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Læsevejledning 
 

Denne læsevejledning er udarbejdet af hensyn til projektets læsevenlighed, og her rede-

gøres for det, som ikke uddybes yderligere i projektet.  

 

Bachelorprojektet følger ’Retningslinjerne for skriftlige opgaver på ergoterapeutuddannel-

sen, Københavns Professionshøjskole’ (CHSO & HASK, 2019), og der anvendes ’Ameri-

can Physical Association (APA)’ (2009) som referencesystem. Kilderne angives i teksten 

med forfatterefternavn, årstal samt sidetal, hvis muligt. 

 

Dette bachelorprojekt omtales undervejs som ’projektet’ eller ’dette projekt’.  

 

Når der skrives ’projektgruppen’, henvises der til projektets to forfattere.  

 

Teoretikere og forfattere nævens i teksten med fulde navn ved første nævnelse, og heref-

ter blot med efternavn.  

 

Teorier og modeller nævens med fulde titel og længde ved første nævnelse, og forkortes 

herefter som angivet i parentesen. F.eks. ’Interpretativel Phenomenological Analysis’ 

(IPA), som herefter blot benævnes som IPA når det optræder i teksten. Teori og begreber 

markeres endvidere med kursiv igennem opgaven.  

 

Projektgruppen har valgt at anonymisere informanterne, så informant 1 omtales som Ida, 

informant 2 omtales som Gina, og informant tre omtales som Ane, i dette projekt. 

 

Projektet er bygget op med en indholdsfortegnelse der skal medvirke til at skabe overblik 

over projektet. Dette er delt op i afsnit, med en kort redegørelse for hvad afsnittet handler 

om, herefter selve afsnittet og efterfølgende en kort opsummering. Dette gør sig gæl-

dende for alle større afsnit, som problembaggrund, metode, teori, dataindsamling og -be-

arbejdning, resultater, og diskussion. Det anbefales at man læser projektet fra begyndel-

sen for at forstå helheden.  

 

Der er vedlagt bilag til projektet, og disse præsenteres hvor de er relevante, med (Bilag 

X), og er nummereret kronologisk efter forekomsten i projektet.  

God læselyst!  
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Abstract 
 

By Maja Kjeldsmark Villadsen and Sarah Elisabeth Andersen, Students of Occupational 

Therapy at University College Copenhagen, June 2020. 

 

Title 
Occupational Therapy in Well-Being Guidance Counselling – Can we improve student’s 

well-being? 

 

Background 
A research study performed by the Ministry of Higher Education and Science concludes 

that close to every fifth student often have strong stress symptoms in relation to their 

study life. The Government have established an Office for the Well-being of Youth. The 

purpose is to address this issue, which is a new research area. 

 

Objective  
The objective is to investigate which factors influence well-being and failure to thrive for 

students at higher educations. Furthermore it will be explored what knowledge and com-

petencies an occupational therapist should possess in the role as a Well-being Guidance 

Counsellor. 

 

Problem definition 
Which factors contribute to well-being or failure to thrive for students at higher educations, 

and how can an occupational therapist carry the role as a Well-being Guidance Counsel-

lor in accordance with the Government’s agenda of well-being? 

 

Method and theory 
A combination of phenomenology and hermeneutics are applied in this qualitative study 

and conducted through three semi-structured individual interviews. The examination of the 

data takes departure in the philosophical scientific method, IPA. Afterwards the results are 

analysed and interpreted based on theories about activity and lifebalance and MoHO. 
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Results 
The informants are influenced by high demands from themselves and their surroundings. To 
keep up their everyday life on their study they opt out on several meaningful activities, which 

affects health and well-being. During the period of failure to thrive they have lacked help from 
the study place to handle their situation. They ask for someone that can help to better well-be-
ing.  

 

Conclusion  
A combination of multiple factors affected the informants occupational balance, leading to 

imbalance in their lifebalance. The therapist can apply professionalism and knowledge 

about activity and participation in the role as a Well-being Guidance Counsellor – e.g. by 

applying MoHO-strategies. 

 

5 search words  
Activity Balance, well-being, students, participation, activity identity 

 

Characters: 2000 
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Resume 
 
Af Maja Kjeldsmark Villadsen og Sarah Elisabeth Andersen, ergoterapeutstuderende ved 

Københavns Professionshøjskole. Juni 2020.  

 

Titel   
Ergoterapi i trivselsvejledning – kan vi forbedre studerendes trivsel?   

 

Baggrund  
I en undersøgelse udarbejdet af Uddannelses– og forskningsministeriet fremgår det, at 

næsten hver femte studerende ofte har stærke stresssymptomer i forbindelse med de-

res studieliv. Regeringen har oprettet et Kontor for Unges Trivsel, der skal sætte fokus på 

denne problematik, som er et nyt forskningsområde i Danmark og indenfor ergoterapi.  

  

Formål   
Formålet er at undersøge, hvilke faktorer, der påvirker trivsel og mistrivsel hos stude-

rende på videregående uddannelser. Yderligere belyses, hvilken viden og kompetencer 

en ergoterapeut skal besidde for at varetage trivselsvejlederrollen.   

  

Problemformulering  
Hvilke faktorer medvirker til unges trivsel eller mistrivsel på videregående uddannelser, og 

hvordan kan en ergoterapeut varetage rollen som trivselsvejleder ud fra regeringens triv-

sels-dagsorden?  

  

Metode & teori  
Der anvendes en kombination af fænomenologi og hermeneutik i dette kvalitative stu-

die. Dataindsamlingen er gennemført ved tre semistruktureret enkelinterviews af stude-

rende. Projektets databearbejdning tager udgangspunkt i den videnskabsteoretiske me-

tode, IPA. Efterfølgende analyseres og fortolkes resultaterne ud fra aktivitets- og livsba-

lance og ved brug af den ergoterapeutiske begrebsmodel MoHO.  

  

Resultater   
Informanterne er præget af høje krav fra dem selv og deres omgivelser. For at opretholde 

hverdagen på studiet, fravælges flere betydningsfulde aktiviteter, hvilket påvirker deres 
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sundhed og trivsel. De har, under deres mistrivsel, manglet hjælp fra studiet til at håndtere 

denne, og efterlyser én, der kan hjælpe studerende til god trivsel.  

  

Konklusion  
En kombination af flere faktorer i det menneskelige system påvirkede informanternes akti-

vitetsbalance, hvilket førte til ubalance i deres livsbalance i form af stress og angst. Ergo-

terapeuten kan anvende sin faglighed og viden om aktivitet og deltagelse i trivselsvejle-

derrollen, og kan f.eks. anvende MoHO-strategier.  

  

5 søgeord   
Aktivitetsbalance, Trivsel, Studerende, Deltagelse, Aktivitetsidentitet  

  

Anslag: 1988  
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1 Problembaggrund 
Dette projekt udspringer af projektgruppens forforståelse, om at mange studerende på vi-

deregående uddannelser oplever stress. Denne forforståelse tager udgangspunkt i egne 

erfaringer samt indsamlet empiri. I projektet undersøges, hvilke faktorer, der medfører triv-

sel eller mistrivsel for studerende ifm. studiet, da der er set en stigning ift. stress gennem 

de seneste mange år. Nedenfor redegøres for projektbaggrunden for denne problemstil-

ling. 

 

1.1 Det samfundsmæssige perspektiv 

Det danske samfund har de sidste hundrede år gennemgået en rivende udvikling i takt 

med industrialiseringen. I løbet af 1900-tallet er der sket store ændringer på arbejdsmar-

kedet, i privatlivet og med teknologien. Kvinderne arbejder mere, børn kommer i institution 

og vi har flere valgmuligheder til rådighed end nogensinde før. Individet er selv ansvarlig 

for sit liv og sin lykke – på godt og på ondt (Jørgensen, 2015). Livsfaserne er blevet læn-

gere, og ungdomslivet strækker sig i dag helt op til omkring 30-årsalderen (Ehlers, 2015). 

Unge mennesker har altid spejlet sig i deres jævnaldrende, og med udviklingen ift. de so-

ciale medier er det ikke kun de jævnaldrende i skolen de unge spejler sig i. Der sker en 

større gensidig spejling end tidligere, og de unge har i dag adgang til flere muligheder end 

nogensinde før. Samtidigt forventer samfundet, at de tidligt i livet vælger, hvilket erhverv 

de vil beskæftige sig med (Jacobsen, 2015).  

 

Ifølge den amerikanske sociolog Erik Erikson er kriser en normal del af unges udviklings-

forløb, og han anser identitetsdannelsen som den centrale krise i ungdomsårene (Jacob-

sen, 2015). Selvom mange af ungdommens identitetsvanskeligheder er tilbagelagt, når 

der påbegyndes en videregående uddannelse, oplever mange studerende alligevel, at der 

opstår identitetsproblemer ifm. dette. Her skal de igen tage stilling til, hvem de er, hvilke 

værdier de går ind for, og hvad de skal mene om forskellige temaer i tilværelsen. Erikson 

mener at de studerendes vanskeligheder ved at finde sig selv, hænger sammen med de 

mange ændringer i samfundet, samt de mange indtryk de unge hele tiden skal forholde 

sig til. Identiteten stabiliseres gradvist gennem livet, men vil forsat være i spil gennem hele 

studietiden. Erikson peger på, at der sker en markant ændring og stabilisering i identite-

ten, når studietiden er færdig, og den unge får et arbejde, et fag eller en profession at 

identificere sig med (Jacobsen, 2015).  
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I det danske samfund stilles der høje krav til ungdommen, og det forventes bl.a. at den 

fremtidige arbejdsstyrke er innovativ, fleksibel, og besidder en høj faglighed, der kan kon-

kurrere på det internationale arbejdsmarked. I 2015 havde den daværende regering en 

målsætning om, at 95 % af alle unge skulle tage en ungdomsuddannelse (Jacobsen, Le-

garth & Sønnichsen, 2013, s. 54-62). De unge får, gennem deres opvækst, at vide at alle 

muligheder er åbne, og de har rig mulighed for at blive inspireret af andre unge gennem 

sociale medier og omgivelserne. Presset om at præstere er dermed større end nogen-

sinde før - både på det personlige og uddannelsesmæssige plan. Dette kan føre til uover-

ensstemmelse mellem de krav og forventninger, de unge oplever, samt deres aktivitetsfor-

måen (Jacobsen et al, 2013, s. 54-62). Det store pres og forventningerne fra samfundet 

kan medføre en ubalance hos de unge, der især kommer til udtryk i de stigende tal om 

stress og dårligt mentalt helbred. Det undersøges nærmere i dette projekt, hvordan unge 

på videregående uddannelser oplever stress. Hertil anvendes begrebet stress ud fra psy-

kolog Richard Lazarus og læge Susan Folkman’s definition: Stress er et særligt forhold 

mellem personen og omgivelserne, som vurderes af personen som krævende, eller som 

overskrider hans eller hendes ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende” 

(Schilling, 2012a, s. 260). 

 
1.2 Trivsel og mentale helbred hos unge  
En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, viser at der er sket en stigning i personer, der 

oplever dårligt mentalt helbred, og at denne stigning er særligt stor blandt unge. I under-

søgelsen om en National Sundhedsprofil foretaget i 2010, 2013 og 2017 har flere end 

150.000 danskere besvaret spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel (Jensen, 

Davidsen, Ekholm & Christensen, 2018). Undersøgelsen viser, at der i hele perioden fra 

2010 til 2017 er sket en stigning på 3,2% i andelen med dårligt mentalt helbred hos alle 

aldersgrupper. Den største stigning ses dog i aldersgrupperne 16-24 år samt 25-34 år hos 

begge køn. Stigningen er især stor for kvinder i aldersgruppen 16-24 år, som det ses i fi-

gur 1 (Jensen, et al., 2018). 
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Figur 1, Danskernes sundhed – Den National Sundhedsprofil, 2018, s. 21 

 

Ser vi nærmere på stressniveauet hos de adspurgte ses et tilsvarende mønster. Hertil er 

der sket en stigning på knap 10 % i stressniveau hos kvinder i aldersgruppen 16-24 år 

(Jensen, Davidsen, Ekholm & Christensen, 2018). Antallet af unge under uddannelse, der 

oplever et højt stressniveau, er også steget – mest markant i perioden 2013-2017, se figur 

2. (Jensen et al, 2018). 

 

 
Figur 2, Danskernes sundhed – Den National Sundhedsprofil, 2018, s. 27 

 

Ovenstående tal understøttes i en nyeres spørgeskemaundersøgelse fra slutningen af 

2018 udarbejdet af Uddannelses – og Forskningsministeriet (Uddannelses- og Forsk-
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ningsministeriet, 2019a). I undersøgelsen har omkring 100.000 danske studerende besva-

ret fire spørgsmål omhandlende stress, ensomhed og trivsel på uddannelsen. I besvarel-

serne fremgår det bl.a., at næsten hver femte studerende oplever, at de ofte eller altid har 

stærke stresssymptomer ifm. deres dagligdag på studiet (Uddannelses- og Forskningsmi-

nisteriet, 2019a). 

 

1.3 Unges trivsel på den politiske dagsorden    
Unges trivsel og psykisk sårbarhed har længe været på den politiske dagsorden. Særligt 

siden 2009, da bl.a. tidligere Statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, etablerede Det Soci-

ale Netværk (Det Sociale Netværk, 2009). Som det fremgår ovenfor i resultaterne fra Den 

Nationale Sundhedsprofil (2018) er der dog stadig en stigning i mistrivsel blandt unge i 

Danmark. Derfor har den nuværende regeringen i slutningen af 2019, besluttet at afsætte 

25 millioner kroner til at styrke de studerendes trivsel (Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet, 2019b). Med hjælp fra disse midler, skal de videregående uddannelser afprøve 

nye initiativer, der kan medvirke til at bedre de studerendes trivsel (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2019b). 

 

Uddannelses- og Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, har derfor oprettet et ’Kon-

tor for Unges Trivsel’, der skal sætte de studerendes trivsel på dagsorden, ved hjælp af 

forsøg, videns- og analysearbejde (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019b). Hun 

udtaler bl.a: “Det er vigtigt for mig, at studerende både trives og bliver dygtige, mens de 

studerer. Nu kan vi dokumentere, at de to ting hænger tæt sammen, og det bekræfter mig 

i, at det er vigtigt, at vi styrker både trivsel og læring.” (Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet, 2019c). 

  

Kontoret skal agere sparringspartner for uddannelsesinstitutionerne ift. design og evalue-

ring af pilotprojekter. Flere af disse pilotprojekter er allerede sat i gang, og fokuserer bl.a. 

målrettet på studie-engagement og sociale tiltag, der bringer studerende og undervisere 

sammen (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019b).  

  

1.4 Trivselsvejledere   
Et af tiltagene blandt Kontorets indsatser er at indføre trivselsvejledere på uddannelserne 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019c). Der findes allerede stress- og trivselsvej-

ledere i Danmark, men de er oftest ansat på arbejdspladser (Center for Stress og Trivsel, 

2017). På uddannelserne har man studievejledere, hvis primære fokus er på det faglige 
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aspekt af studiet, og de tilbyder bl.a. vejledning om studieteknikker, studievalg og lign. 

Flere uddannelser har desuden tilknyttet SPS-vejledere. SPS står for Socialpædagogisk 

Støtte og kan bevilliges til studerende, der har udfordringer i form af fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse, eller vanskeligheder, der kræver støtte for at gennemføre uddan-

nelse på lige fod med andre studerende (SPS, 2020). Denne form for vejledning bevilliges 

på baggrund af en vurdering af den enkeltes behov. (SPS, 2020). SPS-vejlederens rolle 

handler om at hjælpe den studerende med at forstå, strukturere og komme igennem sit 

studie. 

 

Trivselsvejledning adskiller sig fra de to ovenstående vejledningsformer, da formålet med 

dette er at arbejde målrettet med studerendes trivsel, og at det skal være tilgængeligt for 

alle. Det kvantitative studie A follow-up study on students attending a university counsel-

ling service in Northern Italy (Ghilardi, Buizza, Costa, Teodori, 2017), kan medvirke til at 

belyse vigtigheden af rådgivende hjælp med fokus på trivsel. Studiet er kvalitetsvurderet 

vha. STROBE-checklisten (bilag 1). Formålet med studiet var at evaluere effektiviteten af 

vejledning med fokus på trivsel på universitet. Resultatet var, at de studerende, der mod-

tog vejledning, oplevede at dette havde en positiv effekt ift. psykisk trivsel, mestringsstra-

tegier og mindre skyldfølelse. På baggrund af dette, var der en generel bedring af de stu-

derendes trivsel efter forløbet. Studiet belyser vigtigheden af, at studerende har adgang til 

vejledning, der fokuserer på trivsel. Vejledningen skal fokusere på hele den studerendes 

livsverden og ikke blot, hvordan man kan klare de faglige krav på studiet. 

