver altså ikke skrive eller ringe direkte til nogen. Man kan også finde en masse svar 

rundt omkring på deres hjemmeside. For eksempel kan man finde breve fra andre børn, som 

har skrevet ind. Disse beskeder er også delt op i kategorier på forsiden, som for eksempel 

“føler mig bagud i livet?“ eller “ onani og mens” (https://bornetelefonen.dk). Der er masser af 

muligheder for selvhjælp inde på børnetelefonens hjemmeside.  

  

Herudover kan de unge gå ind og læse om deres rettigheder. Børn og unge kan læse om, 

hvilke rettigheder de har, i forhold til skilsmisse i familien, graviditet, mobning, sorg, 

alkoholisme i familien og sociale medier (https://bornetelefonen.dk/rettigheder/). Der bliver 

herunder henvist til paragraffer, der beskriver de unges rettigheder i forhold til ovenstående 

situationer. Børnetelefonen er en stor platform, og der er mange muligheder at vælge mellem 

og meget viden at finde inde på deres hjemmeside. Der er rig mulighed for at få hjælp, på 

disse platforme, derfor kan det godt undrer os at så mange unge stadig mistrives.  
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Forudsætningen for at man kan komme ind på børnetelefonen, er at man har en computer, da 

det er en hjemmeside. Dette kan godt være et problem, idet børn og unge derved aktivt skal 

gå ind på nettet og finde hjælpen. De skal derfor også selv have accepteret, at de mistrives. 

Der er masser hjælp at finde, når først man er kommet ind på børnetelefonen, men de unge 

skal først finde hjemmesiden frem. I forhold til den digitale verden som vi lever i i dag, ser vi 

dette som noget negativt, da de fleste unge i dag bruger deres mobil til at kommunikere med 

hinanden og omverden. Selvfølgelig skal det være frivilligt at snakke om de problemer man 

kunne have, men vi tror det ville påvirke mange positivt, hvis det var mere synligt og nutidig.   

Headspace er en platform for unge mellem 12-25-årige, som har brug for at tale med nogen. 

“Headspace - nogen at tale med”; står mange steder på Headspaces hjemmeside, og dermed 

bliver deres formål med denne hjemmeside gjort klart med det samme (https://headspace.dk). 

Dette er en hjemmeside, der har til formål at give alle unge nogen at tale med. Headspace’s 

forside fokuserer især på mottoet “Nogen at tale med”, som er det første man ser oppe i 

venstre hjørne af skærmen. Forsiden har i midten af skærmen to genveje man kan trykke på. 

Den ene genvej hedder “dit Headspace”, hvor den anden hedder “gå til chatten”. Forsiden 

brydes herudover med et baggrundsbillede af nogle medarbejdere, der sidder i en sofa og 

smiler til hinanden (https://headspace.dk). Der bliver her lagt op til at der på Headspace er 

plads til alle, og der sidder glade mennesker klar til at snakke med dig.  

Headspace er også en hjemmeside, der designmæssigt er meget overskuelig og nem at finde 

rundt i. Når der står “gå til chatten”, så kommer man til en ny side, hvorpå man kan starte 

chatten. Det er altså en nem og hurtig vej til at få hjælp. I en evaluering af Headspace fra 

2019 fra Rambøll skriver de følgende om Headspace; 

“Headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud målrettet børn og unge i alderen 

12-25 år. Under mottoet ”nogen at tale med” er Headspace et tilbud på de unges 

præmisser, hvor unge både kan lave en aftale på forhånd, komme direkte ind fra 

gaden, SMS’e eller chatte med en af Headspaces ungerådgivere.” (Rambøll, 2019, s. 

8) 

Endnu en gang bliver vi bekræftet i, at denne hjemmeside er til dem, som mangler nogen at 

tale med om deres udfordringer. Vi vil gerne opnå noget lignende med vores projekt. Endnu 

en ting er, at man på Headspace selv kan bestemme, om man gerne vil være anonym. Dette 
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kan være med til at give de unge tryghed, hvis man nu ikke har lyst til at stå frem. Hvis man 

derimod gerne vil stå frem med sine udfordringer, er der også mulighed for det.   

Den store forskel mellem disse hjemmesider og vores app, er, at vi gerne vil have 

implementeret vores app i undervisningen og gøre det til en del af de unges hverdag. De unge 

skal altså ikke selv gå ind og tilmelde sig et centre eller gå ind i en chat på en hjemmeside. 

Derimod skal man installere app’en, som så herefter kan bruges i undervisningen. Når først 

man har downloadet app’en, kan man nemt komme ind og skrive, hvordan man har det og på 

den måde finde nogen at tale med som måske har det på samme måde, eller har prøvet noget 

lignende. Hvis man i forvejen ikke bryder sig om at snakke med andre om sine problemer, 

kan det være svært aktivt at skulle gå ind på en hjemmeside og opsøge hjælpen selv. Det er 

her vi er bange for, at vi mister nogen af de unge, som faktisk mistrives i hverdagen.  

Headspace har i modsætning til børnetelefonen både en Instagram profil og en Facebook 

profil. Dette indikerer at Headspace er kommet et skridt længere i forhold til at henvende sig 

direkte til de unge på de sociale medier, hvor de befinder sig.  

Rapporten fra Rambøll har opstillet et skema, der påviser karakterisering af de unge der 

kommer i Headspace. Skemaet påviser at hele 68% af dem som henvender sig til Headspace, 

er piger. Herudover bliver det gjort klart, at en ung i Headspace i gennemsnit har 2,7 samtaler 

pr. forløb. Hele 55% oplever at have haft svært ved at koncentrere sig i timerne, og 52% har 

oplevet at have været ked af det i noget tid og holdt det for sig selv (Rambøll, 2019, S 9). 

Rambøll skriver følgende; “Det gennemsnitlige trivselsniveau indikerer, at flere unge 

mistrives ved første samtale” (Rambøll, 2019, S 8)   

Udsagnet indikerer, at Headspace formår at snakke med nogle af de unge som mistrives. 

Trods Headspace’s store målgruppe, formår de stadig at få fat i de unge. Vi syntes dog stadig 

at det er negativt, at så mange unge har brug for hjælp. På den positive side ser det ud til at 

størstedelen af dem, som har brug for hjælp, søger den. Vi finder det relevant at lave en app 

til unge, fordi vi godt kan frygte, at der en procentdel som ikke selv søger hjælp, selvom de 

har brug for den. Ud fra vores spørgeskema kan vi f.eks. se, at mange sjældent eller aldrig 

taler om ting som ensomhed og pres fra andre. Vi kan i figur 1 se, at størstedelen af dem vi 

har spurgt nogle gange, eller ofte føler sig stressede (spørgeskema, figur 1). Figur 2 viser i 

sammenhæng med dette, at det ikke er alle som snakker om disse følelser (spørgeskema, figur 

2). Vores mål er at ramme dem, som føler sig stressede, men som ikke snakker om det. Dette 

vil vi gøre via en app, da vi syntes det er en mangel.  
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Vi kan bruge meget af den viden vi har i forhold til platforme som Headspace og 

Børnetelefonen. For eksempel det at lytte til de unge og fortælle de unge at det er okay at 

have en dårlig dag og føle sig presset, men det betyder ikke man er syg. Man kan inde på 

Børnetelefonens hjemmeside, finde nogle af beskeder børn har skrevet ind, man kan også se 

den tilbagemelding de har fået. Her har vi fundet et brev fra en dreng på 14 år med 

overskriften “brev; STRESS?”. Drengen beskriver, hvordan han har det svært i skolen, han 

har det dårligt med sig selv, det eneste tidspunkt han er glad, er når han spiller computer, så 

han får ikke gjort meget andet. Derudover føler han sig overvægtig og alene. Drengen skriver 

ind fordi han er bange for det er stress og han vil gerne have hjælp (Dreng 14 år, 

Børnetelefonen.dk). Denne kilde påviser nogle af de problemer unge sidder med i dag. 

Drengen skriver, at han er bange for, det er stress; altså han er bange for han er syg. Svaret fra 

børnetelefonen til drengen er meget brugbart. Drengen får en detaljeret tilbagemelding, om 

hvorledes det ikke lyder som stress, men mere som helt “almindelige “ teenage problemer. De 

spørg også ind til drenges følelser, på baggrund af det han har skrevet ind. Til sidst kommer 

de også med gode råd til hvad han kan gøre fremadrettet, eller hvordan han kan håndtere 

denne uro han går rundt med (Dreng 14 år, Børnetelefonen.dk). Dette er en af de ting vi gerne 

vil have bliver mere åbenlys for unge. Vi vil gerne have at børn og unge får en større indsigt 

i, hvad stress og mental sygdom egentlig er, så vi undgår spørgsmål som disse, hvor unge er 

bange for at have stress. Vi mener at en af måderne, hvorpå vi kan mindske dette, er at give 

de unge en større indsigt i mental sundhed og åbne en ny verden, hvor det er okay at se 

hinandens svagheder. Det skal være normalt at have en dårlig dag og de unge skal forstå, at 

det er okay. Vi vil gerne gøre jobbet nemmere for Børnetelefonen.  

