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Forord

er	  pga.	  udfordringer	  i	  familien,	  at	  rusmidler	  har	  overtaget	  styringen	  eller	  at	  den	  unge	  ikke	  kan	  

overskue	  hverdagen.

unge	  i	  uddannelse.	  Erfaringerne	  har	  gjort	  det	  tydeligt	  for	  os,	  at	  der	  mangler	  mere	  strukturelle	  og	  

misbrugsproblemer.	  
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Center	  for	  Ungdomsforskning	  (CeFU),	  Aarhus	  Universitet,	  har	  stået	  for	  den	  eksterne	  evaluering	  

af	  projektet.	  Resultatet	  af	  det	  arbejde	  er	  den	  rapport,	  du	  sidder	  med	  i	  hånden.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  

PsykiatriFonden	  har	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  projektet.	  

PsykiatriFonden

Afdelingschef	  for	  Børn	  og	  Unge
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Resumé

fokusgruppeinterviews	  med	  projektets	  deltagere.	  

For	  de	  unge	  er

åben	  og	  ærlig	  om	  deres	  problemer.	  I	  uddannelseskonteksten	  bliver	  ”trivsel	  i	  klassen”,	  samt	  

deres	  uddannelse.	  

	  er	  ifølge	  de	  unge:	  at	  føle	  sig	  ensom,	  ikke	  at	  have	  nogen	  at	  snakke	  med	  og	  ikke	  at	  

have	  nogen	  steder	  at	  søge	  hjælp.	  På	  uddannelsen	  oplever	  de	  unge	  at	  mistrives,	  når	  der	  er	  

klassekammerater.	  	  

	  er	  af	  stor	  betydning.	  ”Den	  gode	  lærer”	  er	  én,	  som	  
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tale	  om	  problemer	  med	  nogen	  udenfor	  skolen”	  

Projektet	  har	  allerede	  resulteret	  i	   ,	  men	  for	  

skolens	  hjemmeside	  og	  i	  uddannelsesmappen.

På	  det	  mere	  overordnede	  plan	  er	  der	  kommet	  

unge.	  Men	  også	  på	  det	  personlige	  plan	  har	  lærerne	  fået	  et	  andet	  fokus	  i	  deres	  arbejde	  som	  

lærer	  og	  i	  mødet	  med	  de	  sårbare	  unge.	  

Lærerne	  oplever,	  at	  beredskabsplanen	  giver	  dem	  

	  For	  mange	  af	  lærerne	  giver	  det	  en	  tryghed,	  at	  der	  er	  en	  plan	  for,	  hvordan	  

	  

Projektets	  fokus,	  værktøjerne	  og	  

	  

Projektet	  har	  skabt	   hos	  de	  deltagende	  lærere.	  Hos	  en	  del	  af	  

lærerne	  har	  projektet	  skab	  tryghed	  og	  en	  følelse	  af	  at	  kunne	  bruge	  hinanden	  og	  stå	  sammen	  

fået	  en	  fælles	  kultur	  og	  et	  øget	  samarbejde	  på	  trivselsområdet.	  

På	  begge	  deltagerskoler	  er	  projektet	  mundet	  ud	  i	  en	  detaljeret	  beredskabsskrivelse,	  som	  

har	  projektet	  ligeledes	  resulteret	  i	  et	  større	  fokus	  på	  trivsel	  og	  mistrivsel,	  og	  der	  er	  etableret	  

elever,	  som	  har	  det	  svært.	  	  

helhedsindsats	  som	  skolen	  arbejder	  strategisk	  og	  samlet	  med.	  En	  indsats	  på	  trivselsområdet	  skal	  

derfor	  først	  og	  fremmest	  ses	  som	  en	  kulturel	  indsats,	  som	  noget	  der	  tænkes	  ind	  i	  den	  daglige	  

praksis	  og	  organisering.	  
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kernearbejde,	  for	  herved	  at	  skabe	  en	  helhedsindsats	  omkring	  trivselsarbejdet,	  peger	  evalueringen	  	  

	  

	  

Mange	  af	  lærerne	  peger	  på,	  at	  de	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  det	  langsigtede	  mål	  med	  projektet	  er,	  og	  

hvad	  den	  videre	  plan	  for	  implementering	  indebærer.	  Evalueringen	  viser,	  at	  der	  ved	  projektets	  

opstart,	  har	  været	  en	  

	  