 

Trivselsvejledere, der fokuserer på unges trivsel, og som er tilknyttet uddannelserne, har 

man erfaringer med i andre europæiske lande. I Norge har de f.eks. ’Helsesøstre’, der er 

sundhedsplejersker for unge, i alderen 16-20 år, og som f.eks. arbejder fokuseret med un-

ges trivsel, og varetager kampagner om psykisk sundhed (DSR, 2008). På det engelske 

universitet i Leeds har de oprettet et team ’Student Counselling and Wellbeing Service’, 

der tager sig af mentale helbreds-problematikker, såsom stress, angst, depression, fami-

lieforhold og frygten for at fejle. Problematikker, der påvirker den studerendes hverdag på 

universitetet og som anses som vigtige faktorer for de studerendes trivsel (University of 

Leeds, 2020). Dette fokus findes, på nuværende tidspunkt, ikke på de danske videregå-

ende uddannelser, og er et nyt tiltag fra ‘Kontoret for Unges Trivsel’, der danner grundlag 

for dette projekt. 
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1.5 Ergoterapeutisk relevans    
Ergoterapi kan beskrives som kunsten at muliggøre engagement i hverdagslivet gennem 

betydningsfulde aktiviteter (Townsend & Polatajko, 2008). Når dette lykkes, banes vejen 

for to centrale begreber i ergoterapi; aktivitet og deltagelse. Gennem aktivitet og delta-

gelse skabes værdi og mening i eget liv, og det er ligeledes via aktivitet og deltagelse, at 

et menneske udvikler aktivitetsidentitet. Aktivitetsidentitet kan defineres som en sammen-

sat følelse af, hvem man er og ønsker at være som aktivitetsvæsen (Kielhofner, 2010b, s. 

119). Hvis et menneske ikke trives i sin tilværelse, påvirkes aktivitet og deltagelsesaspek-

tet i en negativ retning (Wilcock, 2006). Omvendt kan aktivitet og deltagelse gennem ergo-

terapi også præge et menneskes trivsel i en positiv retning. Der er dermed belæg for at 

antage, at ergoterapi kan bidrage til at fremme unges trivsel – og bl.a. understøtte regerin-

gens tiltag om trivselsvejledere. 

  

I et systematisk review fra Canada (Glancy, Pitts, & Regehr, 2012), har man undersøgt 

effekten af interventioner, der skulle reducere stress hos universitetsstuderende. Interven-

tionerne blev samlet i tre kategorier; kunstbaserede -, psykoedukationsmæssige -, og kog-

nitive – og adfærdsmæssige interventioner. Studiet viste, at der var evidens for at kogni-

tive- og adfærdsmæssige interventioner samt interventioner baseret på at mindske stress 

vha. mindfulness, gav et signifikant fald i de studerendes angst – og stresssymptomer 

(Glancy, Pitts, & Regehr, 2012). Dette underbygger relevansen af at undersøge studeren-

des trivsel i forbindelse med ergoterapeutiske interventioner nærmere. Studiet er kvalitets-

vurderet vha. SfR-checklisten (bilag 1). Projektgruppen har ligeledes vedlagt en søgelog-

bog, hvor processen til at finde videnskabelige studier beskrives (bilag 2). 

   
1.6 Opsummering   
De ovenstående afsnit bekræfter, at mange unge mennesker har problemer med deres 

trivsel, samt at de oplever et øget stressniveau. Mens vi allerede har studievejledere på 

uddannelsesstederne, er der gode erfaringer med trivselsvejledere fra andre lande, som 

man nu vil forsøge at indføre i Danmark på baggrund af indsatsen fra ’Kontoret for Unges 

Trivsel’. Trivselsvejledere vil have fokus på trivsel og psykisk sundhed, og med rådgiv-

ning, der omhandler mental trivsel og helbredsproblematikker, der kan påvirke de stude-

rendes hverdag. 

 

Da kernen i ergoterapi handler om at muliggøre deltagelse i betydningsfulde aktiviteter 

(Townsend & Polatajko, 2008), kan ergoterapi med fordel indgå i dette trivselsudviklende 
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arbejde. Derfor vil det være oplagt at undersøge, hvordan ergoterapeuter kan varetage 

rollen som trivselsvejledere på videregående uddannelser. Der mangler dog viden om, 

hvad der får de unge til at trives eller mistrives på uddannelserne, og hvilke faktorer der i 

særlig grad bevirker trivslen positivt og negativt. Denne viden vil desuden være relevant 

for at belyse, hvilke ergoterapeutiske kompetencer en ergoterapeut skal besidde, for at 

varetage funktionen som trivselsvejleder for studerende på videregående uddannelser. 

  

2 Formål med projektet    
Formålet med projektet er at undersøge, hvilke faktorer studerende på videregående ud-

dannelser oplever som fremmende eller hæmmende for deres trivsel på uddannelsen. 

Målet med projektet er, at give en dybere indsigt i, hvilken viden, og hvilke kompetencer 

ergoterapeuter skal besidde for at varetage rollen som trivselsvejledere, og hermed bi-

drage til at fremme trivsel hos studerende på videregående uddannelser. Endvidere kan 

projektet medvirke til at øge fokus på vigtigheden af ergoterapi ifm. trivsel hos unge. 

 
2.1 Problemformulering  
 Hvilke faktorer medvirker til unges trivsel eller mistrivsel på videregående uddannelser, og 

hvordan kan en ergoterapeut varetage rollen som trivselsvejleder ud fra regeringens triv-

sels-dagsorden? 

  

2.2 Begrebsafklaring  
Unge: 18-30 år. De fleste studerende på en videregående uddannelse er over 18 år, og i 

problembaggrunden slås det fast, at ungdomsperioden strækker sig helt op til 30 års-alde-

ren (Ehlers, 2015).   

  

Trivsel og mistrivsel: Trivsel er et udtryk for det enkelte menneskes velbefindende. Når 

et menneske trives, giver det følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og livsglæde. 

Det er et holistisk sundhedsbegreb, der udtrykker personens subjektive oplevelse af egen 

situation samt den objektive vurdering fra omgivelserne (Jørgensen, 2020). Mistrivsel kan 

opstå hos unge, som følge af, at de har været presset i længere tid ift. at præstere socialt 

og fagligt, og når bekymringer fylder så meget at de får svært ved at håndtere presset 

(Socialstyrelsens Vidensportal, 2019).   

  

Videregående uddannelser: Del - eller heltidsuddannelser, der bygger oven på en ung-

domsuddannelse som f.eks. studentereksamen. Videregående uddannelser er delt op i 
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korte - mellemlange - og lange uddannelser og har alle en høj vægt af teoretisk indhold, 

men rummer ofte også praktikperioder (Blegvad & Pedersen, 2020). 

  

Regeringens trivsels-dagsorden: Den nuværende regering (2019) har afsat 25 millioner 

kroner til at arbejde målrettet på at forbedre trivslen hos studerende. De har bl.a. oprettet 

et Kontor for Unges Trivsel, der skal arbejde med at kortlægge problemet og tænke i løs-

ninger på dette (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019b+c). 

3 Metode 
3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Dette projekt bygger på en kvalitativ dataindsamling, der tager udgangspunkt i en kombi-

nation af fænomenologi og hermeneutik ved brug af metoden Interpretative Phenomenlo-

gical Analysis (IPA). Formålet med dataindsamlingen er at få informanternes perspektiver 

på fænomenerne trivsel og mistrivsel, og derfor redegøres der for fænomenologi. Der an-

vendes hermeneutik, da der er behov for at gøre brug af fortolkning, for at forstå informan-

ternes oplevelse af fænomenerne. Projektgruppen har valgt at tage udgangspunkt i meto-

den IPA, da denne kombinerer fænomenologi og hermeneutik. IPA er en videnskabsteo-

retisk metode, hvor der er fokus på at få det særlige ved hver informants oplevelse med 

fænomenet frem, hvilket understreger at den bygger på fænomenologi. Det hermeneuti-

ske viser sig ved at forskeren må inddrage sin forforståelse aktivt til at forstå og fortolke 

på informanternes fortælling. Dette betyder at forskeren ikke behøver at sætte sin forfor-

ståelse i parentes, når IPA anvendes.  

 

I de følgende afsnit vil der blive redegjort for de videnskabsteoretiske tilgange og metoder, 

der anvendes i projektet. Herunder fænomenologi, hermeneutik, IPA og den induktive me-

tode.  

  
3.2 Fænomenologisk tilgang  
Ordet fænomenologi stammer fra græsk, og betyder ”læren om det der kommer til syne”. 

Det er en videnskabsteoretisk retning inden for humaniora (Nielsen, Hjørnholm & Jørgen-

sen, 2019a, s. 151), som den tyske filosof Edmund Husserl, grundlagde i slutningen af 

1800 - og starten af 1900-tallet (Friberg & Öhlen, 2014, s. 339). Udgangspunktet for fæno-

menologien er, at menneskers subjektive oplevelser og erfaringer er virkelige, og skal un-

dersøges videnskabeligt. Som videnskabsteori tager fænomenologi udgangspunkt i at af-

dække menneskets subjektive tanker, oplevelser og erfaringer i en given situation og vil 
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forstå, hvad det vil sige at være dét menneske (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019a, 

s. 156-157). 

 

En fænomenologisk videnskabsteoretisk tilgang anvendes ofte sammen med kvalitativ 

empirisk forskning, hvor der laves undersøgelser af menneskelige hverdagsfænomener. 

Formålet med den fænomenologiske videnskabsteoretiske tilgang er at afdække et inde-

fra-perspektiv, og har dermed fokus på informantens tanker, sanseindtryk, følelser og op-

levelser i den situation, der ønskes belyst (Nielsen et al, 2019a, s. 150-153). Denne til-

gang er væsentlig for dette projekt, da projektgruppen ønsker at forstå informanternes op-

levelse med fænomenerne trivsel og mistrivsel. Tilgangen har desuden haft indflydelse på 

projektets interviewguide.  

  

3.3 Hermeneutisk tilgang   
Ordet hermeneutik betyder ’fortolkning’ på græsk, og i denne videnskabsteoretiske tilgang 

handler det om at fortolke og forstå, hvad informanten fortæller. Når der arbejdes med et 

interview, skal man forsøge at forstå den mening, der kommer til udtryk i materialet, og 

opnå en ny forståelse for det fænomen, der undersøges. I hermeneutik er en af grundan-

tagelserne dog, at forskeren ikke kan være objektiv, da denne har en forforståelse, der 

anvendes når der indsamles og analyseres empiri (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 

2019a, s. 160). Det er vigtigt at forskeren er bevidst om sin forforståelse, og hvordan 

denne påvirker materialet.  

  

Den tyske filosof og hermeneutiker, Hans Georg Gardamer, introducerede begreberne 

fortolkning og ny forståelse i hermeneutik. Han mener, at målet med analysen og fortolk-

ningen, er at opnå en ny forståelse. Forforståelsen, som består af den viden, tanker, fore-

stilling og fordomme, man på forhånd har om fænomenet, skaber en måde, hvorpå man 

fortolker verdenen ud fra. Denne skal smelte sammen med den information, man får fra sit 

materiale, og herved skabes en ny forståelse, som kan anvendes i det videre arbejde (Ni-

elsen et al, 2019a, s. 161-162). Dette beskrives også i teorien den hermeneutiske spiral, 

hvor man gennem en fortolkningsproces kan opnå en ny forståelse af fænomenet. Ifølge 

Gardamer tager al forståelse udgangspunkt i en tidligere forståelse. Forskeren er f.eks. en 

del af den hermeneutiske spiral, når der anvendes teoretiske begreber på den indsamlede 

empiri i fortolkningsprocessen. De teorier, som forskeren udvælger, tager udgangspunkt i 

den forforståelse forskeren har, og analysen i den hermeneutiske spiral består hermed af 

faserne: forforståelse – fortolkning – ny forståelse. Den nye forståelse kan give anledning 
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til endnu en fortolkning, og forløbet kan hermed gentages (Nielsen et al, 2019a, s. 166). 

Den hermeneutiske tilgang danner grundlag for projektets opståen, da der tages ud-

gangspunkt i projektgruppens forforståelse om at mange studerende mistrives. Tilgangen 

danner ligeledes grundlag for projektets analyse og undersøgelse af resultaterne fra inter-

viewene. 

  

3.4 Interpretative Phenomenological Analysis  
De to videnskabsteoretiske tilgange, fænomenologi og hermeneutik, bliver aktivt forbundet 

i den kvalitative metode, Interpretative Phenomenological Analysis, (IPA). Formålet med 

IPA er at undersøge, hvordan individet forsøger at finde mening i særligt betydningsfulde 

livsbegivenheder. Metoden er udviklet inden for psykologi af Jonathan Smith i midten af 

1990’erne, men anvendes også i social-, samfunds- og sundhedsvidenskab (Smith, Flo-

wers & Larkin, 2009, s. 1).  

  

Metoden bygger på, samt viderefører, den videnskabsteoretiske arv efter fænomenologi 

og hermeneutik, hvilket bl.a. betyder, at forskere, der arbejder med IPA, aktivt kan an-

vende forforståelsen, f.eks. i udformningen af interviewspørgsmål. For at opnå forståelse 

for det enkelte individs oplevelser og holdninger, kræver det en indgående forståelse og 

undersøgelse af disse. Centralt i dette, bringes Gardamers begreb: den hermeneutiske 

cirkel i spil. Med brugen af cirklen, opleves en vedvarende erkendelsesproces, hvor helhe-

den kan opdeles og fortolkes ud fra mindre dele, som igen kan forstås som en ny helhed 

(Smith et al, 2009, s. 28-29). Den hermeneutiske cirkel danner ”bunden” i den hermeneuti-

ske spiral, som bliver til en spiral, når forskeren bruger sin nye forståelse til en ny fortolk-

ning, der fører til en ny forforståelse.  

  

Med IPA ønskes at opnå viden om, hvordan mennesker oplever store begivenheder i livet 

(Smith et al, 2009, s. 3). Forskerne indsamler oftest deres datamateriale gennem den kva-

litative metode, interview, for at få personens perspektiv på oplevelsen. Formålet med in-

terviewet er at få alle dele af oplevelsen fra informanten og kæde disse dele sammen for 

at forstå personens perspektiv (Smith et al, 2009, s. 2). Når mennesker oplever noget, der 

får stor betydning for deres liv, begynder de at reflektere over denne betydning. Det er 

disse refleksioner, som IPA-forskere er interesserede i, og her ses det, hvordan IPA aktivt 

kombinerer den fænomenologiske og hermeneutiske tilgang. Der sker dobbelt-hermeneu-

tik, når forskeren forsøger at fortolke det informanten har sagt, samtidigt med at informan-
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ten selv forsøger at finde mening i det oplevede (Smith et al, 2009, s. 3). IPA bygger des-

uden på ideografi, hvilket betyder at der er fokus på de detaljer, der fortæller noget om, 

hvad oplevelsen betød for den enkelte informant (Smith et al, 2009, s.32).  

  

Der findes ikke en standardiseret analysemetode inden for IPA. Dog opstilles der forslag 

til dette i Interpretative Phenomenological Analysis - Theory, Method and Research (Smith 

et al, 2009). Her lægges vægt på, at forskerens analyse bliver præsenteret detaljeret og 

underbygget af citater fra de enkelte informanter (Smith et al, 2009, s. 4). Hertil består 

analyseprocessen af seks faser, der blive redegjort for under afsnittet ‘databearbejdning’. 

Da dette projekt ønsker at belyse informanternes oplevelse med fænomenerne trivsel og 

mistrivsel, og få deres fortolkning af, hvad der skete, er det oplagt at anvende en kombi-

nation af fænomenologi og hermeneutik gennem metoden IPA.  Samtidigt understreger 

metoden, hvorfor projektgruppen har valgt at gøre brug af den kvalitative metode som da-

taindsamling.  

  
3.5 Den induktive tilgang  
I dette projekt gøres der brug af den induktive tilgang, hvor det teoretiske grundlag udvik-

les på baggrund af den indsamlede empiri (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019a, s. 

149). Der arbejdes ud fra en fænomenologisk forståelse, hvor projektgruppen ønsker at 

opnå viden om informanternes oplevelse af fænomenerne, trivsel og mistrivsel. Projekt-

gruppens forskningsspørgsmål og interviewguide er på den baggrund blevet formuleret 

med en nysgerrighed herom. Først efter brug af IPA’s analysemetode kobles der teori på 

resultaterne. Teorierne i projektet er dermed først udvalgt efter resultaterne fra empirien 

var opnået. 