 

Både Børnetelefonen og Headspace har frivillige rådgivere. I Headspace er der udover de 

frivillige og ansatte også suppleret ind med rådgivning af fremskudte medarbejdere, som er 

ansat i kommunen eller regionen (Rambøll, 2019, S. 7). Inde på børnetelefonen kan man for 

eksempel selv vælge om man vil skrive med andre børn, eller om man vil skrive med en 

voksen. Dette er endnu en ting vi også har taget med i vores egen app, det at børn skriver med 

børn. Vi mener det vil være godt for de unge at snakke med nogle som er det samme sted i 

livet.  

Headspace samarbejder derudover med skoler og uddannelsesinstitutioner. De tager ud og 

holder oplæg og workshops om trivsel, så de unge bedre kan håndtere deres sårbarheder. Man 
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kan kontakte Headspace og få dem ud på ens skole eller uddannelse. Formålet med dette er at 

oplyse de unge om sundhed, så de bedre kan håndtere deres hverdag og så de ved det er okay 

at fejle (Rambøll, 2019, S 8). Vi finder dette meget relevant og det er også en af de formål, 

som vi gerne vil have vores produkt skal opfylde.  

 

I en artikel fra dr.dk med titlen ”Forsker: Unge på gymnasiet føler pres, ensomhed og er 

dårlige til at snakke om det”, ser vi præcis, hvordan skridtet ind i gymnasielivet og 

voksenlivet påvirker de ung. Vi kan se ud fra artiklen, at mange gymnasieelever føler sig 

presset og alene. Det er især pigerne der føler sig presset, fordi de har meget høje 

forventninger til sig selv. Ikke kun i forhold til karakterer i gymnasiet, men også i forhold til 

deres krop og hele deres image ud af til (Boier, Peter. 9 sep 2019, dr.dk). Vores mål er netop 

at se, om vi kan forberede de unge på gymnasielivet og voksenlivet. Vi vil forberede dem på 

at kunne håndtere en mere presset hverdag og derved mindske noget af det pres mange unge 

føler i dag. I en rapport fra cefu.dk bliver det påvist, at de unge i undersøgelsen ofte føler sig 

stresset. Det bliver gjort klart, at mere end hver femte af de unge har haft en følelse af stress i 

deres ungdomsliv. Det er igen særligt piger der føler sig stresset. 2,3% af pigerne føler sig 

altid stressede, hvor 1,4% af drengene altid føler sig stressede (Nielsen et. al. 2011, Kap 3, S 

34). Ud fra vores spørgeskema bliver det også påvist. at størstedelen af dem vi har spurgt, har 

svaret, at de ofte eller nogle gange føler sig stressede (spørgeskema, figur 1). Dette bekræfter 

altså at det ikke er ualmindeligt at unge føler sig stressede i det moderne samfund, hvilket 

igen viser relevansen for vores produkt.  

 

Vores app skal være et forum, hvor de unge kan snakke mere sammen, og derved også få et 

indblik i hinandens udfordringer. På den måde finder de måske også ud af, at de ikke står 

alene med problemerne. Dette ser vi også som en udfordring i dag. I artiklen fra dr hører vi 

om en undersøgelse, som tog udgangspunkt i gymnasieelevers trivsel. Pigerne var fra starten 

sikre på, at de stod alene med deres problemer. Der står således i artiklen; “de troede alle, de 

havde helt individuelle, unikke problemer” (Boier, Peter, 9. sep. 2019, dr.dk). Dette er endnu 

et bevis på at de unge ikke snakker sammen om de svære ting. Ifølge artiklen kan en af 

grundene til dette skyldes den præsentationskultur vi har. En løsning kunne derfor være at 

skabe en udviklingskultur, hvor vi mindsker karaktererne og fokuserer mere på feedback 

(Boier, Peter, 9. sep. 2019, dr.dk). Vi mener derfor også det er vigtigt at snakke sammen om 
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sine problemer og tør vise, at man er sårbare. Det handler altså ikke kun om at præstere, men 

også om at mærke efter og udvikle sig.  

2) Hvordan går målgruppens udfordringer ud over deres skolegang? 
 

[Informationen.dk -Katrin Sennov (rådgiver Headspace) Oktober 2016] 

Kilden er fra 2016 det gør det aktuel. Informationen er en avis der er kendt for at have gode 

fakta, imod sætning til for eksempel Ekstrabladet. 

Kilden omhandler Headspace kontor og nogle af medarbejderens oplevelser med børn og 

unge. Primært historier om at de unge har svært ved at spørge om hjælp, da de er bange for at 

skuffe deres forældre.  

Citat fra linje 15 af Katrin Sennov (frivillig på Headspace kontor). 

”Jeg blev selv overrasket over, hvor mange unge der faktisk har det dårligt. Og rigtig 

mange af dem tør ikke tale med nogen om deres problemer, fordi de føler, at de skal 

opretholde en facade over for omverdenen.” [Informationen.dk -Katrin Sennov 

(rådgiver Headspace) Oktober 2016] 

I dette citat kan vi se, at Katrin Sennov oplever, at der er mange unge, som har det dårligt. 

Her oplever hun især et problem med, at de unge ikke vil virke ”svage”, men de vil derimod 

gerne opretholde en facade for omverden. De går og pakker deres problemer og tanker dybt 

ind i dem selv.  

På Linje 19 bliver det beskrevet, at Headspace’s kontor mener, at der mangler flere 

muligheder for de unge, der er for ”raske” til at være på den psykiatriske afdeling. Der er ikke 

nok muligheder for de unge der har psykiske problemer, i så fald er de unge ikke ordentlig 

oplyst.  

 I kilden ses kommentarer fra en 19-årige pige ved navn Natasha. Hendes mor forsvandt og 

far havde økonomiske problemer. Natasha snakkede primært med hendes farfar som fik 

Alzheimers. Her begyndte Natasha at tabe håret, og hun manglede oplysninger om, hvem hun 

kunne snakke med om sine problemer. Hun blev først rigtig oplyst af en overlæge på 
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hospitalet. Her mener vi selv, at Natasha burde være blevet bedre oplyst om de muligheder, 

der er for at få hjælp til sine problemer. Denne oplysning mener vi burde ske allerede i 

folkeskolen. 

”Headspace har ifølge egne tal været i kontakt med 16.000 unge i de tre år, de har eksisteret. 

Problemerne, som de unge henvender sig med, rangerer fra kærestesorger til 

selvmordstanker.” [Informationen.dk -Katrin Sennov (rådgiver Headspace) Oktober 2016]. I 

dette citat fra Headspace kan vi først og fremmest se, at Headspace kun har haft kontakt med 

16.000 unge i løbet af tre år. Hvilket vi mener er alt for få. Dette tal viser os at de unge ikke 

rækker ud efter for eksempel Headspace, hvilket er et problem. Et andet problem skriver 

Headspace er, at de problemer som de unge henvender sig med, differentierer meget. Denne 

forskel gør, at det bliver svært at hyre medarbejdere, der har erfaring eller uddannelse, som 

kan dække alle disse behov. 

Hvilke udfordringer de unge har og årsager til fraværet 
 
Vi bruger den kvalitative metode her, og tager udgangspunkt i nogle unge, som hver især 

beskriver deres skolegang med de udfordringer de har og årsagerne til deres fravær. De to 

ting går hånd i hånd, så vi har derfor valgt at gøre dette til ét afsnit. 

  

Til at starte med kan vi se at der er et mønster af mistrivsel når man læser om Filip og 

August. Det er mere eller mindre fra 2-4 klasse at der bliver beskrevet, at de oplever 

mistrivselssymptomer, både på grund af deres egne handlinger i skolen, men også det der 

sker omkring dem. (Børns Vilkår et. al., 2020, s. 5) 

Fra rapporten ”Skolens tomme stole” af Børns Vilkår og Egmont fonden, bliver det forklaret 

at mistrivsel er en af årsagerne til skolefraværet. Det bliver uddybet nedenfor med to 

eksempler, men der står at:”Det emne, som oftest er relateret til skolefravær, er dårlig trivsel i 

klassen eller skolen. I 2019 handlede 31 pct. af samtalerne om skolefravær også om dårlig 

trivsel i klassen eller skolen” (Børns Vilkår et. al., 2020, s.27) 

 

Dvs. at mere end en tredjedel af de unge har haft forskellige holdninger og meninger til 

skolefravær, som de har kunne dele med BørneTelefonen om, og er et bevis for hvor mange 

procent egentlig har haft et problem med det. Så kan man samtidig sige, at det er ikke alle 

med højt fravær som er en del af de 31%, der har talt med BørneTelefonen om deres fravær, 



Projektgr. Nr. V2024788019 RUC  Mental Sundhed  
Eksaminator: Yvonne Barnholdt  HUMTEK 1. Semester  
 

Side 18 af 53 
 

da de andre unge måske har talt med andre om det. Ydermere kan man sige at der er et 

mønster på enten dårlig trivsel i skolen eller mistrivsel, alt efter hvad man kalder det. (Børns 

Vilkår et. al., 2020, s. 27) 

 

Et af de eksempler der er på mistrivsel, kan man se og får at vide med Filip, hvor hans 

udfordringer er, at han har en tendens til at være voldelig i skolen og kommer i slåskampe. 

