SÅDAN STYRKER
MAN ARBEJDET MED
TRIVSEL

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udgivet
et inspirationshæfte til gymnasier om arbejdet
med en elevers faglige og sociale trivsel. Der er
gode råd at hente.

EVA’s inspirationshæfte er blevet til på baggrund af en
undersøgelse udført på seks gymnasier og indeholder en
række konkrete råd til arbejdet med trivsel. Der er gode
råd til indsatser inden for tre forskellige arenaer: Fællesskaber på skolen, Undervisning og arbejdsformer, Støtte
og ressourcer.
Kristine Hecksher, chefkonsulent i EVA, og Astrid
Lundby, konsulent samme sted fortæller her om undersøgelsens hovedkonklusioner.
Hvad er vigtigst at være opmærksom på, når man som
skole skal i gang med arbejdet omkring trivsel?
- Det vigtigste er, at man arbejder med en samlet skoleindsats og er opmærksom på alle tre arenaer i inspirationshæftet, altså både: fællesskaber på skolen, undervisning og arbejdsformer og støtte og ressourcer. De tre
arenaer hænger sammen, og det gør elevernes trivsel i de
tre arenaer også, siger Kristine Hecksher.
- Og så er det meget væsentligt at være opmærksom
på at faglig og social trivsel hænger sammen. Det kan
ikke skilles ad. Hvis elever fx trives dårligt fagligt, kan
medføre nogle sociale udfordringer og vice versa, siger
Astrid Lundby.
HVAD HAR OVERRASKET JER MEST?

- Det var overraskende, at alle elever, vi talte med undervejs, fortalte, at de havde oplevet svære perioder. Det er
klart, der er forskel på, at noget kan være vanskeligt i en
periode og så til at kalde det dårlig trivsel, men elevernes udtalelser understreger vigtigheden af, at alle skoler
bør have fokus på trivsel og ikke mindst et beredskab for,
hvordan man handler, når en elev er på vej ud i mistrivsel,
hvad enten det er fagligt eller socialt, siger Astrid Lundby.
- Det er derfor vi anbefaler skoler at have et “finmasket
net” til at opfange tegn på mistrivsel.

for at skabe trygge øverum, hvor eleverne ikke føler sig målt og vejet hele
tiden, så bliver der plads til nysgerrighed og læring på nye måder, hvilket er
med til at støtte den faglige trivsel.
HVORDAN KOMMER MAN I GANG?

- Hvis vi skal give et godt råd til skoler, der skal i gang, så er det først og
fremmest ledelsen, der skal italesætte, at trivsel er en vigtig indsats, som hele
skolen skal arbejde med. Dernæst anbefaler vi, at man kortlægger “hvad gør
vi allerede nu”, “hvad gør vi godt” og “hvor har vi udfordringer”. Og så skal alle
involveres både ledelse, lærere og elever. Trivsel er et fælles ansvar, understreger Astrid Lundby.
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Inspiration fra praksis

ARENA 1: Fællesskaber i skolen

HVILKEN ARENA ER DEN VIGTIGSTE AT ARBEJDE MED?

- Arenaerne hænger tæt sammen, men det er klart, at
undervisning og arbejdsformer er væsentligt, da det er
hverdagen i klasseværelset. Klassefællesskabet og arbejdet med at skabe det gode og trygge læringsrum fx ved
hjælp af klasseregler og klasseledelse, er væsentligt, men
også relationen mellem lærer og elever, er afgørende for
trivslen, siger Kristine Hecksher og tilføjer:
- Og så er det vigtigt at arbejde med selve didaktikken,
læreprocesser og feedbackformer. Har læreren mulighed

Netwerk
På Mercantec og Gladsaxe Gymnasium gør
de brug af Ventilens metoder til at opbygge
netværk gennem makkerskaber og ved at sætte
fokus på at skabe en god klassekultur i opstarten
på gymnasiet. I arbejdet har skolerne fokus på
temaer som ensomhed og perfekthedskultur.
Et princip fra Netwerk er at inddele eleverne i
makkerpar ved skolestart: Makkerpar sidder ved
siden af hinanden, arbejder sammen og har en
opmærksomhed på hinanden. Formålet er at
etablere relationer mellem eleverne, så ingen
føler sig ensom.

1.

Hvilke sociale fællesskaber – uden for under
visningen – findes på jeres skole, fx sportsarrange
menter, festforening, kulturelle events, fælles
spisning eller kreative arrangementer på skolen?

2.

Hvordan tror I, at eleverne oplever de sociale
fællesskaber uden for undervisningen?
Er der elever, der ikke gør brug af fællesskaberne?
Hvad kan I gøre anderledes?
Skal der nye tiltag til, eller kan I ændre formen
på de arrangementer, I allerede har?
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Læs mere om Ventilens metoder på:
www.projektnetwerk.dk

Dialog om rummelige
fællesskaber
På nogle af skolerne samarbejder ledelse og
elevråd om at skabe en rummelig kultur, hvor
alle elever kan være med i fællesskaberne – både
i og uden for undervisningen. Nogle elever efter
spørger fællesskaber, hvor aktiviteterne ikke er
centreret om alkohol. Blandt andet fremhæver
eleverne en rollespilsklub, en madklub, en
dramaklub og bankoaftener som rummelige
fællesskaber, man kan deltage i på tværs af
klasser.

Faste klasser til første årgang
En del af skolerne bruger fysiske faciliteter til
at skabe en god og tryg start i klasserne. Fx ved
at lade 1. g’erne have faste klasselokaler og
ved at opstille borde og stole i øer, så eleverne
arbejder i små, faste grupper. Denne løsning
virker ved at skabe tryghed, idet eleverne ved,
hvem de skal sidde ved siden af og arbejde
sammen med.

Fællesskaber på tværs
Københavns Åbne Gymnasium er en stor skole,
som både har flere store fællesarealer, og som
har det som høj prioritet at lave arrangementer
på tværs af klasser. Det betyder, at eleverne kan
vælge at opholde sig mange forskellige steder
i pauser eller under gruppearbejde, og at de kan
deltage i en række aktiviteter på tværs af klasser.
På den måde kan eleverne få adgang til et
bredere netværk end deres egen klasse.
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