  

3.6 Opsummering   
De to videnskabsteoretiske tilgange, fænomenologi og hermeneutik, handler begge om at 

afdække den viden en informant har om et givent fænomen, og de tager udgangspunkt i, 

at forstå informantens livsverden. I den kvalitative metode, IPA, kombineres disse til-

gange, og formålet er, at afdække, hvordan individet forsøger at udlede mening af større 

begivenheder i livet. IPA er dermed relevant i dette projekt, hvor det undersøges, hvordan 

unge mennesker oplever studietiden, som er en stor livsbegivenhed i deres liv. IPA-meto-

den er særligt velegnet ifm. semistrukturerede interviews, hvor man kan få informantens 

oplevelser med fænomenerne frem (Smith, Flowers & Larkin, 2009, s. 1-32). Den indsam-

lede empiri har i dette projekt til formål at afdække informanternes syn på, hvad der får 
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studerende til at trives eller mistrives. Projektgruppen arbejder ud fra den induktive til-

gang, da der først efter analyseprocessen kobles teori på projektets resultater. 

 

4 Datamateriale  
Projektgruppen har valgt at indsamle empiri ved brug af det kvalitative interview. Der ta-

ges udgangspunkt i semistrukturerede interviews af tre enkeltpersoner. Denne metode er 

valgt, da projektet vil undersøge informanternes oplevelser af at være studerende, og her-

under få indblik i personlige erfaringer og meninger omkring fænomenerne, trivsel og mis-

trivsel ifm. studiet (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019b, s. 182). 

 

I dette afsnit uddybes overvejelserne samt forberedelsen af selve dataindsamlingen. Der 

redegøres for det kvalitative forskningsinterview, udarbejdelsen af projektgruppens inter-

viewguide, valget af informanter samt iscenesættelsen af interviews. 

 

4.1 Kvalitativt forskningsinterview 
Det kvalitative forskningsdesign beskrives af Kvale og Brinkmann, som et forsøg på at for-

stå verden ud fra subjekternes synspunkter. Subjekterne, også kaldet deltagerne, får her 

mulighed for at udfolde betydningen af deres oplevelser, og afdække deres egen levede 

verden forud for videnskabelige forklaringer (Kvale & Brinkmann, 2015a, s. 19-20). Forsk-

ningsinterviewet bliver benyttet i forskerens forsøg på at blive klogere på, hvordan indivi-

det selv beskriver oplevelser. Den viden, der forsøges indhentet, konstrueres i samspillet 

mellem intervieweren og interviewpersonen. Interviewet beskrives, i bogstavelig forstand, 

som et inter-view, da det er en udveksling af synspunkter om et emne, der har fælles inte-

resse (Kvale & Brinkmann, 2015a, s. 18-19). 

 

Projektgruppen har valgt at anvende metoden semistruktureret interview, hvor der på for-

hånd er forberedt nogle tematikker som interviewet skal handle om (Glasdam, 2015). Pro-

jektet benytter enkeltpersoner, da der er interesse i hver enkel informants oplevelser og 

erfaringer som studerende. Desuden giver det mulighed for at skabe et rum, hvor infor-

manten kan tale frit og fortælle om personlige og følsomme emner. Der er mulighed for at 

spørge ind, så svarene kan blive nuancerede og detaljerede. Enkeltinterviews sikrer yder-

mere at informantens svar ikke påvirkes af andre (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 

2019b, s. 184). Projektgruppen fandt det bedst at lave enkeltinterviews da emnet, trivsel 

og mistrivsel, potentielt kan rumme følsomme og personlige tanker og informationer, som 
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kan være svære at tale om. Projektgruppens fokus var hermed på at skabe et trygt rum 

for informanten. 
 

4. 2 Udarbejdelse af interviewguide 
Som forberedelse til dataindsamlingen, blev der udarbejdet en semistruktureret interview-

guide (bilag 3) (Nielsen et al, 2019b, s. 192-193). Denne havde til formål at sikre, at inter-

viewet berørte de centrale emner, trivsel og mistrivsel, som projektgruppen havde inte-

resse i at opnå viden om. Indledningsvist blev der, som styringsredskab, udarbejdet en 

række forskningsspørgsmål, der var baseret på en operationalisering af problemformule-

ringen (Nielsen et al, 2019b, s. 193). I interviewguiden er spørgsmålene udarbejdet med 

et gennemgående fokus på informanternes oplevelse af, hvad der fik dem til at trives eller 

mistrives i forbindelse med studiet, samt hvad der hjalp med at forbedre trivslen.  

 

Det er tilladt at inddrage sin forforståelse som forsker i IPA (Smith, Flowers & Larkin, 

2009). Hertil er projektgruppen beviste om, at forforståelsen anvendes aktivt, da der f.eks. 

i interviewguiden spørges konkret ind til emnet mistrivsel. Projektgruppen har arbejdet 

med at lægge forforståelsen væk, så det blev informantens fortælling, der styrede inter-

viewet, jf. den fænomenologiske tilgang. Projektgruppen har endvidere været fokuseret på 

at forholde sig forholdsvis objektivt og spørge ind til informantens udsagn, så projektgrup-

pens perspektiver og holdninger ikke kom til udtryk og påvirkede informanten. 

  

Den endelige interviewguide bestod af otte overordnede spørgsmål, der dog blev supple-

ret med underspørgsmål, hvis formål var at hjælpe informanten i gang med besvarelsen. 

Interviewguiden blev gennemgået med projektgruppens vejleder og efterfølgende rettet til. 

Ydermere udførte projektgruppen et pilotinterview, der gav mulighed for at teste om 

spørgsmålene var forståelige og dækkende for det som projektgruppen ønskede at få be-

lyst (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019b, side 195-196). 

 

4.3 Informanter 
I forbindelse med informanter, valgte projektgruppen at tage udgangspunkt i studerende i 

alderen 18-30 år. Dette er valgt, da det er den aldersgruppe, der i problembaggrunden 

blev fremhævet, som en gruppe, som er hårdt ramt af psykiske lidelser (Jensen, David-

sen, Ekholm & Christensen, 2018).  For at indsnævre målgruppen yderligere, tages der 
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udgangspunkt i mellemlange videregående uddannelser. Der var på den baggrund mulig-

hed for at undersøge, hvordan studerende, der tog en bacheloruddannelse, oplevede triv-

sel og mistrivsel. 

Efter konkretiseringen af målgruppen, blev der dannet en række in- og eksklusionskriterier 

for valget af informanter. Disse oplistes i følgende skema: 

 
Skema 1. Inklusions- og eksklusionskriterier. 

 

Efterfølgende udarbejdede projektgruppen et opslag til Facebook, hvor der blev efterlyst 

informanter (bilag 4). Der kom 12 henvendelser, heraf 11 kvinder. Projektgruppen tog kon-

takt til alle, der henvendte sig, og stillede opfølgende spørgsmål for at finde ud af, om de 

opfyldte inklusionskriterierne, eller skulle fravælges grundet eksklusionskriterierne. På 

baggrund af disse, blev tre informanter udvalgt. Informanterne var alle kvinder i alderen 

24-28 år, der studerer eller har studeret, på mellemlange videregående uddannelser. 

  

Der tages udgangspunkt i informanter, der ligner hinanden på mange parametre, hvilket 

betyder at de består af en forholdsvis homogen gruppe. Dette har til fordel, at det indsam-

lede materiale bliver nemmere at sammenligne (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019b, 

s. 187).  

 

4.4 Iscenesættelse af interview 
Projektgruppens oprindelige plan var at interviewe informanterne ansigt til ansigt, da det 

ville give mulighed for at have fokus på den nonverbale kommunikation hos informan-

terne. Udover det, ville det formentlig være lettere at skabe en god stemning, som kunne 
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bidrage til informantens tryghed under interviewet (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 

2019b, s. 188). På grund af de anderledes omstændigheder med COVID-19 og lockdown 

af samfundet, var projektgruppen dog nødsaget til at foretage ændringer. Derfor foretog 

projektgruppen, interviewene online via programmet Zoom. Der blev anvendt en sikker 

version af Zoom, som studerende ved Københavns Professionshøjskole har adgang til. 

Denne version overholder EU’s databeskyttelsesforordning (Datatilsynet, 2016), da den er 

krypteret, og det foregår via en sikker forbindelse, som der føres kontrol over. 

  

Denne form for interview, kræver forberedelse i form af udarbejdelse af interviewguide, 

etiske overvejelser og indhentelse af informeret samtykke fra informanterne (Nielsen, 

Hjørnholm & Jørgensen, 2019b, side 188). Dette har projektgruppen sørget for forud for 

selve interviewet. Da interviewet blev gennemført virtuelt, havde projektgruppen, inden in-

terviewet, forberedt informanten på, at vedkommende skulle sidde et sted uden for mange 

forstyrrelser, med god internetforbindelse, og være indstillet på at selve interviewet blev 

optaget, og ville vare cirka en times tid. 

 

4. 5 Etik  
Inden der blev indsamlet data til forskningsprojektet, forholdt projektgruppen sig til Kvale & 

Brinkmanns (2015b) fire etiske retningslinjer: informeret samtykke, fortrolighed, konse-

kvenser og forskerens rolle. Der var derfor udarbejdet en skriftlig samtykkeerklæring (bilag 

5), som informanterne skulle underskrive inden dataindsamlingen (Nielsen, Hjørnholm, & 

Jørgensen, 2019c, s. 121-125). Gennem informeret samtykke blev informanterne under-

rettet om projektgruppens identitet, projektets formål, omfang og mulige risici ved delta-

gelse (Kvale & Brinkmann, 2015b, s. 116). I samtykkeerklæringen blev informanterne gjort 

opmærksom på, at de deltog frivilligt og til hver en tid kunne trække sig fra projektet, samt 

at alle personlige data, ville blive anonymiserede, så der blev sikret fortrolighed (Kvale & 

Brinkmann, 2015b, s. 117). I forhold til konsekvenser af undersøgelsen, er projektgruppen 

opmærksomme på, at et kvalitativt interview er kendetegnet ved intimitet og åbenhed, der 

kan medføre at informanten kommer til at dele information, som senere kan fortrydes 

(Kvale & Brinkmann, 2015b, s. 119). Det er væsentligt for en positiv proces, at informan-

ten føler sig tryg ved interviewet, og åbner op for de informationer, som er relevante for 

forskningsprojektet. Samtidigt er det vigtigt, at informanten ikke får sagt noget, der senere 

kan fortrydes (Kvale & Brinkmann, 2015b, s.120). Her består forskerens rolle i at skabe en 

god og tryg atmosfære, samt sørge for at informanten ikke bevæger sig for meget væk fra 

emnet, eller dykker ned i noget, der kan være for personligt. 
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5 Databearbejdning   
I følgende afsnit beskrives projektgruppens overvejelser om bearbejdning af den indsam-

lede empiri fra de tre udarbejdede interviews. Hertil vil valget af transskribering og analy-

semetode blive uddybet og begrundet. Analysen af data tager udgangspunkt i IPA’s seks 

analysefaser og disse gennemgås ligeledes i dette afsnit af projektet. 

 

5.1 Transskribering  
Der gøres brug af transskribering for at omdanne mundtlige udtalelser fra interviewene til 

skriftligt materiale. At transskribere et interview fra mundtlig til skriftlig form hjælper til at 

skabe struktur på interviewsamtalerne på en måde, som egner sig godt til nærmere ana-

lyse, og giver mulighed for at benytte citater undervejs (Kvale & Brinkmann, 2015c, s. 

238). Samtalerne blev optaget via den anvendte interviewplatform, Zoom, som inter-

viewene foregik over. 

  

5.2 Analyse  
I analysen af den indsamlede data tages der, som tidligere nævnt, udgangspunkt i de 

seks analysefaser, der indgår i IPA, og som beskrives i bogen Interpretative Phenomeno-

logical Analysis – Therory, Method and Research (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Den 

teoretiske forståelse af faserne vil blive beskrevet i bilag 6, hvortil faserne, som projekt-

gruppen har gennemgået dem, vil beskrives i dette afsnit. Hertil præsenteres illustrationer 

af processen i bilag 6.   

Analysefase 1-5 blev gennemgået særskilt for hvert interview, hvorefter temaerne fra de 

enkelte interviews blev sammenkoblet i den sjette analysefase. De endelige temaer på 

tværs af datamaterialet blev til her. 

5.2.1 Fase 1: Læsning og genlæsning  
I første fase læses og genlæses transskriptionen (Smith et al, 2009, s. 82). Projektgrup-

pen lagde derfor ud med at gennemlæse transskriberingen af det enkelte interview. Ved 

hver gennemlæsning var der gået omkring en uge siden transskriberingen, så projekt-

gruppen kunne læse data med friske øjne.  

 

5.2.2 Fase 2: Indledende kommentering  

I anden fase genlæses transskriptionen med fokus på at notere, hvad der findes interes-

sant (Smith et al, 2009, s. 83). Projektgruppen gennemlæste interviewene enkeltvis og 
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hver for sig, hvortil der blev noteret med rød skrift i teksten, når der blev fundet noget inte-

ressant. Disse indledende noter har et fænomenologisk fokus, som omhandler informan-

tens oplevelse af trivsel og mistrivsel. Noterne medvirkede til at skabe et overblik over fak-

torer, som havde betydning for den enkelte. Denne fase blev gennemgået separat for hver 

af projektgruppens medlemmer, hvorefter deres noter blev sammenstillet i fase tre. 

 

5.2.3 Fase 3: Identificere fremdukkende temaer  

I den tredje fase af analyseprocessen startes der forfra, og forskeren gennemfører en ar-

bejdsproces, hvor der løbende bliver nedskrevet titler på temaer (Smith et al, 2009, s. 91-

92). Projektgruppen sad sammen for at gennemgå transskriberingen med henblik på at 

udlede tematiseringer. Der blev taget udgangspunkt i de indledende noter, som projekt-

gruppen havde udarbejdet hver for sig i fase to. Disse blev sammenlignet, og bidrog til at 

udlede temaer. Temaerne blev indsat som kommentarer i højre margin. I denne fase sker 

der et analytisk skift, da den hermeneutiske cirkel kommer i spil.  

 

5.2.4 Fase 4: Udlede sammenhænge mellem temaer  
I fjerde fase udformes et dokument med temaer, som er identificeret i tredje fase (Smith et 

al, 2009, s. 92). Projektgruppen oprettede et ConceptMap, hvor alle identificerede temaer 

fra fase tre blev sat ind i kronologisk rækkefølge. Herefter blev temaerne samlet i mindre 

grupperinger, som blev til interviewets endelige temaer. Dette blev gentaget i alle inter-

views. Arbejdet med at arrangere temaerne til mindre grupperinger var sværere end for-

ventet. Projektgruppen blev derfor opmærksomme på at de indledende temaer, der blev 

udledt i tredje fase, skulle være mere præcise i arbejdet med 2. og 3. interview. Dette var 

en vigtig læring for det videre arbejde.   

 

5.2.5 Fase 5: Gå videre til næste case 
I femte fase bevæger forskeren sig videre til næste interview, hvor de ovenstående analy-

setrin gentages (Smith et al, 2009, s. 100). Derfor gik projektgruppen videre til henholds-

vis 2. og 3. interview, hvor fase 1-4 i analyseprocessen blev gentaget. I IPA er det en vig-

tig del af analysen, at hvert datamateriale bliver behandlet på dets egne præmisser. Der-

for blev der arbejdet med et interview ad gangen. De afdækkede temaer for de tre inter-

views ses nedenfor i skema 8. 
Skema 8. Temaerne fra alle tre interviews. 
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Efter hvert interview valgte projektgruppen at sammenfatte de overordnede temaer, som 

var fremkommet under analysen af de enkelte interviews. Dette skabte overblik, og betød 

at projektgruppen blev klar over, at nogle undertemaer burde struktureres anderledes for 

at de overordnede temaer hang bedre sammen. F.eks. i 2. Interview, hvor undertemaet 

‘min egen rolle i forhold til bedring' passer ind under det overordnede tema ‘Hjælpens be-

tydning’, selvom det ikke oprindeligt stod herunder. Dette er et udtryk for at flere af tema-

erne kunne placeres under forskellige overordnede temaer, og var svære at skille ad. 