Hans begrundelse til hvorfor det sker, er blandt andet fordi, at han ikke kan sidde stille når 

der er frikvarter, og på den måde kommer det til at gå ud over andre og sammen med andre. 

Dette kan man sige er et tegn på aggressiv adfærd, når han kommer ud med sine aggressioner, 

og ender med at komme ud i en slåskamp (Rasmussen & Due, 2011) 

 

Når man f.eks. kigger på statistikker for i år, og ser på hvad hyppigheden er, kan man læse sig 

frem til at: ”56% af de 11-årige drenge har været i slåskamp, 21% én gang og 35% flere 

gange” (Rasmussen & Due, 2011). 

  

Så dette beviser, at det ikke er så sjældent at slåskampe opstår, og at Filip har været en af dem 

der har været med i undersøgelsen. 

  

Et andet eksempel handler om August, hvor hans udgave af mistrivsel er på baggrund af sure 

lærere og andre elever der larmer i klassen. De udfordringer han får er somatiske symptomer, 

hvor han får ondt i maven og hovedpine. 

Artiklen – som er skrevet af Charlotte Rask – ”Funktionelle somatiske symptomer hos børn” 

kommer allerede ind på somatiske symptomer på side 1, hvor hun skriver årsagerne til at børn 

får symptomerne: ”Hos børn med kroniske eller tilbagevendende funktionelle somatiske 

symptomer er der ofte samtidig emotionelle problemer, familiære konflikter, skolefravær og 

øget forbrug af sundhedsydelser samt risiko for vedvarende fysiske symptomer senere i 

voksenalderen.” (Rask, 2006, s.91) 

  

Så for at binde de to ting sammen kan man sige, at somatiske symptomer kan opstå ved 

alverdens problematikker, og er et bevis for hvorfor nogen får ondt i mave og hovedet. 

Augusts somatiske symptomer kommer også på baggrund af, at hans klasse får mange vikarer 

og ved at han ikke føler sig trygge ved dem. 
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Selvom vi ikke har givet en fuld beskrivelse af de udfordringer som både Filip og August har 

– og Ella og Esther – så kan man alligevel sige, at der ikke kun er én faktor der spiller en 

rolle, men der er flere. Det kan man også se i case samlingen når der står følgende: 

”Samtalerne på BørneTelefonen understreger samtidig, at der sjældent er én årsag alene til, at 

et barn er fraværende fra skolen.” (Børns Vilkår et. al., 2020, s. 28) 

 

Det betyder, at de faktorer der kan sætte præg på årsagerne til skolefraværet, kan både ske 

gennem (1) hjemmet; med f.eks. flytning, en form for misbrug, skilsmisse eller død, (2) 

skolen; med f.eks. mobning, manglende bånd mellem en lære eller at føle sig udenfor, og (3) 

dem selv; med f.eks. angst, depression, lavt selvværd og selvtillid eller koncentrationsbesvær. 

(Børns Vilkår et. al., 2020, s. 28) 

Dette kan også understøttes af et citat fra direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, der 

sagde i et interview fra TV2News, søndag d. 4 oktober 2020: 

  

”Og det kan være årsager i klassen, i familien, eller hos barnet selv. Og det viser 

sig at det samarbejde der skal til mellem hjem, skole og måske de sociale 

myndigheder, kommer meget sent i gang og det vil sige at barnet har allerede 

dér kommet i en situation hvor man har mistet enorm meget undervisning og 

heller ikke er en del af klassefællesskabet.”  

(Ritzau, 2020) 

  

I forlængelse med dette, kan vi gå videre til ’Mønstre i skolefraværet’, da det er det næste led 

til at finde ud, hvorfor de ikke er i skole på nogle bestemte tidspunkter i både skemaet og i 

deres private liv. 

Mønstre i skolefraværet 
 
Til at starte med kan man sige at selve fraværet handler ikke kun om, hvor meget procent de 

unge har, men også om mønstre i fraværet – som undertitlen også hedder. 

I rapporten ”Skolefravær” læser vi blandt andet om Thea, som netop har udviklet et mønster 

indenfor hendes skolefravær. Det har hun gjort på grund af sin far, som har et 

alkoholmisbrug. Det er ikke kun Thea der får dannet et mønster i sit fravær når hun har en 

forælder der lider af et alkoholmisbrug, fordi en anden rapport viser at flere unge der har 

lignende problemer, også får problemer i skolen – ikke kun med fravær – men at de bliver 
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gjort grin af, føler sig utrygge og generelt at de ikke føler at de hører til. (Børns Vilkår et. al., 

2020, s.27) (Ritzau, 2019) 

  

Men for at komme tilbage til Thea, siger hun blandt andet (i casesamlingen Skolefravær): 

  

”På et tidspunkt blev det jo bare mig, der blev nødt til at stå op tidligt og få vækket min far og 

få gjort, så min søster og jeg kunne komme i skole til tiden. (...) Hun lagde heller ikke så 

meget mærke til det der svigt, min far havde givet, fordi det var mig, der tog lidt over på den 

front.” (Børns Vilkår et. al, 2020, s. 10) 

  

Her fortæller hun om, hvordan hendes og hendes fars roller bytter, hvor hun begynder at 

opføre sig som den voksne og skal både passe på ham og hendes søster, fordi han ikke selv er 

i stand til det. Dette er også en af de faktorer som er årsagen til både mistrivsel og 

skolefravær; at de har manglende støtte hjemmefra og motivationen til at balancere 

skolegangen er meget lav.  (Børns Vilkår et. al., 2020, s. 10) 

  

Nogle andre generelle mønstre som kan opstå er: 

At de kommer for sent til timerne – fordi de står for sent op; som kan være deres forældres 

skyld (f.eks. Theas far), eller hvis der er andre ting derhjemme der gør at de bliver forhindret 

i at tage af sted til tiden. 

At de tager hjem før deres undervisning slutter – enten fordi faget ikke interesserer dem, eller 

fordi de f.eks. mister koncentrationen, fordi de tænker på nogle ting fra derhjemme som 

trygger dem. 

De bliver væk efter de har haft ferie – fordi det bliver en vane for dem at have fri, og så føler 

de at det er nemmere at blive væk, nu hvor de alligevel ikke har været der. 

Der kan være specifikke dage at de har fravær – Igen ligesom Thea, at hun bliver væk hvis 

hun ved at hun skal hjem til sin far, eller hvis de hellere vil have tidligere fri, kan de nemmere 

blive væk en fredag f.eks. 

Der er specifikke fag, hvor de har fravær eller undervisning af specifikke lærer – Enten fordi 

de ikke har fået forberedt sig til timen, eller fordi de ikke føler sig trygge ved deres lærer. 

(Børns Vilkår et. al, 2020, s.20) 
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Til sidst kan man sige at Trude Havik taler om hvordan skolen faktisk kan se hvilke fag der 

f.eks. er fravær i, og at når skolen venter med at gribe ind – og hvis de gør – så bliver der 

dannet et mønster: ”Man skal gribe ind tidligt og tale om problemerne. Ofte venter skolen for 

længe. Men det er skolen, der kan se, om en elev for eksempel altid er fraværende i 

gymnastik eller ved bestemte aktiviteter” (Lauritsen, 2019)  

Hvordan forældre, lærerne og de andre elever hjælper 
 
Der er meget stor forskel på, hvordan de unge får hjælp af henholdsvis deres forældre, 

lærerne og de andre elever, da der er stor forskel på, hvem der er tale om. 

I stedet for at nævne nogle generelle måder, vil vi igen tage eksempler fra casesamlingen om 

skolefravær, da den giver det bedste indblik i, hvordan de fem forskellige unge har fået hjælp 

– og om de har fået hjælp. 

  

Til at starte med kan man sige, at nogle forældre handler ens, f.eks. at både Filips og Ellas 

forældre tager dem til deres praktiserende læge, fordi de har nogenlunde de samme 

symptomer, som tyder på stress. 

Man kan derimod sige at nogle andre forældre handler på en helt anden måde, enten ved ikke 

at gøre noget, eller prøve men mislykkes. Her taler vi om Theas og Augusts forældre, hvor 

Theas far ikke er i besiddelse til at have indflydelse på Theas skolegang, da han er 

alkoholiker, og Augusts mor som bestikker ham med en computer, hvis han tager i skole en 

hel dag. Dette er et tegn på en forælder der ikke kender sit barn, som man kan læse helt øverst 

på siden om hans historie, at han faktisk gerne vil i skole, men at hans udfordringer tynger 

ham ned. 

Så lige her kan man sige, at den måde som deres forældre agerer på, er meget svagt og viser 

at de har prøvet, men har opgivet til sidst – enten fordi de ikke ved hvad de skal gøre, eller 

fordi de ikke har en besindighed der er med til at hjælpe dem på rette vej, som indgår i deres 

børns skolegang. 

 

Esthers forældre handler på en tredje måde, hvor de tager hende ud af skolen i flere omgange 

for at se, om skolen lægger mærke til det, og hvor lang tid der går før de gør noget ved det. 