På	  nogle	  punkter	  har	  det	  udgjort	  en	  barriere,	  at	  eleverne	  ikke	  er	  blevet	  inddraget	  direkte	  

og	  mistrivsel	  er	  sjældent	  den	  samme.	  For	  eleverne	  handler	  det	  sjældent	  om	  klarlagte	  

været	  et	  omdrejningspunkt	  i	  forbindelse	  med	  udviklingsarbejdet	  og	  er	  derfor	  heller	  ikke	  
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vejlede	  psykisk	  sårbare	  unge	  i	  uddannelse.

ungdomsuddannelse	  i	  2015.	  

uddannelse	  
1
.

mod	  frafald,	  hvilket	  i	  praksis	  betyder,	  at	  skolerne	  skal	  udforme	  handlingsplaner,	  der	  indeholder	  

konkrete	  mål	  og	  strategier	  for	  at	  øge	  antallet	  af	  elever,	  der	  gennemfører	  uddannelsen.	  Alle	  

2
.	  

Indledning

Kapitel 1
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Erfaringerne	  fra	  Erhvervsskoleprojektet	  viser,	  at	  der	  er	  et	  stort	  behov	  for	  viden	  og	  metoder,	  

forståelser	  af,	  hvordan	  man	  skal	  reagere	  og	  agere	  i	  forbindelse	  med	  mistrivsel	  og	  sårbare	  unge	  på	  

mere	  sammenhængende	  med,	  hvordan	  skolerne	  kan	  arbejde	  på	  at	  udvikle	  og	  implementere	  god	  

Undervisningsministeriet.	  Projektet	  blev	  igangsat	  i	  starten	  af	  2011	  og	  er	  netop	  nu,	  i	  begyndelsen	  

Projektets formål 

PsykiatriFondens	  ”Erhvervsskoleprojekt”.	  Udgangspunktet	  for	  nærværende	  projekt	  er,	  at	  hvis	  en	  

således	  omdrejningspunktet	  for	  ”Projekt	  trivsel	  på	  EUD”.	  

lærerne
3

	  

repræsenteret	  blandt	  deltagerne.	  I	  den	  resterende	  evalueringsrapport	  vil	  disse	  samlet	  blive	  betegnet	  ”lærere”.	  I	  de	  
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Projektets	  hovedformål	  er:

Der	  er	  på	  mange	  måder	  tale	  om	  et	  eksemplarisk	  projekt,	  der	  sammenkæder	  

fælles	  retningslinjer	  for	  god	  praksis	  i	  arbejdet	  med	  sårbare	  unge	  i	  en	  uddannelseskontekst	  og	  

undervejs	  i	  projektet	  at	  både	  ledelsen,	  lærerne	  og	  eleverne	  oplevede,	  at	  projektet	  også	  var	  mere	  

generelt	  trivselsfremmende.

Projektets	  succeskriterier	  

som:

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  beredskab

succeskriterier	  har	  samarbejdet	  med	  to	  udvalgte	  erhvervsskoler	  om	  at	  udvikle	  og	  afprøve	  en	  

4
.	  
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Formål med evalueringen og forskningsdesign

for	  Ungdomsforskning,	  på	  DPU	  ved	  Aarhus	  Universitet,	  om	  udarbejdelse	  af	  en	  ekstern	  

projektets	  opstartsfase,	  dvs.	  i	  maj	  2011,	  og	  har	  løbende	  fulgt	  og	  dokumenteret	  projekts	  udvikling	  

udgangspunkt	  i	  deltagernes	  oplevelser	  og	  praksisudvikling
5
.	  	  

og	  unge	  med	  misbrugsproblemer

misbrugsproblemer	  (jf.	  projektets	  succeskriterier).

Figur	  1	  -‐	  Model	  for	  evalueringsdesign
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erhvervsskoler.	  

Evalueringens datagrundlag 

Evalueringens	  datagrundlag	  består	  af:

Deltagelse	  i	  projektmøder	  med	  PsykiatriFonden

Fokusgruppeinterview	  med	  de	  involverede	  elever	  og	  lærere	  

Interview	  med	  repræsentanter	  fra	  skolernes	  ledelser.	  Lederinterviewene	  vil	  ikke	  blive	  

behandlet	  selvstændigt	  i	  analysen,	  men	  vil	  fremgå	  af	  kapitel	  3.