 

5.2. 6 Fase 6: Finde mønstre på tværs af cases 
I sjette fase sammenlignes de identificerede temaer for alle interviews, med det formål, at 

fremfinde fællestræk og mønstre (Smith et al, 2009, s. 101). Projektgruppen har hertil ar-

bejdet med at sammenkoble temaerne fra de tre interviews. Der ses flere sammenhænge 

og fællestræk på tværs allerede før disse kobles sammen, hvilket bærer præg af spørgs-

målene fra interviewguiden. De forskellige temaer blev indsat i et nyt ConceptMap. Tema-

erne i ConceptMappet blev grupperet efterhånden som mønstre og fællestræk blev syn-

lige, hvilket ses på nedenstående, illustration 11. Denne viser, hvordan de forskellige te-

maer blev sammenkoblet og navngivet til de endelige tre temaer. 

 



  Side 28 af 81 

 

 

Illustration 11: De tre endelige temaer 

6 Teori 
I dette afsnit præsenteres udvalgte teorier, herunder ergoterapeutiske teorier og perspek-

tiver, som projektet har benyttet ift. at analysere resultaterne i opgaven. Teorierne er ud-

valgt på baggrund af problemformuleringens afsæt i, hvad der skaber trivsel og mistrivsel 

for studerende, samt hvordan ergoterapifaget kan bidrage til bedre trivsel for studerende. 

  

6.1 The Model of Human Occupation 
I projektet anvendes The Model of Human Occupation (MoHO), til at skabe overblik ifm. at 

forstå, belyse og synliggøre, hvad der skaber mistrivsel hos de studerende. Modellen gi-

ver et ergoterapeutisk perspektiv på individets udøvelse, aktivitet og deltagelse i betyd-

ningsfulde aktiviteter, og er en helhedsorienteret og klientcentreret begrebsmodel. 

  

MoHO beskriver menneskelig aktivitet i et samspil mellem indre og ydre forhold. De indre 

forhold indebærer det menneskelige system, som ifølge, Gary Kielhofner, består af tre 

sammenhængende komponenter: vilje, vanedannelse og udøvelseskapacitet. De ydre for-

hold består af omgivelserne. Herunder findes de fysiske, sociale- og kulturelle omgivelser 

(Kielhofner, 2010a, s. 25-33). Disse forhold skaber et samlet billede af et menneskes akti-

vitetsudøvelse, og fortæller desuden noget om påvirkning af aktivitetsdeltagelse. Aktivi-

tetsdeltagelse udfolder sig af engagement i arbejde, leg eller andre dagligdagsaktiviteter, 

som er en del af ens sociokulturelle sammenhæng, og er nødvendig for god trivsel. Om 
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individets deltagelse er påvirket af begrænsninger i aktivitetsudøvelse, kommer bl.a. an på 

om vedkommende kan træffe viljemæssige valg, og har tilstrækkelig støtte i omgivelserne 

(Kielhofner, 2010b, s. 115-117).    

  

Udover ovenstående, bygges MoHO op omkring en række andre aktivitetsbegreber, som 

yderligere skaber et billede af udførelsen af meningsfuld aktivitet og deltagelse hos den 

enkelte. Disse består f.eks. af aktivitetsidentitet og aktivitetskompetence. Aktivitetsidentite-

ten er en sammensat definition af menneskets roller, værdier, selvforståelse og personlige 

ønsker og mål. Det er en forståelse af, hvem man er, og hvem man ønsker at være som 

aktivitetsvæsen. Deltagelse i aktiviteter bidrager til at skabe denne identitet. Yderligere er 

aktivitetskompetencen betegnet som det omfang, hvori der fastholdes et mønster for akti-

vitetsdeltagelse, som afspejler aktivitetsidentiteten. Det kræves altså, at der er overens-

stemmelse mellem identitet og kompetence for opretholdelse af aktivitetsdeltagelse (Kiel-

hofner, 2010b, s. 119-120).  

 

6.1.1 Ergoterapeutiske strategier for muliggørelse af forandring 

Som nævnt, undersøger dette projekt desuden, hvordan ergoterapeuten kan spille en rolle 

i arbejdet som trivselsvejleder, der skal hjælpe med at forbedre de studerende trivsel på 

en videregående uddannelse. For at forstå dette, undersøges det, hvordan en ergotera-

peut kan bidrage til muliggørelse af forandring og fremme aktivitetsengagement vha. de 

ergoterapeutiske strategier. Formålet for ergoterapeuten er at opnå ændring i klientens fø-

lelse af kapacitet. De ergoterapeutiske strategier kan forstås som ergoterapeutens hand-

ling, der påvirker det, en klient gør og føler, og giver mulighed for at lette vejen til den øn-

skede forandring i aktivitetslivet. I MoHO er de støttende strategier defineret som: aner-

kende, udpege/påpege, give tilbagemeldinger, rådgive, forhandle, strukturere, coache, 

opmuntre og give fysisk støtte (Kielhofner, 2010c, s. 205). I projektets øjemed tages der 

udgangspunkt i de strategier, der giver mening for resultaterne. Projektgruppen er op-

mærksom på, at flere strategier vil kunne benyttes i samarbejdet. Følgende strategier der 

beskrives nedenfor, er anvendt:  

• At anerkende klienten skal, ifm. ergoterapi, forstås som ytring af respekt for klien-

tens oplevelse og perspektiv på et givent fænomen.   

• At give tilbagemeldinger skal delagtiggøre og give klienten forståelse for sin situa-

tion og sine igangværende handlinger, ud fra et begrebsmæssigt perspektiv.   
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• At strukturere omhandler ergoterapeutens mulighed for at opstille afgrænsninger 

af valg og udøvelse ved at tilbyde klienten alternativer, opstille grænser og fast-

lægge regler for forløbet.   

• At opmuntre, handler om at ergoterapeuten giver følelsesmæssig støtte og beroli-

gende ord, som kan hjælpe klienten. (Kielhofner, 2010c, s. 205-224)  

  

Ergoterapeutiske strategier er altså handlinger, der retter sig specifikt mod, at ergotera-

peuten støtter klienten i at finde aktivitetsengagement, ifm. klientens udøvelse, tanker og 

følelser i forløbet.   

I projektet er disse strategier væsentlige at belyse, fordi det fortæller om, hvordan en er-

goterapeut vil kunne bidrage i trivselsvejlederrollen ved bl.a. at gøre brug af MoHO-strate-

gierne. 

6.2 Aktivitetskategorier 
Aktiviteter kan inddeles på forskellige måder, men i dette projekt tages udgangspunkt i op-

delingen efter aktivitetens hovedformål. De aktivitetskategorier, der anvendes i dette pro-

jekt, består af: egen-omsorg, arbejde og fritid. Her dækker egen-omsorg over påklædning, 

mobilitet og personlig pleje, herunder bad – og toiletbesøg. Arbejde omfatter lønnet såvel 

som frivilligt arbejde, skolearbejde, madlavning og andet husligt arbejde. Fritid består af 

alle aktiviteter der udøves for fornøjelsens skyld. Det kan være alt fra socialt samvær, spil, 

sport og interesser (Dekkers, 2011, s. 30-31). 

6.3 Aktivitetsbalance, Livsbalance og Ubalance  
Som en væsentlig nøgle til forståelse af trivsel hos studerende anvendes i dette projekt 

begreberne livsbalance og aktivitetsbalance. Livsbalance er et paraplybegreb, som relate-

rer sig til alle livets forhold, hvorimod aktivitetsbalance fokuserer på balancen mellem akti-

vitetskategorier, tiden, der anvendes på aktiviteter, og om aktiviteterne opfattes som me-

ningsfulde for den enkelte. 

 
6.3.1 Aktivitetsbalance  

Aktivitetsbalance kan helt overordnet defineres som: Menneskets subjektive oplevelse af 

at have den rette blanding (mængde og variation) af aktiviteter i sit aktivitetsmønster (Hå-

kansson, Morville & Wagman, 2017, s. 114). Ifølge professor i ergoterapi, Ann A. Wilcock, 

(2006) kan aktivitetsbalance defineres som en tilstand af tilfredsstillende deltagelse i 
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værdsatte, selvvalgte og obligatoriske aktiviteter. Det betyder, at der skal være en varia-

tion mellem produktive og rekreative betydningsfulde aktiviteter for at have en god aktivi-

tetsbalance og fremme livskvalitet (Wilcock, 2006). Om der er ligevægt i balancen, afhæn-

ger af om aktiviteterne, der udøves, opleves som tilstrækkeligt meningsfulde for det en-

kelte individ, og om de forskellige aktiviteter og den absolutte mængde af disse passer til 

personens ressourcer i form af tid, energi og formåen (Håkansson, Morville & Wagman, 

2017, s. 114-115). Hvis dette ikke er tilfældet, kan der på sigt opstå ubalance, der kan på-

virke individets sundhed (Wilcock, 2006). Det er vigtigt at påpege, at aktivitetsbalancen 

påvirkes forskelligt fra person til person, da interesser, præferencer og behov kan være 

forskellige. Aktivitetsbalance betyder ikke, at der skal være lige meget af alle aktiviteter. 

Det er vigtigere at der er variation imellem dem, og at man forstår at forvalte sin tid imel-

lem aktiviteterne (Håkansson, Morville & Wagman, 2017, s. 114-115). 

 

6.3.2 Livsbalance 

I projektet tages udgangspunkt i Kathleen Matuska og Charles Christensens (2009) for-

ståelse af begreberne Livsbalance og Ubalance. Begreberne anvendes ofte ifm. det 

øgede fokus på stress i samfundet. Men der findes ikke en universel definition og fælles 

forståelse af begrebet livsbalance. Matuska & Christensen har udviklet modellen ‘Propo-

sed Model of Life Balance´, der beskriver, hvordan hverdagens aktivitetsmønster møder 

menneskelige behov. Livsbalance defineres som den grad, hvorved individets unikke akti-

vitetsmønster muliggør individets behov og medvirker til trivsel og livskvalitet. Livsbalance 

opnås ifølge modellen ved at have; et tilfredsstillende mønster af hverdagsaktiviteter som 

er sunde, meningsfulde og tilfredsstillende for individet inden for vedkommendes livsom-

stændigheder (Matuska & Christensen, 2009, s. 149-150). Tilfredsstillende aktiviteter skal 

forstås som, at der skal være overensstemmelse mellem en persons faktiske deltagelse i 

aktiviteter, og vedkommendes ønskede deltagelse i aktiviteter.  

 

Modellen består af følgende fem dimensioner, der har betydning for en god livsbalance: 

1. At imødekomme grundlæggende behov  

2. At have givende og selvbekræftende relationer til andre  

3.  At føle sig beskæftiget, interesseret, udfordret og kompetent   

4. At opleve mening og have en positiv personlig identitet   

5. At organisere tid og energi, så det imødekommer personlige mål   

Når mennesker er i stand til at udvikle et aktivitetsmønster, der tager højde for alle fem di-

mensioner, vil de opfatte deres liv som mere balancerede (Matuska & Christensen, 2009, 

s. 150-151). 
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6.3.3 Ubalance  

Begrebet ubalance opstår i relation til begrebet livsbalance, og er karakteriseret ved at ak-

tivitetsmønsteret opfattes som utilfredsstillende for individet. Dette kan bl.a. øge risikoen 

for fysiske og mentale helbredsproblemer og kompromittere deltagelse i værdifulde relati-

oner (Matuska & Christensen, 2009, s. 151). 

 

De fleste mennesker er bevidste om, når deres liv er for travle, stressede eller menings-

løse, og formår at ændre dette. Der ses dog en stigning ift. personer, der ikke ved, hvor-

dan de skal ændre på situationen, og mange oplever, at de har problemer med at imøde-

komme kravene i det moderne liv. Det er ofte oplevelsen af tidsbegrænsninger, der påvir-

ker menneskers evner til at varetage personlige og sociale behov på en tilfredsstillende og 

meningsfuld måde, hvilket kan føre til stress. Ubalancen kan medføre fysiske, kognitive og 

emotionelle ændringer som træthed, dårlig søvn eller angst. Hertil påvirkes deltagelse i 

meningsfulde sociale aktiviteter med familie og venner ofte (Matuska & Christensen, 

2009, s. 151-152). 

7 Resultater 
Resultaterne i projektet er et produkt af den indsamlede data og de temaer der blev udvik-

let i analysearbejdet. Afsnittene er systematiseret efter tre temaer, som opstod under det 

sidste, og tværgående, trin af IPA-analysen. Temaerne var: Personlige faktorer, Påvirk-

ning af aktiviteter og balance, samt Hjælpens betydning. Disse temaer rummer væsentlige 

synspunkter fra informanterne, og de vil blive sammenkædet og præsenteret under dette 

afsnit. 

  

Resultaterne vil blive koblet med- og fortolket ud fra teorier og begreber fra The Model of 

Human Occupation (MoHO) og aktivitets- og livsbalance. Herunder bliver MoHO-strategi-

erne benyttet til at belyse hvordan ergoterapeuten kan varetage rollen som trivselsvejle-

der. 

 

7.1 Informanter 
  
7.1.1. Informant 1 - Ida  

Ida er en kvinde på 25 år, der studerer fysioterapi i Odense. Hun er på nuværende tids-

punkt i gang med sin bachelor. Ida bor sammen med sin kæreste, og bruger meget tid på 

sit studie. Udover studiet dyrker hun fitness og er sammen med venner og familie.  
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Perioden med mistrivsel opstod i begyndelsen af første semester. Hun havde symptomer 

på stress og angst, og måtte sygemelde sig til en eksamen. Herefter fortsatte hun på stu-

diet, men dumpede flere eksaminer, som hun måtte tage om. Først et år efter, de første 

symptomer på mistrivsel viste sig, fik hun hjælp fra sundhedsvæsenet. Hun blev diagnosti-

ceret med angst, og begyndte på angstdæmpende medicin. Dette er hun dog trappet ud 

af i dag, og har valgt at tage et semester om. 

 

7.1.2 Informant 2 – Gina  

Gina er en kvinde på 28 år, der har studeret til pædagog på en uddannelse i København. 

Hun blev færdiguddannet i 2016, og studerer nu pædagogisk psykologi på universitetet. 

Hun bor sammen med sin kæreste og beskriver sig som et aktivt menneske, der cykler, 

løber og går ture. Hun dyrker yoga og klangmeditation i sin fritid og ses med sine veninder 

og familie. 

  

Perioden med mistrivsel opstod mens hun læste til pædagog. Det begyndte i den sidste 

praktikperiode, cirka et år før hun afsluttede uddannelsen. Hun fortæller, at hun måtte sy-

gemeldes med stress-relateret angst. Hendes læge sygemeldte hende i fjorten dage ad 

gangen, og i takt med at hun fik det bedre, begyndte hun at komme tilbage til praktikken, 

og bestod denne. Men hun gik ned med stress igen senere på studiet. Hun blev, denne 

gang, sygemeldt for hele semesteret. Det var først efter denne sygemelding, at hun fandt 

ud af, at der var noget, hun skulle ændre ift. at varetage sit studie.   

 

7.1.3 Informant 3 – Ane  

Ane er en kvinde på 25 år, der studerer til pædagog i København. Hun er i gang med sin 

sidste lange praktik, og er færdiguddannet i januar 2021. Ved siden af studiet arbejder 

Ane som hjælper for en handicappet dreng. Hun bor sammen med en room-mate og har 

en kæreste. Hun bruger sin fritid på at hækle, og beskriver, at hun finder ro ved at gå 

lange ture. Hun bruger meget tid med veninder, og beskriver sig selv som en social per-

son.  

  

Ane beskriver en periode med mistrivsel, der startede i den sidste praktik. Hun oplevede 

et stort pres, der førte til, at hun fik et sammenbrud på sit praktiksted. Hun kontaktede 

egen læge, som gav hende en henvisning til en psykolog og sygemeldte hende i fjorten 

dage. Ane tog selv kontakt til psykologen, og denne hjalp hende til bedring. Ane var selv 
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opsat på at komme tilbage og færdiggøre praktikken. Derfor kom hun tilbage efter kun 

fjorten dages sygemelding og er snart færdig med praktikperioden. 

 

7.2 Påvirkning af aktiviteter og balance (tema 1)  
Temaet omhandler informanternes oplevelse af, hvilken påvirkning mistrivslen havde på 

deres hverdag op til og i perioden med mistrivsel. Alle tre informanter beskriver, at deres 

aktivitetsudførelse blev påvirket, og i dette afsnit vil det belyses nærmere. Resultaterne vil 

blive sammenkoblet med teori om aktivitets- og livsbalance, da det vil give en bedre for-

ståelse for informanternes oplevelse.  