Moren arrangerer blandt andet små projekter som de kan lave derhjemme, så på den måde 

sørger Esthers mor i hvert fald at holde hende beskæftiget, så hun ikke kommer til at blive 

træt af at være derhjemme og kommer til at fremme et mønster, der består af tv og computer. 
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Hvad angår deres forældres beslutning, kan man alligevel sige, at der et lille mønster og en 

form for enighed, da de fleste af de fems forældre tager de unge ud af skolen, for at prøve at 

give dem en ny mulighed. Men hos nogle kommer forældrene til at indskrive dem på den 

samme skole igen, som ikke er den bedste løsning, fordi man kan sige, at hvis ikke de unge 

var glade i første omgang med skolen, så bliver de det nok heller ikke anden gang. 

  

Går man skridtet videre og finder frem til hvad deres lærer har gjort for at hjælpe dem, er der 

igen et mønster, men ved Filip, Ella og Thea. Filip er den eneste der har samtaler med en 

psykolog, som er med til at finde ud af, hvilken mulighed der er bedst for ham. Ella taler 

derimod med sine lærer om, hvordan hun skal fortsætte med sin undervisning. Thea får en 

AKT-lærer, som hun har støttesamtaler med, men får hun ”bare” talt om sine følelser 

omkring hendes forældres situation. 

Senere får Filip en pædagog (Anders) at tale med, og dette er den bedste løsning for ham, 

fordi en pædagog som Anders er et rigtig godt eksempel på, hvorfor de unge får det godt 

igen. Netop fordi han har taget en uddannelse der er beregnet til at kunne hjælpe sådanne 

elever som Filip, har han derfor meget viden og læring indenfor det speciale. 

Ella har måske ligeledes en lige så god løsning, da hun får tildelt en støtteperson, som hun 

også bliver gode venner med og hjælper hende på de punkter når det bliver for svært selv at 

håndtere. 

 

Når vi læser videre om Esther og hvad lærerne har gjort for hende, kan man have delte 

meninger om dette er en god måde at gribe det an på eller ej. Hendes lærere gør for det første 

ingenting med hendes fravær – dvs. at de hverken tager en snak med hende eller hendes 

forældre om hendes fravær – og det er et bevis på, hvor dårligt hendes skole har håndteret 

hendes situation, hvis ikke flere som har lignet. Esther siger f.eks. selv:”Men der er jo ikke 

nogen, der rigtigt noterer, at jeg har fravær. Altså̊ ledelsen ved jo ikke rigtigt, at jeg har 

fravær” (Børns Vilkår, et. al., 2020, s.15) 

 

Hun siger også:”Lærerne sagde jo ikke, når jeg ikke var i skole, altså̊ når jeg sad udenfor 

døren. De sagde det jo ikke til mine forældre.” (Børns Vilkår, et. al., 2020, s.15) 

  

Men det de faktisk gjorde, var at de lavede en ’her og nu’ løsning, ved at afskærme hende fra 

de andre når hun synes at de støjer for meget, og får udleveret nogle høreværn. Man kan sige 
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at det er fin løsning, da lærerne har tænkt på hende og prøvet at komme med en løsning, men 

man kan samtidig sige at det ikke løser noget på længere sigt. Så her er der en både-ogfølelse 

om dem. 

 

Med hensyn til August (som starter på privatskole) får skolen lavet en handleplan, men deres 

største fejl er at de både glemmer at lave den med selve August og hans forældre, men ikke 

mindst så glemmer de at sende planen til dem. Her kan man se, hvor dårlig stil det er af 

skolen, fordi de glemmer ham på den måde. Man ved dog ikke om det var en smutfejl, men 

fordi han også er meget fraværende der, bliver han smidt ud. De kunne have givet ham en 

chance og talt med ham, men det har de ikke gjort. 

 

Til sidst kan man endelig komme ind på, hvad deres venner og de andre elever har gjort for at 

hjælpe dem, og svaret er meget entydigt. Hverken Filips, Ellas eller Esthers veninder har 

gjort noget for at hjælpe – tværtimod har de været en del af deres mistrivsel. Med Filip ved vi 

at han kommer op at toppes med de andre drenge, og det indikerer at de ikke har et godt 

venskab. 

For Ella opstår der skænderier og konflikter blandt de andre piger i klassen, og senere 

kommer der sociale grupperinger, som gør, at hun ikke føler sig tryg og får senere 

angstanfald. 

Esthers klasse får også konflikter, da en ny pige fra parallelklassen kommer ind i deres 

klasse. Her får vi ikke mere af vide om hvad der sker med hendes veninder, men hun 

fortæller indirekte at hun ikke går med nogen eller taler med nogen. 

  

En anden drejning er Theas og Augusts venner og veninder. Thea får en øjenåbner i 7. klasse, 

da hun bruger mere tid på sine veninder og tager med hjem efter skole, som giver hende en 

ro, fordi så skal hun ikke tænke på at hun skal hjem til sin far. Da hun starter på efterskole, 

får hun også lov til at slippe af sted med nogle af hendes udfordringer, fordi der skal hun kun 

tænke på sin skole og veninder, som hun bor med. August bliver motiveret af at gå i skole, 

fordi han har sine venner, så her kan man sige at hans venner er med til at gøre noget godt for 

ham og fordi han er en stor del af fællesskabet. 

  

Når alt dette er skrevet, er den bedste måde at tage stilling til, hvad den gode løsning er for de 

elever med meget fravær at se hvad de professionelle siger, og hvad de mener. Trude Havik, 
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som er Nordens førende forsker i skolefravær, fortæller blandt andet på en meget pædagogisk 

måde, hvordan forældre og lærer skal arbejde sammen: ”Lærerne skal i samarbejde med 

forældrene se på, om der eventuelt er problemer mellem nogle elever, om der er problemer i 

hjemmet, eller om en elev måske bliver mobbet på de sociale medier”(Lauritsen, 2019) 

 

Det vil sige at forældrene og lærerne kan gennem et møde snakke sammen og tale om, 

hvordan det går med eleven og prøve at finde frem til både, hvad årsagen er til elevens 

udfordringer, men også finde en løsning. 

Hun siger blandt andet også meget klart at skolerne skal strammes op når det handler om 

fravær og at de ikke gør nok: ”Skolen og lærerne kan gøre meget for at forhindre skolefravær 

fra elevernes side. Og de skal gøre mere, end de allerede gør.”(Lauritsen, 2019)  

 

Dette kan yderligere bakkes op når direktør for Børns Vilkår siger følgende: 

 

”Jamen mange skoler har ikke særlig klar politik på det her fraværsområde og 

derfor så bliver der ikke grebet ind, der er ikke nogen systematisk måde at gribe 

ind på, og nogle gange sker der bare ikke noget, så bliver barnet bare væk men 

skolen reagerer ikke før der er gået rigtig lang tid.” 

(Udsendelse, TV2 News, 2020) 

  

Dvs. at det ikke er alle skoler der nødvendigvis griber ind, hvis de kan se, at en elev har 

meget fravær, men det er en politik som alle skoler burde have, for at være bedst beskyttende 

mod alle deres elever. 

  

Ligesom der allerede er blevet nævnt med Filip, Ella, Esther og August, at der blevet lavet 

former for handlingsplaner, så er det meget vigtigt at de får planerne til at ske, og at det bliver 

alt efter hvad eleven har brug for. For at understøtte dette, siger Trude Havik: 

  

”Hvis en elev er bange for at læse højt i klassen, så skal man lægge en plan. Det 

nytter ikke at sige, at så skal eleven slet ikke læse op, men man kan planlægge 

en periode uden oplæsning og så langsomt trappe op ved at skabe et trygt miljø 

for oplæsningen.”  

(Lauritsen, 2019) 
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Efterfølgende konsekvenser af fraværet 
 
Hvis man tænker på det, så tror man at skolefraværet i klasserne fra 7-9. klasse – og tidligere 

klasser – ikke har en effekt på den kommende læringsperiode, men Kaare Quist, nyhedsvært 

for TV2 indleder en del af sin præsentation af et nyhedsoplæg, ved at sige:”… Desuden så er 

der lavere sandsynlighed for at de påbegynder og afslutter en ungdomsuddannelse.” 

(Udsendelse, TV2 News, 2020)  

 

Dette kan understøttes fra rapporten fra VIVE, når de – efter mange 

analyserer og dataindsamling – kan konkludere og skrive: ”Fravær medfører dårligere 

resultater ved folkeskolens afgangsprøve.” (Kristensen el al, 2020, s. 50) 

  

Og man kan fortsætte med, hvad konsekvenserne af fravær er på kortere sigt: 

- Mistrivsel (som allerede er nævnt, men mistrivslen fortsætter) 

- De faglige præstationer i skolen bliver dårligere – fordi de ikke får lært 

ordentligt hvordan de efterfølgende skal opføre sig eller hvad de skal sige. 

- Hverdagsaktiviteter bliver svære for dem at opnå – fordi de ikke har et normalt 

hverdags-flow med skole, og alle hverdagsaktiviteter bliver ens. 