PsykiatriFonden	  har	  løbende	  internt	  evalueret	  projektet	  i	  form	  af	  spørgeskemaer	  og	  

materiale	  er	  blevet	  behandlet	  i	  samspil	  med	  de	  øvrige	  data,	  men	  fremgår	  ikke	  direkte	  af	  

analysen.	  

et	  empirisk	  nedslag	  i	  form	  af	  fokusgruppeinterview	  med	  de	  deltagende	  lærere.	  Det	  betyder,	  at	  

juni	  og	  på	  den	  anden	  skole	  i	  september.	  Workshoppen	  blev	  observeret	  på	  henholdsvis	  

den	  ene	  og	  den	  anden	  skole	  i	  november.	  Som	  opfølgning	  på	  elevundervisningen	  er	  der	  

foretaget	  et	  fokusgruppeinterview	  med	  deltagende	  elever	  på	  begge	  skoler	  i	  september	  og	  et	  

20	  elever	  deltaget	  i	  interviewene.
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en	  proces,	  hvor	  deltagerne	  er	  blevet	  udfordret,	  beriget	  og	  har	  udviklet	  sig.	  Evalueringen	  
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Hvad ved vi fra forskningen? 
- Om erhvervsuddannelsernes udfordringer

Kapitel 2

Gennem	  de	  senere	  år	  har	  der	  været	  et	  massivt	  fokus	  på	  at	  øge	  andelen	  af	  en	  ungdomsårgang,	  

der	  gennemfører	  en	  ungdomsuddannelse
6

om,	  at	  95	  procent	  af	  en	  ungdomsårgang	  skal	  have	  en	  ungdomsuddannelse	  .	  Selvom	  95-‐procent-‐

7
	  ,	  så	  

ungdomsårgange	  kan	  forventes	  af	  have	  gennemført	  en	  ungdomsuddannelse,	  når	  de	  er	  25.	  Først	  

8
	  .

Navnlig	  erhvervsuddannelserne	  står	  i	  den	  forbindelse	  med	  en	  særlig	  udfordring,	  idet	  omkring	  

halvdelen	  af	  de	  unge,	  som	  påbegynder	  en	  erhvervsfaglig	  uddannelse,	  ikke	  gennemfører	  den
9
	  .	  Det	  

skyldes	  blandt	  andet,	  at	  netop	  erhvervsuddannelserne	  er	  udfordret	  med	  en	  større	  del	  af	  unge,	  

som	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  ikke	  har	  de	  fornødne	  forudsætninger	  for	  at	  gennemføre	  en	  

elevgruppe	  og	  de	  store	  forskelle	  i	  elevernes	  forudsætninger	  og	  behov.

forudsætninger	  skal	  påbegynde	  og	  fuldføre	  en	  erhvervsuddannelse.	  Her	  hedder	  det	  blandt	  andet:	  
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med	  svage	  forudsætninger
10
	  .

Sammenhæng mellem trivsel og uddannelsesgennemførsel

Sammenhængen	  mellem	  trivsel	  og	  uddannelsesgennemførsel	  udgør	  i	  vidt	  omfang	  ikke	  et	  

selvstændigt	  forskningsfokus.	  Men	  mange	  undersøgelser	  peger	  i	  mere	  generel	  forstand	  

på,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  unges	  generelle	  trivsel	  og	  deres	  muligheder	  for	  

uddannelsesgennemførsel.

Et	  forskningsprojekt	  om	  ”Fastholdelse	  af	  elever	  i	  det	  danske	  erhvervsuddannelsessystem”	  

og	  sammenligninger	  med	  andre	  unge,	  har	  det	  dårligt	  både	  psykisk	  og	  fysisk
11

12
.	  

En	  undersøgelse	  af	  elever	  på	  en	  anden	  ungdomsuddannelse,	  HF,	  viser	  ligeledes,	  at	  trivsel	  har	  

en	  stor	  betydning	  for	  gennemførsel	  og	  frafald
13
	  .	  Dårligt	  helbred,	  økonomi	  eller	  livsglæde	  er	  

forhold	  på	  uddannelsesstedet,	  men	  de	  udgør	  en	  barriere	  for,	  at	  de	  unge	  kan	  gennemføre	  deres	  

indført	  psykologordninger,	  der	  giver	  sårbare	  elever	  mulighed	  for	  at	  få	  psykologbistand	  hos	  en	  

Ungdomsforskning
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gennem	  en	  lærer	  eller	  vejleder.

Undersøgelsen	  ”De	  måske	  egnede	  på	  erhvervsuddannelserne”	  om	  frafald	  og	  fastholdelse	  af	  

mistrives
14
.	  

Kan skolerne gøre en forskel? 

Det	  nævnte	  forskningsprojekt	  om	  ”Fastholdelse	  af	  elever	  i	  det	  danske	  

erhvervsuddannelsessystem”	  (se	  s.	  18)	  har	  også	  undersøgt	  skolernes	  betydning	  for	  fastholdelse.	  