    

Alle informanterne beskriver, at flere aktivitetskategorier var berørte i perioden op til mistri-

vsel. De havde alle nedprioriteret betydningsfulde aktiviteter, i form af fritid- og egen-om-

sorgsaktiviteter, og primært fokus på deres studie, hvilket førte til ubalance. Ida og Gina 

beskriver, hvordan de ændrede adfærd fra at være udadvendte og sociale til at fravælge 

de sociale aktiviteter på studiet. Der ses en ubalance i den anden dimension for god livs-

balance, når de sociale relationer fravælges. Ida beskriver:   

  

”Jeg har måtte sige fra overfor det sociale, fordi jeg har fokuseret på det faglige... Jeg gad 

godt have været mere social, men det har bare ikke været en prioritet.”  - Ida  

  

Hun følte sig nødsaget til at vælge mellem det sociale og det faglige aspekt af studiet, da 

hun ikke kunne varetage begge dele. Dette peger på, at hendes aktivitetsbalance er påvir-

ket i sådan en grad, at hun bliver nødt til at fravælge aktiviteter. Ida lægger al energi og tid 

i aktivitetskategorien arbejde, og nedprioriterer fritid og de sociale relationer. Det samme 

gør sig gældende for Gina, som tilskriver dette som en af årsagerne til at hun fik det skidt.  

  

“Jeg endte med at blive sygemeldt, og der var det faktisk fordi jeg IKKE havde noget soci-

alt. Med nogen på studiet” - Gina 

  

Ane beskriver til gengæld de sociale relationer som medvirkende til god trivsel på studiet, 

og hun har derimod været udfordret ift. at give plads til egen-omsorg og betydningsfulde 

aktiviteter op mod mistrivslens opståen:  
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”Jeg har sat andres behov foran mine egne. Og gør det til dels stadigvæk. Men ja, det har 

sgu nok været en af de største hæmsko, at jeg ikke har givet plads til mine egne be-

hov.”  - Ane  

    

Ane nedprioriterer egen-omsorg og fritid, ligesom de to andre informanter. Ane gør det 

dog for at sætte venner og familie før sig selv.   

  

Det tyder på, at alle tre informanter har uoverensstemmelser i aktivitetsbalancen. Når 

dette begynder at komme til udtryk i form af stress og angst, betyder det, at hele livsbalan-

cen er påvirket. De beskriver hver især, hvordan deres liv er påvirket af stress – og angst-

symptomer, og at det især er deres overskud, samt evne til at planlægge og koncentrere 

sig, der er påvirket:   

   

”ALT var uoverskueligt... Jeg kunne ikke stå op... Så skulle man have tøj på, så skulle 

man børste tænder, så skulle man have morgenmad og så skulle man pakke taske, lave 

madpakke… Altså det var bare for meget.”  - Ida  

  

Ida er ude af stand til at varetage mange af sine daglige aktiviteter, hvilket peger på at 

livsbalancen er påvirket. Ane tilføjer:   

  

“Jeg havde ikke overskud til noget som helst. Normalt er jeg én, som ringer med min far 

hver dag faktisk. Men ikke engang at tage telefonen, når han ringede, kunne jeg over-

skue” - Ane  

  

Ane anser normalt sig selv som et meget socialt menneske, hvilket påpeger, at den anden 

dimension i livsbalancen er påvirket. Gina supplerer:   

  

”Jeg boede alene, så jeg flyttede faktisk hjem til mine forældre, hvor min mor lavede alle 

mulige lækre retter til mig. Og jeg sad bare inde i sengen og kiggede på maden, jeg ikke 

kunne få ned.” - Gina  

  

Gina kunne ikke klare noget i sin hverdag og endte med at flytte hjem til sine forældre. Da 

hun ikke kan spise noget, viser citatet yderligere en ubalance i dimensionen ‘basale be-

hov’ ift. god livsbalance. 
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7.2.1 Opsummering af tema 1 

Alle informanterne oplevede påvirkning af deres aktivitetsbalance op til perioden med mis-

trivsel. To af informanterne beskrev at de bevidst fravalgte sociale aktiviteter på studiet for 

at fokusere på det faglige. Dette førte dog ikke til en bedring i aktivitetsbalancen. Når akti-

vitetsbalancen er påvirket, er informanterne ikke i stand til at varetage opgaverne som stu-

derende, eller leve op til egne krav. Informanterne lægger alle vægt på, at de har svært 

ved at koncentrere sig, at strukturere hverdagen og planlægge dagens opgaver. Hertil er 

der en række aktiviteter i deres privatliv, de ikke er i stand til at varetage, eller som aktivt 

bliver nedprioriteret. Dette omfatter bl.a. deres sociale relationer, fritid og egen-omsorg. 

  

Fokusset på de faglige krav påvirker informanternes evne til at fordele tid, energi og for-

måen mellem de betydningsfulde aktiviteter, og der opstår en aktivitetsubalance hos infor-

manterne. Denne udvikler sig, og kulminerer i en større ubalance i livet, som kommer til 

udtryk i stress – og angstsymptomer. Disse påvirker informanternes hverdag og liv som 

studerende. Informanterne har alle problemer med at organisere tid og energi, da de bru-

ger det meste af deres tid på studiet, og glemmer at prioritere fritids - og egen-omsorgs-

aktiviteter. Når de ikke er i stand til at varetage rollen som studerende på en hensigts-

mæssig måde, påvirkes deres personlige identitet, og de føler sig ikke kompetente. Fra-

valget af de sociale relationer påvirker muligheden for at have et balanceret liv i en nega-

tiv retning, og dette medfører altså en forværring af deres situation. Gina beskriver ligele-

des at hun ikke får opfyldt deres grundlæggende behov i form af mad, og hermed kan det 

ses at alle informanterne har svært ved at forvalte fire til fem af dimensionerne for god 

livsbalance. Hvis ikke informanterne arbejder med disse fem dimensioner, kan det med-

føre en fastholdelse i ubalancen og gøre det sværere for dem at få det bedre. 

 
7.3 Personlige faktorer (tema 2)  
Dette tema omhandler mennesket, der findes bag mistrivslen. Informanterne beskriver 

alle, hvordan de ser sig selv som studerende og mennesker. Projektgruppen benyttede 

informanternes fortælling og tolkning heraf til at forstå, hvad der påvirker deres aktivitets-

udøvelse. For at beskrive, hvilke personlige faktorer informanterne omtaler, gøres der 

brug af MoHO. Teorien bidrager til at identificere, hvordan informanterne er påvirket, og 

hvad der spiller ind på dette.  
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Op til mistrivslen beskriver Ida at hun var fyldt op af at skulle deltage i både sociale og 

faglige sammenhænge. Rollen påtog hun sig i lang tid, hvortil Gina og Ane ligeledes på-

tog sig roller op til mistrivselsforløbet, som bundede i de høje forventninger og krav, de 

havde til dem selv. De beskriver således: 

    

”Jeg blev meget perfektionistisk, og som sagt, dem jeg var i gruppe med de skulle bare 

gøre det, som jeg ville ha’ det” - Gina  

  

“Jeg har måske altid gerne ville være lidt en verdensmand, der kan det hele og skal kunne 

nå det hele, og det måtte jeg sande, at det kunne jeg ikke” - Ane  

   

Dette viser, hvordan deres roller bærer præg af deres tolkning omkring, hvad den perfekte 

studerende skal kunne. Det påvirker ligeledes deres vaner, da det er vigtigt for dem at 

kunne opretholde rollen og klare sig godt.   

  

Det er ens for informanterne, at de har høje forventninger til dem selv i forhold til præstati-

oner på studiet. De pålægger dem selv et pres, der får negativ indflydelse på deres udø-

velseskapacitet. Ane beskriver det således:    

   

“Det bliver bare meget et karakterræs, og man begynder også, at sætte et pres på sig 

selv... Fordi så vil man jo gerne holde det hele vejen igennem, ik’?” - Ane  

   

Alle informanter er fokuseret på det store pres fra dem selv, og tolker hertil, at det kan 

have spillet ind på, at de har oplevet mentale lidelser. Hermed er deres objektive udøvel-

seskapacitet påvirket.  

De er dog alle fortsat studiet efter en kort sygemelding, hvor de på forskellig vis har søgt 

hjælp. Dette viser et af deres fælles karaktertræk, som er stædighed. Ida beskriver såle-

des:  

  

”Det er primært mig, der har været mega stædig og bare ville igang igen. Men hele den 

her kamp har været sindssygt uoverskuelig.” - Ida  

  

Stædigheden fortæller noget om, at de alle har en stærk vilje og et stort engagement ifm. 

at opretholde aktivitetsdeltagelse i studiemæssige aktiviteter. Denne vilje har bidraget til, 
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at de har fortsat på trods af symptomer stress og angst. De forsøger at leve op til deres 

værdier omkring at klare sig godt i rollen som studerende, hvilket påvirker deres aktivitets-

identitet, da de ikke kan leve op til dette. Det påvirker yderligere deres aktivitetskompe-

tence og følelsen af handleevne, da der opstår opgaver i hverdagen, som de ikke kan 

overskue at handle på, jf. tema et. Det ses f.eks. i ovenstående citat, at Idas værdi er, at 

hun gerne vil hurtigt i gang med studiet igen, selvom det ikke hænger sammen med, hvad 

hun er i stand til i denne periode. 

 

7.3.1 Opsummering af tema 2 

Dette afsnit bygger på en analyse på baggrund af MoHO.  

 

Alle informanter ser en værdi i livet som studerende. Hertil har de en stærk vilje, i form af 

stædighed, ifm. at nå de mål, som de sætter sig for. De tre informanter har igennem stu-

diet tillært sig vaner, som har været uhensigtsmæssige for dem, da de har været præget 

af ønsket om høje præstationer og perfektionisme. Dette kan, i deres tilfælde, være for-

bundet med omgivelserne, da de mangfoldige krav, som informanterne er omgivet af, på-

virker deres personlige tolkning af, hvilke krav en studerende skal kunne opfylde. 

  

Ovenstående betyder, at informanterne forsøger at leve op til og identificere sig med rol-

len som “den perfekte studerende”. De kæmper for at leve op til og bevare denne rolle. De 

har dog svært ved at imødekomme krav og forhåbninger, som rollen repræsenterer. Kom-

bineret med deres uhensigtsmæssige vaner, skaber dette et negativt aktivitetsmønster. I 

sidste ende påvirkes deres udøvelseskapacitet i form af deres kognitive og mentale evner, 

herunder evnen til at overskue, strukturere og planlægge deres hverdag. Dette påvirker 

deres følelse af handleevne, da hverdagen bliver uoverskuelig for dem, hvilket ses under 

tema et.  Informanterne udvikler alle stress og/eller angstsymptomer. Hertil oplever de 

alle, under mistrivslen, en følelse af ineffektivitet og udfordringer i følelsen af kapacitet ift. 

at følge med på studiet. 

  

Informanterne udviser alle vilje og engagement for opretholdelse af hverdagslivet. Dog på-

virker deres begrænsninger i den objektive udøvelseskapacitet deres aktivitetsdeltagelse, 

da de har truffet valg, som ikke har været positive for deres sundhed og trivsel. Deres ob-

jektive udøvelseskapacitet har desuden påvirket deres aktivitetskompetence, da de ikke 

har forudsætninger for at opfylde egne forventninger til roller og værdier, og har svært ved 

at leve op til forpligtelserne. Dette påvirker deres aktivitetsidentitet, da de netop ikke har 
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mulighed for at opretholde det aktivitetsvæsen, som de selv har identificeret sig med, og 

har et ønske om at være. 

 

7.4 Hjælpens betydning (Tema 3) 
Alle informanter omtaler hjælp og præmisser for god trivsel. Det er forskelligt, hvorledes 

informanterne vægter hjælpen, og hvordan den omtales. Projektgruppen er opmærk-

somme på, at informanterne har fået forskellig hjælp til bedring. Men der er primært fokus 

på den hjælp, informanterne har fået ifm. at varetage studiet. Yderligere indeholder dette 

tema en tilkobling af trivselsvejleder-aspektet.   

  

7.4.1 Præmissen for god studietrivsel   

   

Gina beskriver at god trivsel kræver, at der er balance mellem studieliv og privatliv. Hun 

fortæller, at hun har forsøgt at balancere begge:    

   

”Det er helt klart det jeg har arbejdet med. Det har været: ‘Det er okay at tage ud og have 

det sjovt – selvom du har en eksamen om en måned’” - Gina  

   

Hun fortæller endvidere, at det er vigtigt at have gode relationer til de medstuderende. 

Hun understreger selv vigtigheden i at opnå en god aktivitetsbalance, hvor der er ligevægt 

imellem aktivitetskategorierne: egen-omsorg, fritid og arbejde.  

 

“Det handler rigtig meget om, at jeg er i balance ift. at jeg ikke KUN er fokuseret på mit 

studie. Fordi det er helt klart det jeg har tendens til at gøre. Så bliver det enten studieliv 

eller social liv, og jeg kan ikke rigtig balance imellem det. Så det er helt klart det jeg har 

arbejdet meget med” - Gina  

 

For Ane er de sociale relationer vigtige, og hun understreger vigtigheden i, at undervi-

serne har styr på tingene og er engagerede.  

 

”Det er vigtigt, at jeg har nogle undervisere, som er engagerede, og som sørger for at se 

en, når man er der, så man ikke sidder og føler sig forbigået eller misforstået.”  - Ane 

 

Hertil supplerer Ida med vigtigheden i at kende studiets struktur og opbygning, og vide, 

hvor der kan søges hjælp. Hun beskriver:  
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“Altså, det giver god mening, at man ved, hvor man kan søge hjælp henne, hvis man ikke 

trives. Det skaber nogle trygge rammer, så man kan sige til og fra, når man har brug for 

hjælp.” - Ida 

 

7.4.2 Manglende og efterlyst hjælp  

   

Gina og Ane fortæller, at der har manglet hjælp fra undervisernes side. Hertil supplerer 

Gina med et ønske:   

  

”Men jeg ville da også ønske at der var nogen der havde tilbudt mig et eller andet, fordi at 

de vidste godt, jeg havde det svært. Det vidste min praktikvejleder og min lærer på stu-

diet... men det var bare: Jamen så skal du lige gå til psykolog...” - Gina  

  

Informanterne fortæller, at underviserne var bekendt med deres problematikker. Der blev 

dog aldrig fulgt op på dem. De er blot blevet henvist til at opsøge hjælp uden for studiet. 

Dette peger på nødvendigheden af at ansætte trivselsvejledere på studierne, der kan 

tjekke op på, samt hjælpe de studerende.   

  

Ift. studievejledning har hverken Ida eller Ane været i kontakt med denne, da de ikke er 

blevet henvist, og ikke selv har haft overskud til at finde dette tilbud. Gina beskriver ople-

velsen med studievejlederen således:   

  

“Jeg snakkede kort med en studievejleder på et tidspunkt, fordi jeg vidste ikke, om jeg ku’ 

komme igennem uddannelsen, og der henviste hun mig faktisk også til egen læge og psy-

kolog.” - Gina  

 

Ida fortæller hertil, at hun opsøgte en faglig vejleder, og oplevelsen beskrives således: 

 

“Det var ikke særlig empatisk. Der kommer man ind til nogle, som aldrig har dumpet no-

get, som sidder der “ej, jeg kan ikke lige sætte mig ind i det, men jeg ville gøre sådan her” 

- Ida 

Dette understreger vigtigheden i at anerkende personens følelser og behov, hvilket kan 

gøres vha. MoHO-strategierne. I Idas tilfælde kunne der gøres brug af anerkende, da 
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dette er netop en ytring om respekt fra ergoterapeutens side, hvilket er afgørende for et 

samarbejde og effekten heraf (Kielhofner, 2010c, s. 206). Yderligere forstår ergoterapeu-

ten vigtigheden af at blive lyttet til og forstået, og kan give følelsesmæssig støtte ved an-

vendelse af den opmuntrende strategi (Kielhofner, 2010c, s. 214). Dette kan hjælpe infor-

manterne, da det medvirker til at støtte deres følelse af handleevne. 