- Har mulighed for at få stress og angst – fordi de ikke har været vant til at 

skulle forholde sig til andre end dem selv. 

- De kan komme til at isolere sig socialt – fordi de måske ikke har været så 

meget sammen med rigtige mennesker uden for hjemmet (hvis de har haft 

hjemmeundervisning fx) 

- De kan komme i konflikter med deres familie eller venner – fordi deres venner 

og familiemedlemmer ikke kan sætte sig ind i deres sko med, hvordan de har 

det. Og de ved ikke selv, hvordan de skal tale med dem om det. (Børns Vilkår 

et al., 2020, s. 15)  

Og ligeledes er der konsekvenserne af fraværet på længere sigt, som case samlingen Skolens 

tomme stole skriver: ”Højt fravær i grundskolen kan føre til øget frifald senere i 

uddannelsessystemet. Samtidig ses en højere risiko for psykiske, økonomiske og sociale 

problemer i voksenlivet.”(Børns Vilkår et al., 2020, s. 15) 
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Så for at runde alle underemnerne op til sidst, kan man se, hvordan mønstre i skolefraværet 

har en negativ påvirkning, da det i nogle tilfælde er en langvarig fraværsperiode, som ender 

med helt at gå ud over de unges folkeskoles afgangseksamen. Men inden vi runder helt af, er 

der mere at kommentere på. Fordi der er også forskel på, hvordan de unge håndterer deres 

fravær, og hvad der sker efterfølgende. Nogle af de unge fra casesamlingen “Skolens tomme 

stol” siger, at de gerne vil gå i skole, og man kan derimod også læse sig frem til at de senere 

henne - sammen med deres forældre og lærer - finder en ny løsning så de igen kan gå i 

skolen. 

3) Hvilken rolle spiller de digitale verden i forhold til målgruppens 
sundhed. 

De sociale mediers rolle og påvirkning 

I dette afsnit vil vores følgende tredje arbejdsspørgsmål blive besvaret: 

Hvilken rolle spiller den digitale verden i forhold til unges mentale sundhed?  

  

Vores besvarelse vil tage udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen i rapporten fra Børns 

Vilkår: Del 3. ”Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen”, der blev udarbejdet i 

2019. 

Selve besvarelserne på spørgeskemaet kommer fra 3.365 børn i 4. og 7. klasse, 708 

skoleforældre, 90 skoleledere, 185 lærere samt 48 kommunale chefer. Interviewbesvarelserne 

er udarbejdet med 46 børn i 4. og 7. klasse, 4 skoleforældre, 5 skoleledere, 5 lærere og 4 

kommunale chefer. 

Vi vil fremover præsentere denne rapport som; ”Rapport 3”. 

Udover rapporten fra Børns Vilkår vil vi også tage fat i artiklen ”Unge og sociale medier” på 

faktalink.dk, der også bygger på undersøgelser om de unges gebærden på de digitale medier, 

samt artikler om den prisvindende debattør og professor Vincent F. Hendricks udgivelse af 

bogen ”LIKE”, der tager fat i et af tidens buzzwords – ”digital dannelse”.  

  

Når vi tager fat i spørgsmålet om de sociale mediers indflydelse på de unges mentale sundhed 

i dag, skyldes det vi ikke blot kan nøjes med at kigge i den fysiske verden, men også må 

undersøge den digitale verden. Dette skyldes at den digitale verden er blevet en del af vores 

moderne verden på samme måde som den fysiske verden. Det er altså ikke længere muligt at 

holde de to verdener adskilt. Vi er nemlig interesseret i at gøre de unges mentale sundhed 



Projektgr. Nr. V2024788019 RUC  Mental Sundhed  
Eksaminator: Yvonne Barnholdt  HUMTEK 1. Semester  
 

Side 27 af 53 
 

bedre generelt og derfor både i den fysiske og den digitale verden, da disse smelter sammen 

til én verden i de unges liv. 

De digitale mediers udbredelse  

Verden er i dag fuld af digitale medier, hvor de er særligt udbredt hos de unge. Hos dem er 

hverdagen fyldt med digitale anordninger, der bliver brugt på kryds og tværs af hinanden og i 

mange forskellige sammenhænge. 

De digitale mediers udbredelse kommer af, at børn og unges leg har ændret sig en del de 

seneste årtier. Som rapport 3 hævder, er mediebruget altså blot en forlængelse og ikke et 

alternativ til selve legen (Børns Vilkår; del 3, 2019). For eksempel når børn leger skydelege, 

er grene og plastiksvær blot skiftet ud med en spillekonsol koblet op på de online platforme 

til spil med vennerne. De digitale medier er simpelthen blevet dét, der i dag samler 

fællesskabet for de unge. Der er dog stadig tale om de samme typer af konflikter og 

tematikker som der altid har været, såsom venskaber, forelskelser og identitet (Børns Vilkår; 

del 3, 2019). 

  

I vores senmoderne samfund følger de digitale medier med os overalt. Vi benytter dem i selve 

skoletiden og på arbejdspladsen i form af smartboard og computere. De er stadig med os når 

vi har fri; ligegyldigt om vi er sociale eller alene. Her viser de sig i alle de moderne 

netværksenheder vi ejer, såsom mobilen, videospil, computeren og iPad’en. Specielt som ung 

i dag, er hele ens liv i de digitale medier. Derfor er det vigtigt som voksen at forstå de digitale 

mediers indflydelse på de unge, og hvordan de dertil benyttes af dem. Artiklen ”Unge og 

sociale medier”, fortæller at tre ud af fire af 13-23-årige dagligt bruger sociale medier 

(Andersen, 2018). 

  

De digitale medier er blevet en ny verden, der muliggør direkte kontakt til andre mennesker, 

så længe der er internet. Facebook er stadig den mest populære sociale platform, men de 

sociale medier som Snapchat og Instagram er også blevet et uundværligt medie for de unge. 

Halvdelen af de 12-19-årige og en fjerdedel af de 20-29-årige bruger snapchat dagligt, mens 

Instagram har 770.700 månedlige brugere med et flertal af 12-29-årige (Andersen, 2018). I 

en fokusgruppeundersøgelse i artiklen: ”Unge og sociale medier” viser det tydeligt, hvordan 

den online platform er blevet integreret ind i de unges dagligdag, her fortæller artiklen; 

”Undersøgelsen viste, at mange unge er tilgængelige på Facebook hele døgnet, undtagen når 
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de sover. De logger ikke ind og ud, men er på i kortvarige intervaller mange gange i løbet af 

døgnet.” (Andersen, 2018, vv) 

  

De digitale medier har altså fået plads i mange sociale associationer og er nu blevet en 

væsentlig del af de unges hverdag – både i og uden for skoletiden. I rapport 3 vises det, at 85 

pct. af de i alt 2.528 adspurgte børn i 4. og 7. klasse bruger mobil eller smartphone samt over 

halvdelen bruger tablet, computer og smart TV (Børns Vilkår; del 3, 2019). Vi lever altså i en 

tid, hvor de digitale medier har en kæmpe indflydelse på børn og unges hverdag. For ganske 

vist er man adskilt fysisk fra vennerne, men gennem de sociale medier flyder der konstant 

informationer om små og store begivenheder og sociale sammenhænge, der dertil konstant 

kan følges med i. 

  

Digitale medier – interessen fra de voksne 
  

De samfundsmæssige forandringer har markant betydning for børns liv, og de påvirker børns 

legekultur på grundlæggende områder, som også har betydning for deres brug af medier. 

De skal lære og forstå, hvordan teknologien har indflydelse på deres liv og hverdag (Børns 

Vilkår; del 3, 2019). 

  

Noget interessant er, hvor i høj grad de unge egentlig oplever interesse fra de voksne. Her 

viser rapport 3, at lidt over halvdelen af de unge i 4 og 7 klasse føler at forældrene udviser 

interesse for, hvad de foretager sig på de sociale medier. Derudover kun 8-10 pct. af børnene 

oplever interesse fra deres lærere (Børns Vilkår; del 3, 2019). 

  

På baggrund af analyserne i rapport 3, har Børns Vilkår og Medierådet en række anbefalinger 

for børn og unge. De fortæller blandt andet, at forældrene skal vise interesse i deres børns 

digitale liv og engagér sig i skolens arbejde omkring børnenes digitale dannelse. 

Derudover anbefaler de også skolelederne at inddrage eleverne, når de digitale medier 

udformes eller revideres samt at sætte børnenes digitale dannelse på dagsordenen til lærerne, 

og få dem til at inddrage børnene i rammerne omkring de digitale medier i skolen (Børns 

Vilkår; del 3, 2019) 
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Mentale konsekvenser 

  

Med de sociale platformes udbredelse, betyder det at afstanden og samværet med vennerne 

nu blot er et klik væk. Informationer og kommunikation er nu blevet så let tilgængeligt, 

hvilket dog også har den negative effekt, at man hurtigt kan føle man går glip af noget og 

dermed føle sig udenfor og ensom. Alle deler nemlig alt med alle, så nu går intet ens næse 

forbi, fordi man konstant kan følge med i vennernes liv via de sociale platforme (Andersen, 

2018). Vi ser nu os selv og andre gennem de sociale medierne, der tilbyder skabeloner, hvor 

vi hver især kan vælge, hvordan vi vil fremvise os selv. Det er hermed blevet meget nemmere 

at sammenligne sig selv med andre og se deres polerede glansbillede af deres liv. Dette 

gælder ikke kun folk, man kender, men også kendte personligheder: ”Hvor dyrkelsen af 

idoler og rollemodeller tidligere fandt sted mere passivt via magasiner og idolplakater på 

ungdomsværelserne, er afstanden mellem fans og ungdomsidoler blevet kortere” (Andersen, 

2018, vv). 