Undersøgelsen	  viser,	  at	  skolernes	  organisering	  omkring	  de	  frafaldstruede	  elever	  har	  en	  betydning,	  

vejledere	  og	  ledere	  kan	  således	  gøre	  en	  forskel	  for	  de	  elever,	  som	  er	  i	  risiko	  for	  ikke	  færdiggøre	  

uddannelsen
15
.	  

for	  elevernes	  baggrund	  og	  deres	  forudsætninger	  for	  at	  gennemføre.	  Det	  er	  både	  de	  mere	  direkte	  

Arbejder	  med	  at	  skabe	  inklusion	  gennem	  socialt	  faglige	  fællesskaber	  i	  den	  daglige	  

Har	  en	  formuleret	  strategi	  mod	  frafald	  som	  er	  kendt	  for	  alle	  relevante	  medarbejdere.

af	  elever.	  Hvis	  det	  sammenlignes,	  hvad	  der	  har	  størst	  betydning	  for	  elevernes	  chance	  for	  at	  

gennemføre,	  viser	  undersøgelsen	  dog,	  at	  det	  umiddelbart	  er	  elevernes	  bagage	  og	  forudsætninger,	  

16
.	  

Erhvervsskolernes	  forlag



Evaluering af  “Projekt  trivsel på EUD”    |      Center for Ungdomsforskning

20

eleverne	  gennemfører	  deres	  uddannelsesforløb.

en	  handelsskoles	  indsats	  for	  at	  håndtere	  elevernes	  frafald.	  Den	  pædagogiske	  organisering	  om	  

klassemiljø	  nævnes	  som	  faktorer	  af	  stor	  betydning.	  Men	  også	  elevernes	  oplevelse	  af	  at	  have	  

17
.	  

lærernes	  rolle	  og	  det	  sociale	  fællesskab	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  elevernes	  indlæring,	  trivsel	  

af	  fællesskabet	  i	  klassen	  og	  på	  skolen,	  men	  mange	  af	  de	  usikre	  og	  fraværende	  elever	  oplever	  at	  

være	  uden	  for	  fællesskabet	  på	  selve	  uddannelsen
18
.	  

Forskningen	  viser:

	  

	  	  	  	  	  	  som	  er	  i	  risiko	  for	  at	  falde	  fra

	  

	  	  	  	  	  	  en	  forskel

	  

	  	  	  	  	  	  fastholdelse.

Jørgensen	  (red.)	  2011,	  Roskilde	  Universitets	  forlag
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af	  et	  udviklingsprojekt	  med	  henblik	  på,	  i	  samarbejde	  med	  to	  udvalgte	  skoler,	  at	  udvikle,	  

projektleder,	  en	  psykolog,	  to	  undervisere	  og	  en	  projektkoordinator.

Organisering og metode

Hvordan blev projektet organiseret 
og gennemført?

Kapitel 3
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De deltagende skoler

SOPU

de	  to	  skoler,	  som	  deltager	  i	  projektet.	  Skolens	  faglighed	  og	  kultur	  er	  centeret	  omkring	  ”arbejdet	  

med	  mennesker”,	  og	  projektets	  omdrejningspunkt	  ligger	  derfor	  tæt	  på	  skolens	  kerneområde.	  

Skolen	  har	  valgt	  at	  lade	  hele	  lærergruppen	  og	  alle	  elevhold	  fra	  én	  linje	  på	  skolen	  deltage	  i	  

projektet.	  Derudover	  deltager	  skolens	  psykoterapeut,	  en	  vejleder	  og	  dele	  af	  skolens	  ledelse.

Web-‐integrator	  og	  Skiltetekniker.	  På	  denne	  skole	  har	  et	  udvalg	  af	  lærere	  fra	  de	  forskellige	  linjer	  

samt	  dele	  af	  skolens	  vejledere	  og	  ledelse	  deltaget.	  Lærerne	  har	  meldt	  sig	  frivilligt	  og	  deltager	  som	  

repræsentanter	  for	  forskellige	  afdelinger.	  Dog	  deltog	  alle	  skolens	  lærere	  på	  kurset,	  som	  strakte	  sig	  

Interventionsmetode 

Elever 

Lærere 

Organisation 

Tal om det 

Seminar (1 dag) 

Kursus (to dage) 

Psykologhjælp 

Supervision 

Procesmøder 

Supervision 

Workshop 2 

Politik/
beredskab 

Proces 
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uddannelse.

Hvorfor er skolerne gået ind i projektet?

gennemfører	  uddannelsen.	  