  

7.4.3 Gavnlig hjælp  

Gina fik efter en længere sygemelding mulighed for at benytte sig af en SPS-vejleder, som 

hun fik, efter hendes diagnose blev stillet. Vejlederen hjalp hende med studierelevante pro-

blematikker. Hun fortæller:  

  

”Det er mere noget med at skabe balance… det er mere det jeg har brugt hende til, altså 

til de psykiske udfordringer, der har været på studiet.”  - Gina 

  

Informanterne understreger, at det hjalp at have nogen at snakke med, og at dette har 

haft betydning for deres bedring. De fik alle hjælp af læge eller psykolog. Ane beskriver, at 

den bedste hjælp, hun har fået, har været hendes psykolog. Hertil beskriver Gina en an-

den betydningsfuld hjælp, sm hun blev anbefalet af en kollega:   

  

“Jeg fik det rigtig godt igen efter de otte uger med mindfulness. Der begyndte jeg stille og 

roligt at kunne ”trække vejret igen”, plejer jeg at sige”. - Gina   

  

Ane fik hjælp af en praktikkoordinator til at skabe struktur, og dette hjalp med at få over-

blik:   

  

“Så hun gav mig ligesom en struktur, uden jeg havde bedt hende om det. Men det hjalp 

mig bare... Så jeg kunne få ro på og få et system, som jeg selv kunne holde styr på.” - 

Ane  

  

De fremhæver alle at hjælp til at skabe struktur og rutiner, havde en positiv effekt. En er-

goterapeut, der ønsker at arbejde som trivselsvejleder kan med fordel anvende MoHO-

strategien ’strukturere’, der netop handler om at hjælpe med at skabe struktur for klienten, 

og som kan tjene til at opstille- og fastholde gavnlige vaner og roller i hverdagen. 
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7.4.4 Opsummering af tema 1  

Informanterne har opstillet præmisser for, hvad god trivsel på studiet er for dem. Hertil be-

skriver de, at god trivsel kræver, at der er en god balance mellem fritid og studie. Yderli-

gere lægger de alle vægt på, at sociale relationer på studiet er vigtige. Desuden er det et 

væsentligt element, at studiets struktur og opbygning er defineret tydeligt, og at det er ty-

deliggjort, hvor de studerende kan få hjælp, hvis de oplever at mistrives. De mener, at un-

derviserne har en stor betydning for de studerendes trivsel, og har et ønske om at man 

som studerende føler sig set, hørt og forstået af underviserne. 

  

Informanterne føler sig tabt på gulvet og beskriver, at der, fra undervisernes og vejlederes 

side har manglet at blive taget hånd om dem. De oplevede, at de forskellige vejledere pri-

mært havde fokus på, hvordan de kunne klare de faglige krav, og at de blev opfordret til 

selv at søge psykolog – eller lægehjælp.  

  

Det er ens for alle informanter, at de har haft gavn af struktur i deres hverdags- og studie-

liv, hvilket har haft betydning for deres overskud og følelse af handleevne. Alle beskriver, 

at det hjalp at have nogen at snakke med, og at især deres læger og psykologer havde 

indflydelse på, at deres bedring.  

 

Ingen af informanterne føler, at de har fået optimal hjælp fra studiet. For at forhindre 

denne problematik, kunne en løsning være at ansætte vejledere, som målrettet arbejder 

med studerendes trivsel. Denne rolle ville en ergoterapeut kunne udfylde, da denne netop 

har en faglig viden og forståelse omkring at se det hele menneske, og er optaget af at mu-

liggøre aktivitet og deltagelse i betydningsfulde aktiviteter. Ergoterapeuten vil, i samarbej-

det med den studerende, kunne anvende MoHO-strategier ift. at mødes i øjenhøjde, 

skabe tryghed og støtte vedkommende i at varetage sit studie. På samme tid vil der være 

fokus på at opretholde et hensigtsmæssigt aktivitetsmønster. Ifm. disse resultater vil det 

give mening at gøre brug af MoHO-strategierne strukturere, anerkende, opmuntre og give 

tilbagemeldinger. Sidstnævnte vil være væsentlig for effekten af interventionen, da ergote-

rapeutens viden og tanker vil blive delagtiggjort med de studerende (Kielhofner, 2010c, s. 

205-216). 

 

7.5 Opsummering af alle resultatafsnit 
Resultatafsnittene handler om, hvad der påvirker de studerende trivsel, og hvad der fører 

til mistrivsel. Det er en kombination af flere faktorer for alle informanterne, men i takt med 
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at de udvikler symptomer på stress – og angst, får de problemer med at varetage deres 

daglige aktiviteter. I temaet om ’personlige faktorer’ ses vha. analysen på baggrund af 

MoHO, at informanternes aktivitetsudøvelse bliver påvirket af symptomerne, hvilket påvir-

ker deres følelse af handleevne, aktivitetskompetencer og deres aktivitetsidentitet. Der er 

ubalance i deres aktivitetsbalance, da de ikke formår at forvalte tid, formåen og energi i 

forhold til at opretholde et positivt aktivitetsmønster.  

  
7.5.1 Faktorer til mistrivsel   

For Ida var det kombinationen af at skulle varetage det faglige og det sociale aspekt af 

studiet, der førte til mistrivsel. Hun manglede sociale relationer på studiet og støtte fra un-

derviserne ift. at få hjælp til at overskue studiet.   

  

Gina oplevede, at mistrivslen opstod på baggrund af alle de opgaver, hun skulle klare i 

hverdagen. Herunder at få gode karakterer på studiet, passe sit fritidsjob, dyrke motion, 

og passe sociale relationer. Hun beskriver desuden selv, at fravalget af de sociale relatio-

ner på studiet medførte mistrivslen.  

  

Ane oplevede ligeledes, at mistrivslen udsprang af flere faktorer; opstart på nyt praktik-

sted, oplevede ringe støtte fra underviserne og manglende struktur på studiet. Hertil kom 

en række opgaver i privatlivet med fritidsjob, og sociale relationer, der skulle passes. 

Summen af aktiviteterne og den manglende struktur på studiet førte til mistrivsel.  

 

7.5.2 Faktorer til god trivsel   

Det tredje resultatafsnit omhandler hjælpens betydning, og denne viden kan bidrage til, 

hvordan en ergoterapeut kan varetage rollen som trivselsvejleder. I forhold til præmisser 

for god trivsel på studiet fremhæver informanterne; god struktur, sociale relationer til de 

medstuderende, og at underviserne ser og forstår de studerende. Hertil beskriver infor-

manten Gina at det er vigtigt med en god balance mellem studie- og privatliv. Disse ek-

sempler er netop noget en trivselsvejleder kan hjælpe med. 

  
7.5.3 Ergoterapeuten som trivselsvejleder  

Ergoterapeuter har gode muligheder for at varetage rollen som trivselsvejledere, da de 

har viden om muliggørelse af aktivitet og deltagelse (Townsend & Polatajko, 2018). Ergo-

terapeuten kan gøre brug af de støttende MoHO-strategier i arbejdet med studerende, der 

mistrives. Ergoterapeutens kernefaglighed handler netop om at sætte mennesker i stand 
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til at opnå den rette balance mellem aktivitet og deltagelse, og det er denne viden ergote-

rapeuten kan benytte i trivselsvejlederarbejdet. Ergoterapeuten kan hjælpe de studerende 

med at opnå en positiv aktivitetsbalance, hvis der er ubalance i denne. Om den stude-

rende oplever at have en positiv aktivitetsbalance, afhænger af om aktiviteterne i vedkom-

mendes liv opleves som meningsfulde, og om variationen af aktiviteterne passer til perso-

nens ønsker. Hertil kræver det, at personen er i stand til at tilpasse sine ressourcer i form 

af tid, energi og formåen, så det understøtter deltagelse i ønskede aktiviteter, og et pas-

sende aktivitetsmønster for den enkelte. Ergoterapeutens viden om aktivitetsbalance har 

betydning for trivsel, fordi ubalance i denne kan føre til en større ubalance i form af stress, 

angst mm. Disse psykiske problemstillinger peger på en større ubalance i livsbalancen. 

Man kan dermed argumentere for, at hvis ergoterapeuten får mulighed for at støtte de stu-

derende, i form af arbejdet som trivselsvejleder, er der mulighed for at aktivitetsbalancen 

ikke kommer til at påvirke livsbalancen negativt.    

  

Med udgangspunkt i studiet af Glancy, Pitts, & Regehr (2012), og informanten Ginas ud-

sagn om brugbar hjælp, kan ergoterapeuten opfordres til at tage en uddannelse som 

mindfulness-instruktør, da dette kan bidrage til og supplere kompetencerne. Studiet påvi-

ste at mindfulness har en positiv effekt ift. at mindske stress– og angstsymptomer hos stu-

derende (Glancy et al, 2012), hvilket gør denne form for intervention og viden brugbar for 

ergoterapeuten. 

 

8 Diskussion 
I dette afsnit forholder projektgruppen sig kritisk til valg af metode og de opnåede resulta-

ter. Afsnittet er delt op med en diskussion af metode og en diskussion af resultater. 

Diskussionsafsnittet i dette projekt anvender og forholder sig løbene til de fire kvalitetskri-

terier, der retter sig mod kvalitative studier: troværdighed, pålidelighed, bekræftelighed og 

overførbarhed (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019d, s. 386-389).  

  

Troværdighed handler om, hvorvidt det undersøgte fænomen bliver præsenteret korrekt. 

Det gælder om at have forstået informanterne korrekt og gengive deres oplevelser, syns-

punkter og perspektiver på fænomenet (Nielsen et al., 2019d, s. 386-387).  
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Pålidelighed er kravet om, at arbejdsprocessen gøres gennemskuelig for læseren. Det 

skal være muligt at gentage undersøgelsen ud fra beskrivelsen af, hvad der er blevet gjort 

(Nielsen et al., 2019d, s. 387-388).   

  

Bekræftelighed henviser til i hvilken grad andre kan bekræfte ens resultater. Det er vigtigt, 

at man synliggør udgangspunktet og forudsætningerne for undersøgelsen og egen forfor-

ståelse, for at muliggøre bekræftelighed (Nielsen et al, 2019d, s. 388).  

   

Overførbarhed handler om at vurdere om resultaterne er relevante og kan overføres til en 

anden sammenhæng (Nielsen et al, 2019d, s. 389). 

 

8.1 Diskussion af metode 
I dette afsnit bliver metoderne i opgaven diskuteret. Der tages udgangspunkt i valg af me-

todedesign, udvælgelse af informanter og interviewemetode. 

 

8.1.1 Design 

Projektgruppen har været interesseret i at undersøge individers oplevelse af, hvordan det 

var at mistrives som studerende. Dette fokus lagde op til at projektgruppen gjorde brug af 

den kvalitative metode. Projektgruppen gjorde aktivt brug af deres forforståelse, om at 

mange studerende mistrives og ikke får optimal hjælp fra deres studier til at udforme pro-

jektets formål. Projektgruppen vurderer, at der er god sammenhæng mellem problemfor-

mulering, valg af metoder, analyse og resultater. Der arbejdes ud fra en fænomenologisk 

og hermeneutisk tilgang, der kombineres i IPA-metoden. 

  

I anvendelsen af IPA er der forsøgt at tage hensyn til det ideografiske aspekt ved meto-

den, ved at behandle hvert datamateriale som sit eget. Resultaterne kunne besvare pro-

blemformuleringen, og derfor vurderes det at projektets design var velvalgt.   

  

Projektgruppen har bestræbt sig på at sikre pålidelighed og gennemsigtighed i opgaven, 

ved at dokumentere så meget af arbejdsprocessen som muligt (Nielsen, Hjørnholm & Jør-

gensen, 2019d, s. 387-388) (bilag 6).   

   

Et supplement til projektets datagrundlag kunne havde været metodetriangulering, da det 

kunne øge projektets troværdighed. Hertil kunne man f.eks. have gjort brug af metoder 

som dagbogsnotater eller fotomateriale (Nielsen et al, 2019e, s. 351-355). Dog vurderes 
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det ikke som muligt i dette projekt, da informanterne omtaler fænomenerne, trivsel og mis-

trivsel, som oplevelser fra deres fortid. Projektets design lægger dermed ikke op til meto-

detriangulering (Borglin, 2014, s. 264), da f.eks. observationer og fotos ikke kan laves på 

noget retrospektivt. Et kvantitativt forskningsdesign, som f.eks. en spørgeskemaundersø-

gelse med en bredere gruppe informanter, kunne yderligere have belyst fænomenernes 

omfang. En sådan undersøgelse kunne også have deskriptive resultater i form af, hvor 

mange, der oplever mistrivsel ifm. deres studie. Den fænomenologiske vinkel ville dog gå 

tabt i dette design, da det ville være vanskeligt at opnå viden om, hvad der får studerende 

til at trives og mistrives. Hvis projektets omfang havde været større, kunne det være rele-

vant at kombinere en kvantitativ og kvalitativ metode, da de to supplerer hinanden. Dette 

kunne være sket ved brug af mixed methods (Borglin, 2014, s. 264). 

  

8.1.3 Informanter  

I forbindelse med udvælgelsen af informanter, blev der udarbejdet inklusions – og eksklu-

sionskriterier, der sikrede, at de udvalgte informanter var relevante ift. at belyse problem-

stillingen. Overførbarheden sikres, da informanterne bliver beskrevet under resultatafsnit-

tet (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019d). 

 

Det vurderes, at tre informanter var tilstrækkeligt, da gyldigheden af kvalitative undersø-

gelser handler mere om kvalitet af datamaterialet end mængden af datamateriale (Nielsen 

et al, 2019b, s. 187). Dette understøttes af IPA, hvor det anbefales at lave en undersø-

gelse med tre informanter, hvis man er utrænet i metoden (Smith, Flowers & Larkin, 2009, 

s. 29-32). Der kan argumenteres for at flere informanterne kunne give flere perspektiver til 

projektet, men dette kunne også betyde at det ville være sværere at sammenligne på 

tværs af materialet. I forbindelse med kvalitetskriterierne kan troværdighed tilkobles, da 

projektgruppen har lagt vægt og fokus på, at præsentere informanternes oplevelse, syns-

punkter og perspektiv på verden (Nielsen et al, 2019d, s. 387). I den sammenhæng har 

projektgruppen forsøgt at opbygge en tillidsfuld relation med informanterne i interviewene, 

men har været udfordret af, at selve interviewet foregik over Zoom. Selvom projektgrup-

pen havde en oplevelse af, at informanterne fortalte åbent om deres mistrivsel, skal det 

påpeges at projektgruppen muligvis kunne have opnået en bedre relation til informanterne 

i et interview foretaget ansigt til ansigt.  

  

Det ville muligvis styrke datamaterialet at ændre enkelte elementer i inklusions- og eksklu-

sionskriterierne. Med den viden som projektgruppen har fået om informanterne, har det 
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skabt en forståelse for, at jo længere tid det er siden, at mistrivselsperioden har fundet 

sted, jo mere reflekterende er informanterne.  

 

Derfor kunne eksklusionskriterierne skærpes, så informanternes mistrivsel lå inden for 

max fem år, men at der samtidig skulle været gået et år fra perioden med mistrivsel. Man 

kan dog argumentere for, at jo længere tid oplevelsen ligger tilbage, jo større sandsynlig-

hed er der for recall bias (Catalogue Of Bias, 2017). Denne overvejelse er opstået på bag-

grund af det indsamlede datamateriale, hvor det var tydeligt, at en informant var mere re-

flekteret end de to andre. Dette tyder på at informanten har været igennem den herme-

neutiske cirkel flere gange, og dermed har bearbejdet mistrivslen mere end de to andre. 

En længere bearbejdningsperiode ift. oplevelsen med mistrivsel giver hermed et andet 

perspektiv. Disse overvejelser indikerer, at det ville give mere sammenlignelige resultater, 

hvis der arbejdes ud fra en mere ensartet tidshorisont. 

 

8.1.4 Interview 

Oprindeligt ønskede projektgruppen at lave enkelt-interviews med informanterne ansigt til 

ansigt. Dog måtte disse foretages virtuelt via platformen Zoom, da projektet er udarbejdet 

under Covid-19 og lockdown af samfundet. Et virtuelt interview betød, at man stadig 

kunne se informanterne via kamera og hermed fange nogle nonverbale signaler som nik, 

smil, ansigtsudtryk og kropssprog. Dog får man ikke samme mængde af nonverbale data, 

som hvis man sad sammen med informanten (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019b, s. 

188-191). Projektgruppen var opmærksomme på at anvende mundtlige bekræftelser un-

dervejs for at gøre informanterne opmærksomme på, at de havde vores opmærksomhed. 

Dette blev anvendt bevidst for at skabe en god relation til informanterne og sikre, at de 

følte sig lyttet til. Det bekræftede de, da vi afslutningsvis spurgte ind til dette, og dermed er 

der sikret bekræftelighed fra informanterne (Nielsen et al, 2019d, s. 388).  Dog oplevede 

projektgruppen, at det skabte en distance at sidde bag en skærm, da der ikke var samme 

mulighed for øjenkontakt eller for at yde trøst ved fysisk berøring. Hvis informanterne 

havde haft sværere ved at fortælle om deres oplevelse med mistrivsel, kunne dette være 

blevet et problem, da projektgruppen ikke kunne skabe samme relation til informanten. Vi 

var derfor heldige, at vores informanter var så åbne.   