  

Udbredelsen af de sociale medier har givet skolerne nye udfordringer; ”tidligere vidste 

læreren, hvem der deltog i undervisningen, og eleverne kunne kun i et begrænset omfang 

kommunikere skjult med hinanden ved at sende papirkugler” (Andersen, 2018, vv). Nu er 

mulighederne meget større og skjulte, eftersom alt foregår nede i de unges mobiltelefoner. 

Dette gælder både i og udenfor skoletiden, hvilket gør det svært for læreren og andre voksne 

at gennemskue, hvad der foregår. 

  

Digital dannelse på skoleskemaet 
 
Der er flere problemer, der følger med de unges brug af digitale medier. I artiklen ”Unge og 

sociale medier” opsættes fire grundlæggende problemer, som de unge støder på i deres brug 

af sociale medier: 

 

”1. De har svært ved at skelne mellem, hvad, der hører privatlivet til, og hvad, de trygt kan 

dele på de sociale medier, og fortryder indhold, de har delt, når det er for sent. 

2. De bliver ofre for eller udøver såkaldt cybermobning, mobning på nettet. En forklaring på 

cybermobning kan være, at det er lettere at skrive grimme ting til hinanden, mens man 

gemmer sig bag skærmen, end at sige dem ansigt til ansigt i den virkelige verden, og fordi 
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mobberne kan agere anonymt. Der argumenteres også ofte for, at cybermobning er særligt 

slem, fordi mobbeofrene aldrig får fred – ikke engang når de har fri fra skole. 

3. Nogle oplever afhængighed af sociale medier, fordi jagten på likes og den tilfredsstillelse 

og anerkendelse, de forbinder med det, giver lyst til mere. 

4. De har svært ved at gennemskue, at de data, de opgiver, bliver videreformidlet og brugt 

kommercielt som betaling for deres gratis adgang på sociale medier.” (Andersen, 2018, vv). 

  

Selvom den digitale verden for længst har meldt sin ankomst, er spørgsmålet, hvordan vi  

kommer længere med den digital dannelse. For der er nemlig ingen mennesker, der er født 

med de digitale kompetencer. Vi udvikler alle hver især vores viden om de digitale medier på 

egen hånd via vores enkelte oplevelser af medierne. Kompetencen til at gebærde sig i de 

digitale medier kommer ikke af sig selv. Hvis alle unge skal have muligheden for at udvikle 

deres kunnen i den digitale verden, kræver det en fælles løsning fra samfundet. 

  

Vi taler om den digitale udbredelse alle steder; i medierne og ved middagsbordet, men 

hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Dette spørgsmål sætter Vincent F. 

Hendricks fokus på. De digitale medier bør integreres i læreplaner, og bør derfor komme på 

skoleskemaet, hvor det kan undervises i pædagogisk praksis, mener Hendricks (Højmark, 

2018). 

  

Vincent Hendricks, der er professor og dr. Phill. I formel filosofi, er stærk fortaler for at have 

dannelse i brugen af de sociale medier på skoleskemaet. Hendricks vil gerne lære de unge 

brugen af de digitale medier, så de evner at agere i den digitale verden på samme måde som 

den fysiske, hvor man også lærer bl.a., hvad det vil sige at være ”en god kammerat”. Man har 

talt om de unge som frontløbere, hvad angår de digitale medier, men de unge er ikke 

selvkørende. Der følger ikke en brugsanvisning eller en oversættelse med til medieuniverset, 

hvor man lærer om, hvordan man kommunikerer og tolker på diverse platforme. Camilla 

Mehlsen, der er can.mag og didaktisk leder af projektet Digital (Ud)dannelse sammenligner 

den manglende læring som et Vilde Vesten: 

 

”Vi har i lang tid haft et digitalt ’Vilde Vesten’, hvor det ikke har nogen juridiske eller etiske 

konsekvenser, hvis man for eksempel har delt et billede uden samtykke. Men nu begynder vi 
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som samfund at forstå, at digitale handlinger har konsekvenser, men det betyder ikke, at vi 

bliver mere digitalt dannede”. (Højmark, 2018, vv) 

  

Dette mener vi også kunne være en måde at forebygge et bedre skolemiljø, men vi vælger at 

fokusere på en brugervenlig app, som den gyldne mellemvej til at først og fremmest at kunne 

tale åbent om problemerne mellem elever og lærer. Her finder den enkelte skole så ud af, 

hvad problemerne på den pågældende skole egentlig er. Hvis det eksempelvis viser sig, at det 

er den manglende læren om at opføre sig ordenligt på de sociale medier, så kan man sætte tid 

af i skolen til at lære netop det at gebærde sig i den digitale verden. Her er de voksne, lærerne 

og forældrene, en vigtig sparringspartner til udvikling af de unges digitale læring. De skal 

sammen med de unge lære dem de digitale færdigheder, så de kan være mønsterborgere i den 

digitale verden på samme måde som i den virkelige verden. Derfor mener vi, at det er 

samfundets opgave at udvikle disse digitale færdigheder i skoletiden og altså, som tidligere 

nævnt, blive digital dannede. 

  

Hendricks har lavet et bud på et undervisningsmateriale; bogen ”LIKE”, der skal lære børn 

og unge at navigere og fungere i en ny digital tidsalder. Hendricks har udarbejdet bogen i 

samarbejde med tidligere nævnte cand.mag., Camilla Mehlsen. De har udarbejdet 

undervisningsmaterialet, som skal sætte fokus på de udfordringer, sociale medier skaber for 

unges identitet og udvikling. ”LIKE” er forskningsbaseret, udviklet og testet i samarbejde 

med lærere og elever, der har arbejdet med bogens emner. (Højmark, 2019). 

Hendricks og Mehlsen rejser altså spørgsmålet om, hvordan vi som personer bliver digitalt 

dannede i deres bog. De stiller dét spørgsmål, vi også gerne vil have svar på; hvordan vi lærer 

at gebærde os og blive digitalt dannede i den nye digitale verden i en tidlig alder, så det ikke i 

sidste ende går ud over det enkelte individs trivsel og hverdag (Højmark, 2018). Der er 

nemlig med de digitale mediers udbredelse kommet nogle nye grundvilkår for, hvad det vil 

sige at være menneske:  

 

”Det almenmenneskelige er blevet udvidet på en måde, vi ikke har set før. Så det 

almenmenneskelige er nu også at forstå den teknologiske virkelighed, og derfor er det et nyt 

grundvilkår for selve dannelsen, at den nu også foregår i et digitalt rum”, beskriver Vincent F. 

Hendricks””. (Højmark, 2018, vv).  
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Første skridt er at sætte fokus på det fælles ansvar, så vi tilsammen får skabt en ny norm og 

derigennem bliver bedre digitalt dannede. Det handler altså om, at vi i sidste ende formår at 

bygge en bro mellem den fysiske og den digitale verden. Hvor med de lærte digitale 

færdigheder udvikler identitet og en forståelse, der gør os i stand til at handle korrekt, også i 

den digitale verden. 

  

Vi kan hermed hurtig konstatere at de digitale medier er kommet for at blive. De har givet os 

nye muligheder og gjort dagligdagen lettere, som gør det svært at forestille sig en verden 

uden. Når vi før tænkte på vores verden, ville vi blot tænke verden som den ser ud i den 

fysiske verden, men der er altså kommet endnu en verden til; nemlig den digitale verden. Den 

digitale verden er blevet en del af os, hvor vi konstant er online i høj grad hos de unge. Den 

digitale verden har dermed en kæmpe indflydelse på brugeren og er stærkt med til at påvirke 

de unges trivsel og kan dermed gå ud over deres mentale sundhed, på samme måde som den 

fysiske verden ville det. 

 

4) Hvordan skal en app udvikles og bruges, for at den kan hjælpe vores 
målgruppen i dag? 

[En af os.dk -Region Midtjylland og Psykiatri Fonden 8/11-2011] 

Kilden beskriver en ide til, hvordan man kan mindske fordomme og sprede viden om unge og 

sårbarhed. Det er netop sådan et initiativ, vi som gruppe bare griber an med andre løsninger. 

Her er løsningen fra Region Midtjylland og Psykiatri Fonden at ved at afholde et forløb på 

skoler, hvor de unge bliver oplyst omkring psykisk sundhed- og sygdom. 