 

8.2 Diskussion af resultater 
I dette afsnit lægges der vægt på resultaterne og valg af teori. Der redegøres først kort for 

den valgte teori, hvorefter andre teorier, der kunne være anvendt til at belyse projektets 
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problemstilling, præsenteres. Herefter diskuteres overførbarheden til andre projekter samt 

projektet og resultaternes relevans. 

 

8.2.1 Teori 
I projektet benyttes teorierne om aktivitets- og livsbalance samt MoHO. Teorierne er ud-

valgt på baggrund af analysen, der førte til resultaterne. Teorierne er relevante i projektet, 

da de, ved sammenkobling af de opnåede resultater, giver bud på, hvilke faktorer, der fø-

rer til trivsel og mistrivsel, samt hvilke kompetencer en ergoterapeut kan anvende i arbej-

det som trivselsvejleder. Dette er et eksempel på, hvordan projektgruppen har arbejdet in-

duktivt, og denne metode understøtter relevansen af de udvalgte teorier. Projektgruppen 

er opmærksomme på, at problemformuleringen kan belyses ud fra andre teorier eller an-

dre perspektiver på teorierne. Vi vil i det følgende komme med eksempler på dette. 

 

8.2.2 The Intentional Relationship Model  

Ift. det ergoterapeutiske perspektiv kunne man yderligere have inddraget teori der under-

støtter ergoterapeutens rolle og samarbejdets betydning ift. opretholdelse af en menings-

fuld hverdag. Eksempelvis kunne The Intentional Relationship Model (IRM) (Decker & 

Hansen, 2014) være anvendt til at give et overordnet billede af, hvorfor det netop er ergo-

terapeuten, der kan varetage jobbet som trivselsvejleder. Modellen fokuserer på vigtighe-

den af at etablere en god relation mellem ergoterapeut og klient og beskriver, at ergotera-

peuten skal være bevidst om måden, hvorved ergoterapi udøves på. Ligesom MoHO-stra-

tegierne, arbejder modellen med henblik på at fremme klientens aktivitetsengagement. 

Den retter dog yderligere opmærksomhed mod, hvordan en ergoterapeut kan etablere 

god kontakt til en klient f.eks. ved brug af de seks modi, som understøtter dette (Decker & 

Hansen, 2014).  

  

Da fokusset i IRM netop handler om, hvordan man etablerer den gode kontakt, ville denne 

teori være relevant at anvende ift., hvad der kræves for at være en god trivselsvejleder. 

MoHO-strategierne har fokus på, hvilke terapeutiske handleanvisninger ergoterapeuten 

kan gøre brug af for at støtte, hvor IRM desuden har fokus på, hvordan ergoterapeuten 

kan opnå den god relation. I IRM er det vigtigt at ergoterapeuten arbejder med kritisk selv-

erkendelse og ræsonnering som en del af, at udvikle egen terapeutiske stil (Decker & 

Hansen, 2014).   
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De interpersonelle færdigheder kan benyttes, da disse bl.a. fortæller noget om ergotera-

peutens kommunikationsevne, relationsarbejde og håndtering af klienters reaktioner 

(Decker & Hansen, 2014). Der er fokus på, at ergoterapeuten ræsonnerer over eget ar-

bejde og adfærd, hvilket desuden medvirker til at kvalitetssikre arbejdet som trivselsvejle-

der. Anvendelsen af IRM i dette projekt kunne have understøttet, hvilke kompetencer en 

ergoterapeut skal besidde for at kunne varetage jobbet som trivselsvejleder. Dermed ville 

denne teori understøtte resultaterne og yderligere bidrage til at besvare projektets pro-

blemformulering. Modellens fokus er på relationen mellem ergoterapeut og klient, og ikke 

så meget på aktivitet og deltagelse. Derfor kan IRM ikke anvendes alene, men vil være 

oplagt at anvende sammen med f.eks. MoHO, der netop har fokus på aktivitetsdeltagelse 

mm. (Decker & Hansen, 2014). 

 

8.2.3 MoHO 

I projektet anvendes MoHO-begreber, til at beskrive, hvad der fik de tre informanter til at 

mistrives i deres studieliv. Projektgruppen er opmærksomme på, at man også kunne have 

valgt at benytte MoHO-begreberne til at belyse, hvad der får de studerende til at trives i 

deres studie- og hverdagsliv. Dette perspektiv bidrager til at udfolde, hvad en ergotera-

peutisk trivselsvejleder vil kunne bidrage med, ift. en god balance i det menneskelige sy-

stem, som kan styrke opretholdelsen af deltagelse i betydningsfulde aktiviteter. I forhold til 

MoHO-begreberne kunne projektgruppen have uddybet aspektet, omgivelsernes betyd-

ning, hvilket yderligere kunne have belyst, hvilke dimensioner, der støtter eller forstyrrer 

individets aktivitetsudøvelse (Kielhofner, 2010a, s. 33). 

 

8.2.4 Positiv psykologi 

For at få en bedre forståelse for, hvordan en ergoterapeut kunne bidrage til studerendes 

trivsel, ville teori fra den positive psykologi kunne anvendes. I den forbindelse handler det, 

ifølge de amerikanske psykologer Martin Seligman og Mihaly Csikszentmihalyis, om hvor-

dan man kan hjælpe mennesker med at leve sunde, produktive og meningsfulde liv (Schil-

ling, 2012b, s. 247). Positiv psykologi fokuserer altså på, hvad der fremmer sundhed og et 

positivt og meningsfuldt liv. Herved er der fokus på de positive faktorer såsom tilfredshed, 

optimisme, engagement, glæde og velvære (Schilling, 2012b, s. 248).  

I forbindelse med projektet kan viden om de studerendes styrker skabe et billede af, hvor-

dan de bedst muligt mestrer deres kriser, og herved give ergoterapeuten en forståelse for, 

hvor og hvordan der skal gribes ind. Tages der eksempelvis udgangspunkt i Aaron Anto-

novskys teori om Oplevelse af sammenhæng (Jensen & Johnsen, 2000, s. 67), kræves 
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det at de studerende har mestringsressourcer i forbindelse med begribelighed, håndter-

barhed og meningsfuldhed, før de har en positiv følelse af sammenhæng. Dette vil være 

relevant, da det giver en idé om, hvor den studerendes manglende ressourcer påvirker 

vedkommende. 

 

8.2.5 Relevans i forhold til andre undersøgelser 
Projektets resultater kan supplere den kvantitative viden, der er beskrevet i problembag-

grunden. Her beskrives, at hver femte studerende oplever stress ifm. deres hverdag som 

studerende, og at der er en overvægt af kvinder i aldersgruppen 16-34 år, der oplever at 

føle sig stressede (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019a). Dette projekt supple-

rer yderligere med viden om, hvilke faktorer der fører til mistrivsel hos studerende i denne 

aldersgruppe.  

   

Resultaterne fra projektet peger i samme retning som det systematiske review fra Canada 

(Glancy, Pitts, & Regehr, 2012), der undersøgte hvilke interventioner, der kunne reducere 

studerendes stress – og angstsymptomer. I studiet blev det påvist, at kognitive – og ad-

færdsmæssige interventioner, der indeholdt mindfulness, havde en positiv indflydelse. 

Dette stemmer overens med projektets resultater, hvor en af informanterne havde gode 

erfaringer med mindfulness. Projektets resultater er overførbare, men da trivselsvejled-

ning er et nyt politisk fokusområde, har det ikke været muligt for projektgruppen at finde 

relevant dansk forskning eller viden omkring dette nye tiltag. Det er således et nyt område 

inden for ergoterapi at skulle arbejde som trivselsvejleder ud fra regeringens tiltag. Projek-

tet giver et bud på, hvordan en ergoterapeut kunne udfylde denne rolle, og hvilken teore-

tisk viden denne kunne gøre brug af. 
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9 Konklusion 
Gennem projektet er der arbejdet ud fra problemformuleringen, der lyder således:   

Hvilke faktorer medvirker til unges trivsel eller mistrivsel på videregående uddannelser, og 

hvordan kan en ergoterapeut varetage rollen som trivselsvejleder ud fra regeringens triv-

sels-dagsorden?   

 

Undersøgelsen viser, at informanternes mistrivsel er opstået på baggrund af flere uover-

ensstemmelser i deres aktivitetsliv. Ens for alle informanterne er, at de op til mistrivslen 

har haft problemer med at opretholde en hensigtsmæssig aktivitetsbalance. Informanterne 

har, på baggrund af deres syn på, hvad en studerende skal kunne, påtaget sig roller ud 

fra hvad, de tolker som værende “en perfekt studerende”. Denne rolle er opstået ud fra 

forventninger til egen præstation samt forventninger og krav fra omgivelserne. Det har 

medført en vanedannelse, der har været negativ for deres sundhed og trivsel, da de har 

nedprioriteret andre betydningsfulde aktiviteter for at kunne opretholde denne rolle. Aktivi-

tetsbalancen er påvirket, da de bruger for meget tid, formåen og energi på det faglige 

aspekt af studiet, hvilket fører til en ubalance mellem aktiviteterne. Dette har ført til en 

ubalance i deres livsbalance, hvilket har medført psykiske problemer i form af stress og 

angst.  

 

Informanterne beskrev, at god trivsel handlede om at have en god balance mellem fritid 

og studie. De lagde vægt på, at det var vigtigt at kende studiets struktur og opbygning, og 

vide, hvor man kunne få hjælp ved behov. Hertil beskrev de vigtigheden i, at underviserne 

anerkendte dem, og at det var vigtigt at have gode relationer til de medstuderende. Alle 

informanter fortalte, at de selv havde ansvaret for at få det bedre, og at der manglede en 

person på studiet, der kunne støtte dem. Dette understreger vigtigheden af regeringens 

nye tiltag omkring trivselsvejledning på de videregående uddannelser. 

 

Vi kan konkludere at det, der førte til disse informanters mistrivsel, er en kombination af 

faktorer i deres person, og en ubalance i deres aktiviteter. Yderligere har undersøgelsen 

vist, at god trivsel for informanterne, handler om at have en god balance og struktur mel-

lem studieliv, sociale relationer og fritid. Vi kan hertil konkludere, at arbejdet med stude-

rendes trivsel er et relevant arbejdsområde inden for ergoterapi, da ergoterapeuter har vi-

den og forståelse om aktivitets- og livsbalance og fokuserer på et helhedsorienteret bil-

lede af mennesket. Ergoterapeuten kan yderligere benytte MoHO-strategier og færdighe-

derne fra IRM i samarbejdet med den studerende. Dette vil kunne medvirke til at skabe 
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den nødvendige forandring for opretholdelse af en positiv aktivitets- og livsbalance, som 

endvidere kan bidrage til at skabe fysisk og psykisk sundhed og trivsel. 

10 Perspektivering  
10.1 Yderligere forskningsmuligheder 
På baggrund af projektets resultater og diskussion er det relevant at foretage yderligere 

forskning på området. Alle informanter oplevede at mistrives på studiet, hvilket medførte 

et behov for hjælp til at generhverve en positiv aktivitetsudøvelse og deltagelse i betyd-

ningsfulde aktiviteter. Det undersøgte fænomen om mistrivsel, baseres i dette projekt på 

noget, ligger retrospektivt. På baggrund af dette vil det være relevant for videre forskning 

at foretage et ergoterapeutisk interventionsstudie med follow-up hos studerende, der mis-

trives på deres videregående uddannelser. Her kan der tages udgangspunkt i en igang-

værende mistrivselsperiode. Det vil være interessant at undersøge, hvordan den ergotera-

peutiske tilgang, i forbindelse med klientcentreret muliggørelse, kan bidrage til at hjælpe 

de studerende, der mistrives på deres videregående uddannelser. Eksempelvis ved brug 

af konkret viden om f.eks. aktivitetsbalance og livsbalance eller relevante redskaber. 

 

Vi finder det relevant at undersøge mindfulness, som et eksempel på et relevant redskab, 

da en af informanterne i dette projekt nævnte dette som gavnlig hjælp. Hertil kunne effek-

ten af mindfulness hos studerende, der mistrives, undersøges. Ligeledes kan det under-

søges, om mindfulness kan have en forebyggende effekt ift. stress – og angst. 

  

I dette projekt er fokus mest på informanternes forhold til studiet og selve studiets betyd-

ning på trivsel og mistrivsel. Til videre forskning vil det dog være relevant at undersøge 

påvirkningen af de forskellige omgivelsers betydning nærmere, da der kan være omgivel-

sesmæssige faktorer, udover studiet, der spiller ind og påvirker oplevelsen af trivsel og 

mistrivsel. Undersøgelsen kunne desuden udbredes, ved f.eks. at have fokus på forskel-

lige køn, geografi, uddannelser og sammenhænge herimellem. 

 

10.2 Praksismulighed 
Studerendes trivsel og mistrivsel er et aktuelt og relevant felt at undersøge nærmere, da 

det, som nævnt i problembaggrunden, er en stigende problematik i samfundet. Desuden 

er det et nyt fokusområde i regeringens øjemed, og ligeledes et nyt og uudforsket område 

i ergoterapi, hvortil der kræves yderligere forskning i dette felt. Hertil er det vores ønske, 

at dette projekt kan medvirke til at skabe tydelighed omkring ergoterapiens relevans for 
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den undersøgte problematik, og åbne op for en ny ergoterapeutisk praksismulighed, i for-

hold til at varetage rollen som trivselsvejleder på videregående uddannelser. 

11 Formidling 
Projektgruppen har gjort sig tanker om, at det er vigtigt for en god formidling at problem-

formulering, formål og relevans af projektet præsenteres. Yderligere lægges der vægt på 

resultaterne, som leder til konklusionen af projektet. Perspektiveringen vil ligeledes være 

væsentlig at belyse ifm., hvad undersøgelsen kan benyttes til, og hvilke muligheder der er 

ift. videre forskning (Nielsen, Hjørnholm & Jørgensen, 2019f, s. 451).  

 

Projektet vil være relevant at formidle til ergoterapeuter, der har interesse i at påtage sig 

en vejlederrolle for unge mennesker. Derudover vil det være ideelt at formidle til ’Kontoret 

for Unges Trivsel’, så de får indblik i at ergoterapi kan bidrage til dette tiltag. 
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13 Bilag  
 
13.1 Bilag 1 - Kvalitetsvurdering af videnskabelige studier 
I forhold til kvalitetssikring af de videnskabelige studier, har projektgruppen gjort 

brug af de følgende metoder: SfR (Center for kliniske retningslinjer) og STROBE. 

 

13.1.1 Checkliste: Systematisk oversigtsartikel og metaanalyser 
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13.1.2 Checkliste: STROBE 

Følgende vurderinger af de anvendte studier er baseret på STROBE-checklisten. Der 

sættes kryds ved nedenstående spørgsmål fra STROBE, såfremt de vurderes opfyldt. 

 
Spørgsmål Ghilardi, A., Buizza, C., 

Costa, A. 
&  Teodori, C. (2017) 

1 X 
2 X 
3 - 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 - 
10 X 
11 X 
12 X 
13 X 
14 X 
15 X 
16 - 
17 X 
18 X 
19 - 
20 X 
21 X 
22 X 

Score i alt 19/22 
 

 

(STROBE Statement, Institute of Social and Preventive Medicine 2009) 
 

Kohortestudiet er udarbejdet som en spørgeskemaundersøgelse med follow-up af stude-

rende på et italiensk universitet. Det vurderes samlet, at der gives en informativ beskrivelse 

af, hvorfor studiet er relevant, hvilken metode der er benyttet, og hvilke resultater, der er 

kommet ud af undersøgelsen. Konklusionen er kort, men informativ. Forskerne er selv op-

mærksomme på begrænsninger. Dog er ses det som et kritikpunkt for studiet, at der ikke 

tages højde for risiko for bias. Men da studiet opfylder 19/22 kriterier på STROBE-checkli-

sten, vurderes den anvendelig i projektet. 
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13.2 Bilag 2 - Søgestreng og søgelogbog 
 

Anvendte databaser 
• APA PsychInfo 
• CINAHL  
• PubMed 
• OT seeker 
• ResearchGate 
• (World Database of Happiness) 

 
Eksklusionskriterier 

• Mennesker yngre end 16 år, og ældre end 30 år. 
• Studiet skal være efter år 2005.  
• Andre sprog end dem angivet nedenfor. 

 
Sprog: Dansk, engelsk og norsk 
 
Kilder: Danske og udenlandske 
 
 
PICo 
 
P (Patient, Population, Problem): Hvilken patientgruppe/population/problem dre- 
jer det sig om? 
 