På linje 13 udtaler lederen af unge afdelingen af Psykiatri Fonden - ”Det har vi gjort både for 

at give viden og for at rådgive om handlemuligheder – men også for at nedbryde tabuer”.  [En 

af os.dk -Region Midtjylland og Psykiatri Fonden 8/11-2011] Chefsygeplejerske i psykiatrien 

i Region Midtjylland udtaler, at det er især vigtigt at fange tegn i opløbet. Det vil sige at man 

opdager, at de unge har noget der går dem på, indtil det udvikler sig til en psykisk lidelse eller 

sygdom. 
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I sammenhæng med forløbet på skolerne afholdes der også åbne arrangementer på 

erhvervsskolerne. Arrangementerne er for unge der har mentale problemer. Disse problemer 

kan være alt fra ADHD til stress mm. 

Vi mener selv i gruppen at det er vigtigt at få dette tabu nedbrudt, og her får vi så en ekspert 

holdning, der støtter op på vores mening. Vi mener derfor også at kilden er spændende og 

giver et godt billede at et andet initiativ end vores i henhold til at mindske unges mentale 

problemer. 

 

App 

Vi har valgt at lave en app som tillæg til app’en Aula, så den er let tilgængelig og så man 

stadig kan logge på med Aula brugernavn eller uni-login, og så de unge ikke behøver at sætte 

sig ind i en ny app.  

Vi har valgt at bruge Canva til at implementere billeder til at visualisere vores produkt, 

app’en. Herved kan man se hvordan skærmene og knapperne skal se ud. Grunden til at vi har 

valgt kun at programmere nogle af appens funktioner, er fordi, at vi har begrænset tid og det 

dermed ville tage for lang tid at programmere alle knapperne. Vores programmeringsevner 

skulle også blive en hel del bedre for vi kunne nå at designe alle app’ens funktioner til 

knapperne på vores app.  

I forhold til finansieringen og implementering af app’en tænkte vi at for eksempel Nordea 

Fonden kunne sponsorere app’en. 

Vi har brugt “Rapid Prototyping” metoden til at arbejde med skabelsen af vores prototype til 

app’en. Vi fik fremstillet flere udgaver af appen, hvor vi satte billederne og dataene sammen 

på forskellige måder, indtil vi fik et resultat vi var tilfredse med. 

Vi har valgt at bruge P5js til at programmere vores app. 

Back end: 

Vi har valgt at gøre det på denne måde, da vi ikke havde tid til nedenstående punkter. 

- Lave server 
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- Lave database 

- Betale for at have app i store 

- Android studio 

- Udviklerkonto til henholdsvis iPhone og Android 

Vi har valgt at bruge den variabel inden for anonymitet der går ud på, at appen gemmer dine 

kommentarer et vis stykke tid (vi tænkte tre uger) og derefter blev de slettet fra appen. App'en 

gemmer kun på dit brugernavn og hvilke opslag du senest har kommenteret på og liket. Men 

hvis det er mere end tre uger siden du har kommenteret på opslaget, bliver det ikke vist under 

seneste opslag.  

Vi finder det relevant at lave en app, da vi tror på det kan hjælpe de unge. Ser vi på figur 5 i 

vores spørgeskema er der omkring 6 personer som har sagt de ikke ville bruge en app til at 

skrive med andre (spørgeskema, figur 5). I sammenhæng med dette ser vi i spørgsmål 2, at to 

af dem som har svaret nej til at bruge vores app, har uddybet med at de syntes det er bedre at 

snakke sammen ansigt til ansigt, da man nemt kan gemme sig bag en skærm (spørgeskema, 

spørgsmål 2) . Dette er en af de problemer der er forbundet med en app. Vi finder det dog 

stadig relevant idet, det er den bedste måde at nå de unge på. Herudover tror vi det ville 

gavne de unge at bruge mere tid på at skrive om deres velvære, fremfor at bruge meget tid på 

sociale medier som Instagram og Tiktok.  

En anden tanke vi gjorde os, er hvem der skal stå for appen. Om de er de samme personer der 

styrer Aula appen eller om den skal være en separat app. 

Her er opsætning af vores prototype: 

De første fem billeder er af vores koder. Vi har selv kodet nogle af dem, andre har vi hentet 

fra online libaries.  
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Billede 1 viser de funktioner vi har hentet fra libaries. Det er disse funktioner vi vil have til at 

gøre noget længere nede i koden. 

 

Billede 2 viser setup. Her fortæller vi, hvad de forskellige variabler skal kode for. Eksempel 

at input funktion skal kode for password. 
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Billede 3. Viser vores draw. Her sætter vi koderne til at gøre noget visuelt. For eksempel 

funktionen textSize, der styrer teksten størrelse visuelt. 

 

Billede 4 viser afrundingen af koden og nogle else funktioner. Et eksempel, hvis du har 

skrevet passwordet korrekt, sker der så noget, hvis ikke sker der noget andet.  
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Billede 5 viser hjemskærmen af en iPhone med Aula Sundhed app’en. Her kan man så trykke 

og åbne appen. 

 

Billede 6 viser forsiden for den åbne Aula Sundheds app. Her kan man vælge hvilken bruger 

man er inden man logger ind. 
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Billede 7 viser skærmen inden man logger ind og her kan man også gemme login. 

(Billede 1-4 passer til de knapper vi har kodet, der kommer nu. Billede 5,6,7,11,12,13 er 

billeder der viser hvordan den færdige prototype visuelt ville se ud.) 

 

Billede 8. Viser det første vi kodet for via. P5js. Her kan vi skrive username og password 

inden man logger ind. 
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Billede 9 viser at vi har kodet vores app så denne besked popper op, hvis man har skrevet 

login forkert. 

 

Billeder 10 viser en velkomst besked når man så er logget ind på Aula Sundheds app. 
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Billede 10. Viser koden og prototypen af kommentarfeltet, hvor man skriver en kommentar, 

derefter bliver den slået op. Nedenfor kommer billeder af hvordan de færdige 

kommentarfelter skulle se ud. 

 

Billede 11 viser startsiden på selve Aula Sundheds app’en, her kan man se oversigt over alle 

beskeder og trykke på menuen (vist på billede 12) 
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Billede 12 viser menuen for selve appen. (billedet 13 viser hvad der sker når man trykker nyt 

opslag). 

 

Billede 13 det endelige billede af hvordan man skriver et nyt opslag i vores prototype. 
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Fejlkilder til prototype af app’en 

Ideen med appen er at man skal forblive anonym, dermed skal brugerne ikke kunne have 

mulighed for at skrive deres navne i kommentarerne. Da man let kan blive et mobbeoffer hvis 

andre brugere for eksempel regner ud, hvem man er. For at lave en fuldendt version af vores 

prototype skulle dette også programmeres, så man ikke kan skrive navne i 

kommentarfelterne. 

Svar fra testpersoner for app’en 

Vi tog ud til en skole i Rødovre, da vi havde en personlig kontakt til denne skole og derfor 

havde mulighed for at låne en 8.klasse i 15 min. Her fik vi testet vores app ude i den virkelige 

verden. Efter de havde set de forskellige funktionerne og forstået hvordan app’en visuelt skal 

se ud, stillede vi dem 3 simple spørgsmål. Disse spørgsmål er med til at give os en indsigt i 

de unges holdning til vores produkt.   

1.       Er den let at finde rundt i og kan i forstå funktioner ved første øjekast? 

18 ud af 22, kunne sagtens forstå hvad de skulle bruge app’en til. Derudover syntes de 

app’en var overskuelig og nem at finde rundt i.  

 

2.       Ville du bruge app’en til at skrive anonymt om dine problemer? 

Her svarede 12 ud af 22 ja. 
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(Som beskrevet i arbejdsspørgsmålene, kan der være mange grunde til at nogle unge ikke vil 

bruge denne app. Dels kunne grunden være de heller vil snakke med nogle ansigt til ansigt, 

men måske også fordi de vil være bange for at nogle kunne regne ud, hvem de var.) 

3.       Ville en app være et godt værktøj for unge til at dele seriøse ting? 

 

(10 svarede ja 5 svarede nej 7 ved ikke). 

Indsamling af empiri - Spørgeskema 
Vi har brugt den kvantitative metode og fremstillet et spørgeskema. Vi har lavet vores 

spørgeskema på hjemmesiden surveyhero.com. På den måde har vi kunne samle alle svarene 
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et sted. Vi har ud fra svarene opstillet figurer der viser nogle af de mønstre der fremgår. Vi 

har sendt spørgeskemaet ud på Facebook og ud til forskellige skoler.  

 

Figur 1:  

 

Spørgsmål 1 (figur 1):  

1.  Hvis der er noget du har lyst til at uddybe, så skriv det her:  

- “Presser mest mig selv” 

Figur 2:  
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Figur 3 

 

Figur 4 
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Figur 5 

 

Spørgsmål 2 (figur 5):   

2. Vil du uddybe:  

- “Ville gerne mere at snakke med folk i person” (nej) 
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- “Mener også at det ville hjælpe hvis man kunne snakke med nogle der har det på 

samme måde som en selv, så man ikke føler man er alene om at have det sådan” (ja) 

- “Helt sikkert, hvis man kan hjælpe andre” (ja) 

- “Tror det er bedre at snakke om tingene, frem for at skrive. Skrift kan ofte misforstås 

og mistolkes” (nej) 

- “Det lyder interessant” (ja) 

Strategi for indsamling af empiri  

Spørgeskemaet var oprindeligt tilset vores målgruppe, 7-9 klasse, men på grund af manglende 

svar fra de skoler vi havde kontaktede måtte vi indse, at vi ikke fik svarene direkte fra vores 

målgruppe.  Vi valgte derfor at lægger vores spørgeskema ud på de sociale medier og derved 

få konstruktive svar. Det er relevant for os at få svar ude fra, så vi kan se omfanget af 

problemet.  

En negativ konsekvens ved at vi har lagt det ud på nettet, er, at det er alle der kan svare på 

spørgeskemaet og derfor ikke kun målgruppen. Hvis vi havde mere tid, havde vi skrevet til 

flere skoler og prøvet at få konkrete svar kun fra vores målgruppe.  

Vi finder det stadig relevant at sende spørgeskemaet ud, så vi kan få et overblik over 

problemets omfang i dag. Vores formål er at forebygge problemerne og se om vi kan tage det 

i opløbet, ved at indfører det allerede i folkeskolen. Derved kan vi godt bruge svarene fra 

andre end kun vores målgruppe, da vi ud fra dette kan se, om det er noget de kunne have haft 

brug for, da de gik i folkeskolen.  
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Video implementering i “klassens time” 

[hjemmeside dr.dk, sidst besøgt d. 2 december - 6/8 2017, her er der brugt videoeksempel 

som er tolket i teksten] 

Her har vi en graf for, hvor mange unge der går til psykolog. Den vil vi bruge til at tolke 

behovet for bedre oplysning omkring mental sundhed for de unge. Her kan vi nemlig igen se 

en stigning gennem det 20’ende århundrede for unges brug af psykologer. Dette hænger godt 

sammen med den ovenstående kilde om brugen af antidepressiv medicin. Grafen viser også at 

flere unge kvinder føler sig stresset, og at flere unge kvinder går til psykolog. Så både 

stigningen indenfor brugen af antidepressiv medicin og brugen af psykologer og udvikling af 

stress er højere hos kvinder end mænd. 

Længere nede i kilden ses også små videoer af unge der fortæller deres oplevelser med stress 

og andre faktorer, der har påvirket deres psyke. Denne form for små videoer med folk der står 

frem og viser, at det er acceptabelt i dagens samfund at have det svært, er netop sådanne 

videoer, vi vil implementere i ”klassens time”. Vi har selv designet et eksempel på sådan en 

video længere nede i vores projekt, hvor vi også begrunder hvorfor vi mener at disse videoer 

kan være til stor hjælp for de unge. 

Ideen med videoerne er, at de unge i folkeskolen skal oplyses omkring at det er normalt og 

acceptabelt at have mentale problemer allerede som ung i folkeskolen. Videoer skal 

indeholde andre unge mennesker der står frem og viser at de har haft problemer. Herved lærer 

seerne at det ikke kun er dem der har mentale problemer. Videoerne skal dog ikke være alt 

for hårde, her mener vi at de ikke skal tale om for eksempel mord eller lignende, da videoerne 

derved ville påvirke de unge på en anden måde end tiltænkt. 

Videoen er optaget fra mobilkamera og omformateret til mp4. Vi har valgt at lave videoen på 

denne måde og uden særlig redigering, dermed mener vi at den virker mere virkelighedsnær. 

Videoen er baseret på en rigtig historie. Dette er hele ideen med disse videoer. Vi mener i 

gruppen at det vil give en god indsigt, at eleverne ser ældre der fortæller om deres erfaringer 

med at have det svært i udskolingen.  

 



Projektgr. Nr. V2024788019 RUC  Mental Sundhed  
Eksaminator: Yvonne Barnholdt  HUMTEK 1. Semester  
 

Side 49 af 53 
 

  
Dobbelt klik i midten af trekanten for at se vores prototype af en Heads up video, der skal 

oplyse eleverne i udskolingen omkring mental sundhed. (videoen er også vedhæftet ved siden 

af)   

OBS- hvis videoen ikke kan åbnes her, er den også linket under produkt. 

 

Man kunne enten ligge disse videoer op på appen eller på en let tilgængelig hjemmeside som 

lærerne deler ud til eleverne. 

Konklusion: 
Børn og unge har i dag forskellige muligheder for at finde nogle at snakke med om deres 

udfordringer. De to største platforme, de kan henvende sig til, er børnetelefonen og 

Headspace. Man kan enten ringe eller skrive ind til disse platforme. Derudover er det muligt 

at blive frivillig i begge organisationer, og man kan på begge hjemmesider være 100% 

anonym. Dette er også noget af det vi vil prøve at opnå med vores egen app, nemlig at skabe 

et sted, hvor de unge føler sig trygge nok til at kunne tale om deres udfordringer.  

Mange unge føler sig i dag stressede og pressede, især i skolen i forhold til karakterræset. Vi 

mener ikke skolen kun skal handle om at præstere, men også om at mærke efter og udvikle 

sig. Vi vil på sigt gerne have implementeret vores app i undervisningen, så der er et frirum til 

at kunne tale samme uden at føle presset. Vi skal undgå, at børn og unge bliver væk fra skole.  

Der er mange grunde til at unge bliver væk fra skole og fraværet derved stiger. Der bliver dog 

dannet et mønster; enten er der både problemer hjemmefra, i skolen og personligt, dette 

betyder der er en grund til fraværet. Et problem derhjemme kan danne grundlag for, hvordan 

den enkelte elev klarer sig i skolen, eller bliver behandlet af de andre elever. 

Når det så er sagt, kan man sige at listen er lang, når det handler om hvilke udfordringer de 

unge har, da det afhænger af hvilket barn der er tale om, samt hvilken familie og hvilket miljø 

de kommer fra. 

video-1607944026.
mp4
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Vi ser også at unge bliver væk alt efter ugedagen, tidspunktet på dagen eller efter hvilken 

lærer de skal have.   

I fem forskellige cases får vi et indblik i de unges liv, og hvordan de bliver behandlet af 

forskellige personer i deres liv. Vi ser deri et mønster, der viser at forældrene, lærerne og 

nogle af de andre elever ønsker det bedste for den unge og prøver at hjælpe dem. Andre 

steder kan man se et mønster, hvor enten forældrene ikke ved hvad de skal gøre, da de har 

opgivet, eller hos lærerne der har stor fokus på dem selv og derfor glemmer at tage hensyn til 

den unge. De andre elever ved ikke altid, hvordan de skal hjælpe deres venner, både fordi de 

ikke altid kan relatere til den pågældende person, men også fordi, det er nemmere at kigge 

den anden vej og ignorere det. 

 Man kan sige at de efterfølgende konsekvenser af fraværet leder til mange problematikker – 

både senere i skolegang, men også længere ude i fremtiden. En nyhedsreportage fra TV2 

forklarer, at de unge vil klare sig værre i deres afgangseksamen; både fagligt og socialt.  

Desuden er der en mindre chance for, at de påbegynder eller færdiggør en 

ungdomsuddannelse. (Udsendelse, TV2 News, 2020)  

 

Vi kan se at de unge forandrer sig i takt med at verden forandrer sig. De digitale medier er 

blevet en stor del af vores dagligdag. Især de unge har taget denne nye verden til sig, og 

mange vil i dag have svært ved at se en verden uden digitale medier. Den digitale verden har 

dermed også en kæmpe indflydelse på brugeren, og den kan være med til at påvirke de unges 

trivsel, hvilket i sidste ende kan gå ud over den mentale sundhed hos de unge. Vi taler altså 

om det digitale livs voksende udfordringer, som kan forefindes alle steder. I dag er det de 

voksnes mediebillede, der dominerer i skolemæssige sammenhæng. Vi har udviklet en app 

der kan kobles op som en del af klassens time, i stedet for et helt fag for sig. På den måde 

møder vi de unge, hvor de er. De unge er på de digitale medier, og vi kan se, at de lærer 

effektivt igennem dem. Denne viden og kunnen kan skolerne med fordel benytte sig af. De 

kan udnytte denne nye verden til at forbedre de unges trivsel.  

 

Vi har på baggrund af dette valgt at lave en app som produkt. App’en skal laves som tillæg til 

app’en Aula, så man kan logge ind med sit Aula brugernavn eller uni-login. Derved kender 

de unge også allerede systemet. Vi har i denne opgave fremstillet en prototype. Vi har brugt 

Canva til at visualisere, hvordan denne app skal se ud, da vi på grund af vores begrænsede tid 

ikke har kunne programmere hele app’en. Vi har brugt “Rapid Prototyping” metoden til at 
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arbejde med skabelsen af vores prototype. Vi har valgt at bruge P5js til at programmere vores 

app. Vi finder det relevant at lave en app, da vi tror på det kan hjælpe de unge. Der kan være 

nogle problemer forbundet med en app, men vi ser det dog stadig som den bedste mulig 

måde, hvorpå vi kan nå vores målgruppe. Vi vil gerne gavne de unge med en app, der gør 

noget godt for dem, når de i forvejen er på mobilen.  
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