I (Interest): Hvilke fænomener/interesser drejer det sig om?  
 
Co (Context): Hvilken kontekst drejer det sig om? 
 

P (Patient, Population, Problem) I (Interest) 
(AND) 

Co (Context) 
(AND) 

University Students Happiness Occupational Science 

Youth Stress Occupational therapy 

Students  Well-being Intervention 

Young Stress factor Occupational balance 

Adolescence Mental health  Guidance counselor 

Adolescents  Anxiety  LifeBalance  

Young adults  Study/School  Activity balance  
 

Everyday life  Counselling 
 

Holistic Health Occupational imbalance 
 
 
Kilde: Joanna Briggs Institute (2011), Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual 2011, 
The University of Adelaide, South Australia. 
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Søgelogbog 
 

Dato Databaser  Søgning - hvilke 
ord er der søgt 
på, og er der 
brugt 
‘AND’/’OR’/’NOT’ 

Begræns-
ning - 
f.eks. 
sprog, år 

Antal hits  Kommen-
tarer  

26.03.20 APA Psychinfo University students 
AND ( Happiness or 
well being or life satis-
faction ) AND ( Occupa-
tional science or Oc-
cupational therapy ) 

Sprog: Engelsk 
 
År: 2010-2020 

14 Navn: Percei-
ved lifestyle 
balance in col-
lege students 

09.04.20 Web of Science (TS= (University Stu-
dents AND Well-being 
OR stress AND Occupa-
tional balance)) 

Sprog: Engelsk 
 
År: Last five ye-
ars 
 

948 Navn: Explo-
ring indicators 
of subjective 
well-being for 
first-year uni-
versity student 

09.04.20 APA Psychinfo University students 
AND ( Happiness or 
well being or life satis-
faction ) AND ( Occupa-
tional science or Oc-
cupational therapy or 
counselling ) 

Sprog: Engelsk 
 
År: 2010-2020 
 

100 Navn: Univer-
sity counseling 
service for im-
proving stu-
dents’ mental 
health 
 
Navn: A follow-
up study on 
students atten-
ding a univer-
sity counselling 
service in 
Northern Italy  
 

09.04.20 APA Psychinfo Students AND ( occupa-
tional balance or life 
balance or lifestyle ba-
lance) AND ( stress or 
mental health ) 

Sprog: Engelsk 
 
År: 2010-2020 
 

90 Navn: An ex-
ploratory study 
of students’ 
weekly stress 
levels and 
sources of 
stress during 
the semester  

27.03.20 PubMed ( occupational imba-
lance ) AND stress 

Sprog: engelsk 
 
År: 10 years 
 

782 Navn: Occupa-
tional imba-
lance and the 
role of percei-
ved stress in 
predicting 
stress-related 
disorders 

25.03.20 PubMed ((interventions) AND 
stress) AND university 
study 

År: 10 years 106.217 Navn: Interven-
tions to reduce 
stress in uni-
versity stu-
dents: A review 
and meta-ana-
lysis 
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13.3 Bilag 3 - Interviewguide 
Indledning med præsentation af os og projektet 
Vi er begge ergoterapeutstuderende, og er igang med vores bachelorprojekt på 

Københavns Professionshøjskole.  

Projektet har til formål, at undersøge, hvad der får studerende på videregående 

uddannelser til at trives og mistrives på og i deres studieliv.  

Vi vil gerne have en indsigt i, om og hvordan ergoterapeuter kan arbejde med 

studerendes trivsel, evt. som trivselsvejleder på skolen.  

 

Du har givet informeret samtykke, og det betyder, at vi kommer til at optage interviewet, 

så vi kan bruge det i vores opgave. Materialet bliver opbevaret fortroligt, og alt bliver 

anonymiseret. 

 

Det mig, Maja, der foretager selve interviewet, mens Sarah supplerer og skriver lidt ned 

undervejs. Interviewet kommer max til at tage en time. 

Hvis der er noget undervejs, som du ikke har lyst til at tale om, eller har svært ved at tale 

om, så er det helt okay. Vi tager det helt stille og roligt. Og har du behov for en pause eller 

andet, så siger du bare til.  

 

Er der noget, du vil spørge om inden vi går igang?  

 

Præsentation af informant 
● Navn og alder:  

● Køn:  

● Civilstand (gift, kæreste, single, børn): 

● Interesser (fritidsinteresser): 

● Hvilket studie går du på?  

● Hvor langt er du på uddannelsen? / Hvornår afsluttede du uddannelsen?  

● Hvor længe siden er det, at du oplevede mistrivsel? (Hvornår startede de?) 

 

Trivsel generelt 
● Hvad får dig til at trives? Hvad mener du kendetegner god trivsel? 

○ I livet? 

○ På studiet?  

● Hvilken betydning har det sociale/underviserne/faglige krav?  
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● Hvordan vil du beskrive din studietid?  

○ Karakterer, præstationer, sociale liv? 

 

Op til perioden med mistrivsel  
● Hvordan så din hverdag ud (på studiet) op til, at du fik det svært? 

     (Beskrives evt. Trin for trin) 

 

Mistrivselsperioden opstår  
● Vil du beskrive, hvordan det hele startede?  

○ Hvordan reagerede du på det?  

○ Hvad udløste det? 

 

● Hvad var svært for dig ift. dit studie og din hverdag?   

○ Hvad var særligt svært?  

○ Hvilken betydning havde det på dit studieliv?  

■ Kom du ikke afsted, kunne du ikke koncentrere dig osv. 

 

Den efterfølgende periode 
● Kan du fortælle om selve den periode, hvor du havde det svært?  

○ Var der noget, som var medvirkende til at gøre det værre? 

○ Var der noget, som var medvirkende til at gøre det bedre? 

○ Var der noget, du begyndte at gøre anderledes?  

 

Informantens tanker om hjælp 
● Fik du noget hjælp undervejs? 

● Hvilken hjælp kunne du evt. godt have brugt?  

● Hvem hjælper dig når noget er svært?/ Hvem støtter du dig til?  

● Hvis du skulle give et godt råd til en anden studerende i en tilsvarende situation, 

hvad ville du så råde ham/hun til? 

 

Afrunding 
● Er der noget du har brug for at sige mere om? 

● Hvordan var det at fortælle om de her ting?  

● Føler du at vi har lyttet til dig? Har det været ok, at tale med os?  

 



  Side 70 af 81 

 

Tak for din hjælp og din tid. Du er altid velkommen til at tage fat i os, hvis der er mere du 

vil fortælle eller der er noget du vil have slettet. 

 

Opfølgende spørgsmål til eget brug: 
● Kan du sige mere om det? 

● Hvad skete der herefter? 

● Har du et andet eksempel på det?  

● Kan du fortælle mere om, hvordan du havde det… ?  
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13.4 Bilag 4 - Facebookopslag 
	

BACHELORPROJEKT OM TRIVSEL OG MISTRIVSEL PÅ VIDEREGÅENDE UDDAN-
NELSER 

  
Hej med jer! 
Vi er 2 ergoterapeutstuderende på Københavns Professionshøjskole, som er i gang med 
at skrive vores afsluttende bachelorprojekt. 
Vi ønsker, gennem vores projekt, at undersøge, hvordan studerende på videregående ud-
dannelser trives eller mistrives i deres hverdags- og studieliv. 
I den forbindelse håber vi på at finde nogle, som vil deltage i et virtuelt interview. 
  
Vi søger informanter, der: 

• Studerer på en mellemlang videregående uddannelse/For nyligt har afsluttet en 
mellemlang videregående uddannelse. 

• I forbindelse med uddannelsen har oplevet en form for mistrivsel (herunder; stress, 
angst, depression, ensomhed eller andet, som har påvirket mental sundhed og 
trivsel). 

•  Er kommet nogenlunde igennem denne mistrivsels-periode. 
• Er klar til at snakke om den svære periode, og bidrage til at sætte mere fokus på 

denne problemstilling. 
  
Interviewet vil fremgå helt anonymt i projektet, og alle oplysninger vil blive behandlet efter 
persondataloven og slettes efter endt eksamen i (forhåbentlig) juni. 
Det kommer til at foregå virtuelt via en beskyttet udgave af Zoom i uge 16 eller 17 (d. 13/4 
-24/4) – alt efter, hvad der passer dig bedst. 
  
Hvis dette er noget, du kunne have interesse i, eller har uddybende spørgsmål omkring, 
hører vi meget gerne fra dig! 
  
Du kan kontakte os via mail: --------------- 
Du er også velkommen til at sende os en privatbesked her på Facebook! 
  
Med venlig hilsen 
Sarah og Maja 
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13.5 Bilag 5 - Samtykkeerklæring 
 

Samtykkeerklæring 
Interviewets formål 
Formålet med interviewet er at undersøge og afdække, hvordan studerende trives eller 
mistrives i deres hverdags- og studieliv. Interviewet vil handle om, hvilke psykiske udfor-
dringer du har haft i forbindelse med dit studieliv, og hvordan det har påvirket dig og din 
hverdag.  
 
Data fra interviewet vil blive brugt til en analyse af, hvordan mistrivsel i forbindelse med 
studiet har indflydelse på hverdagen og kan påvirke den studerendes aktivitetsbalance. 
Hertil, hvordan ergoterapeuter kan arbejde med, at forbedre trivsel hos studerende på vi-
deregående uddannelser. Analysen af interviewet og anonymiserede dele af interviewet 
vil indgå i et bachelorprojekt, der er udarbejdet af studerende ved Københavns Professi-
onshøjskole  
 
Projektansvarlige 
Sarah Elisabeth Andersen - Bachelorstuderende i ergoterapi ved Københavns Professi-
onshøjskole, og Maja Kjeldsmark Villadsen – Bachelorstuderende i ergoterapi ved Køben-
havns Professionshøjskole. 
 
Fortrolighed og anonymisering 
Vi behandler og opbevarer dine svar og data fortroligt. For at sikre dig bedst muligt, arbej-
der vi med anonymiserede data både i analysedelen og i den efterfølgende formidling. Det 
vil derfor ikke være muligt at identificere dig som person i forbindelse med behandlingen 
af det, du siger i interviewet. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. 
 
Informeret samtykke  
Jeg tilkendegiver med min underskrift nedenfor, at jeg er blevet informeret om projektet og 
dets indhold, og at de anonymiserede informationer må bruges til de formål, der er angivet 
ovenfor. Jeg bekræfter hermed:  

• at jeg indvilliger i at deltage i et interview af ca. 1 times varighed 
• at interviewet finder sted over Zoom, der garanterer sikker indsamling af følsomme 

udsagn og oplysninger 
• at jeg er informeret om, at de bachelorstuderende er underlagt tavshedspligt og at 

jeg som informant bliver anonymiseret.  
• at interviewet må lydoptages. Materialet behandles fortroligt, hvilket vil sige, at det 

kun er tilgængeligt for de bachelorstuderende der indsamler materialet og at de 
destruerer materialet efter brug. 

• at jeg giver tilladelse til, at mine udtalelser må anvendes i bachelorprojektet, og at 
resultaterne må blive offentliggjort.   

• at min deltagelse er frivillig, og jeg kan til enhver tid trække mit samtykke og delta-
gelse tilbage.  

 
Ønsker du at trække dit samtykke tilbage eller har du yderligere spørgsmål, kan du sende 
en mail til Maja Kjeldsmark Villadsen: ________eller Sarah Elisabeth Andersen: _______ 
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13.6 Bilag 6 – Analyse med IPA 
 

13.6.1 - Fase 1 

Fase 1: Læsning og genlæsning  

I første fase af analysen skal transskriptionen læses og genlæses. Disse genlæsninger 

gør det muligt at skabe overblik over de væsentlige begivenheder, som informanten byg-

ger sine fortællinger på. Genlæsningerne sikre desuden, at det er informantens oplevel-

ser, som er i centrum. Det kan desuden hjælpe til at opstarte identifikationen af sammen-

hænge og mønstre i informantens oplevelser, og giver forskeren mulighed for at se, hvor 

informantens fortælling skaber en særlig relevans for den undersøgte problemstil-

ling (Smith, Flowers & Larkin, 2009).   

 

 

 
Illustration 1: Første fase i analysen 

 

 

13.6.2 - Fase 2 

Fase 2: Indledende kommentering  

I anden fase genlæses transskriptionen igen, med fokus på at noterer, hvad der findes in-

teressant. Dette kan omhandlende alt fra indhold, italesættelser, udsagn osv. Formålet med 

dette er at producere et detaljeret og omfattende sæt af noter til forskerens datamateriale. 

Disse noter nedskrives i venstre margin, og skal medvirke til, at skabe et overblik over det, 

som er af betydning for informanten, set fra et fænomenologisk perspektiv. Det kan eksem-

pelvis være begivenheder, relationer, principper eller værdier, som findes væsentlige her. 

Den hermeneutiske karakter spiller en mindre rolle for de indledende noter, men er et udtryk 

for, hvorledes forskeren vil fortolke forskellige udsagn fra informanten. De hermeneutisk 
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fokuserede noter er dog væsentlige, da de tilføjer et yderligere forståelseslag, som om-

handler det, som informanten forsøger på at udtrykke (Smith, Flowers & Larkin, 2009).   

 

 
Illustration 2: Anden fase i analysen 

 

13.6.3 - Fase 3 

Fase 3: Identificere fremdukkende temaer  
I den tredje fase af analyseprocessen startes der forfra, og forskeren gennemfører en ar-

bejdsproces, hvor der løbende bliver nedskrevet titler på temaer i den højre margin. Disse 

temaer udarbejdes ud fra de indledende noters sammenhænge og mønstre. Fokus er her 

skiftet fra, at være på transskriptionen, til i højere grad, at være på de indledende noter. 

Formålet med transformationen af at ombygge de indledende noter til temaer er, at skabe 

en kortfattet og indholdsrig oversigt omkring, hvad der er vigtigst i de indledende kommen-

tarer, og rette opmærksomheden mod temaer, som både signalerer det konceptuelle- og 

det særegne indhold, som interviewet frembragte (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Hertil 

bringes den hermeneutiske cirkel i spil, da den originale helhed af interviewet skiftes ud 

med dele, som vha. Tematiseringer igen sættes sammen til en helt ny helhed. 
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     Illustration 3.1: Tredje fase, Interview 1, Ida.                                        Illustration 3.2: Tredje fase, Interview 2, Gina. 
 
 

 
Illustration 3.3: Tredje fase, Interview 3, Ane. 

 

13.6.4 - Fase 4 

Fase 4: Udlede sammenhænge mellem temaer    
I den fjerde fase udformes et dokument med temaer, som er blevet identificeret i tredje fase. 

Disse nedskrives i den kronologiske rækkefølge, som de opstod i, i datamaterialet. Analy-

sen er nået til det stadie, hvor det er muligt, at forbinde temaerne. De deles i små gruppe-

ringer, som til slut vil skabe analysens endelige temaer (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

 

Interview 1, Ida 



  Side 76 af 81 

 

 
Illustration 4: Fjerde fase. Temaer i kronologisk rækkefølge 

 

 
Illustration 5: Fjerde fase. Endelige temaer 

 

 

 

Interview 2, Gina 
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Illustration 6: Fjerde fase. Temaer i kronologisk rækkefølge 

 
 

 
Illustration 7: Fjerde fase. Endelige temaer 
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Interview 3, Ane 

 
Illustration 8: Fjerde fase. Temaer i kronologisk rækkefølge 

 

 

 
Illustration 9: Fjerde fase. Endelige temaer 

 

 

13.6.5 - Fase 5 

Fase 5: Gå videre til den næste case   
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I femte fase bevæger forskeren sig videre til næste interview, hvor de ovenstående analy-

setrin gentages. Dette gøres ved hvert interview. Det er en vigtig del af IPA, at hvert inter-

viewmateriale behandles som dets eget, da det hermed sikre, at den individuelle oplevelse 

fra informanten, og den udledte mening bliver midtpunktet (Smith, Flowers & Larkin, 2009). 

 

 
Illustration 10: Femte fase. Oversigt over alle temaer. 

 

13.6.6 - Fase 6 

Fase 6: Finde mønstre på tværs af cases   
I sjette og sidste analysetrin sammenlignes de identificerede temaer for alle interviews, med 

det formål, at fremfinde fællestræk og mønstre. Alle temaer nedskrives på post-its og disse 

grupperes, når der findes mønstre og sammenhænge mellem de forskellige data (Smith, 

Flowers & Larkin, 2009).  

 

 
Illustration 11: Sjette fase. De fire endelige temaer 
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