På	  begge	  skoler	  er	  erfaringen,	  at	  andelen	  af	  sårbare	  unge	  gennem	  de	  senere	  år	  er	  blevet	  

Skolernes	  ledelser	  forventer,	  at	  projektet	  resulterer	  i	  en	  struktur,	  i	  form	  af	  et	  beredskab	  der	  

Projektets aktiviteter 

Projektet	  er	  udført	  som	  simultane,	  selvstændige	  forløb	  på	  hver	  skole,	  hvor	  PsykiatriFonden	  

omvendt.
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Figur	  3

	  

	  Første	  seminar	  havde	  fokus	  på	  afdækning	  af	  skolens	  holdninger	  og	  værdier,	  og	  

Med	  udgangspunkt	  i	  materialet	  fra	  skriveværkstedet	  udformede	  

tredje	  procesmøde.

Supervision 

2 kursusdage  2 seminarer 3 procesmøder 

afdækning 
af 

holdninger 
og 

værdier 

Skriveværk
- 
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Psykisk 
Sårbarhed 

og 
misbrug 

Mulig-
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Figur	  4

	  

	  handler	  om	  rusmidler,	  mistrivsel	  og	  psykisk	  sygdom.	  

Undervisningen	  er	  dialogbaseret	  og	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  problemer,	  som	  de	  unge	  selv	  bringer	  

på	  banen.	  I	  forlængelse	  af	  undervisningen	  var	  der	  åben	  rådgivning,	  hvor	  eleverne	  kunne	  tale	  med	  

en	  af	  PsykiatriFondens	  to	  undervisere.

i	  processen.	  Hen	  imod	  projektets	  afslutning	  blev	  der	  indlagt	  ekstra	  møder	  på	  begge	  skoler.	  Bl.a.	  

valgte	  man	  at	  samle	  en	  mindre	  gruppe	  lærere	  for	  at	  få	  de	  sidste	  detaljer	  på	  plads	  samt	  at	  mødes	  

eller	  bestyrelsen.

	  

På	  begge	  skoler	  endte	  processen	  således	  ud	  i	  en	  beredskabsskrivelse	  og	  en	  beredskabsplan	  i	  

19
.	  	  

Undervisningen 
 Tal om det   

Elevworkshop 

Åben rådgivning 
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rammerne	  for	  lærernes	  arbejde	  med	  sårbare	  elever

	  

Figur	  5	  -‐	  Beredskabsplan

	  

Sammenholdes	  processens	  udvikling	  med	  projektets	  intenderede	  mål,	  skal	  det	  således	  

Hvordan vil skolerne arbejde videre med det? 

ikke	  kun	  implementeres	  på	  de	  deltagende	  afdelinger.

Beredskabsplan 

*
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omhandler	  sårbare	  unge,	  men	  også	  trivsel	  mere	  generelt.	  Det	  videre	  arbejde	  handler	  derfor	  om	  

at	  harmonisere	  og	  koble	  produktet	  på	  skolens	  øvrige	  indsatser	  og	  bestemmelser.	  Den	  nuværende	  

beredskab	  på	  plads.	  

det	  videre	  arbejde,	  men	  skolerne	  vurderer,	  at	  der	  vil	  blive	  taget	  hånd	  om	  det.

beredskabsskrivelsen	  fremhæver,	  er	  noget,	  som	  lærerne	  allerede	  varetager,	  men	  at	  det	  nu	  bliver	  

Hvad har skolerne fået ud af at deltage?

Skolernes	  ledelse	  oplever,	  at	  projektet	  har	  medført	  en	  større	  forståelse	  for,	  hvordan	  de	  unge	  skal	  

unge,	  og	  at	  de	  allerede	  nu	  arbejder	  mere	  struktureret.	  Endvidere	  at	  der,	  pga.	  PsykiatriFondens	  

professionalisme	  og	  stramme	  styring,	  løbende	  er	  sket	  en	  implementering	  af	  nye	  arbejdsgange	  og	  

måder	  at	  håndtere	  og	  hjælpe	  eleverne	  på.

Især	  på	  den	  ene	  skole	  vurderer	  ledelsen,	  at	  arbejdet	  har	  resulteret	  i	  en	  større	  konsensus	  om	  

Ledelserne	  påpeger	  også,	  at	  de	  deltagende	  lærere	  har	  arbejdet	  godt	  med	  projektet,	  og	  der	  

Endelig	  har	  skolerne	  oplevet	  et	  meget	  professionelt	  samarbejde	  med	  PsykiatriFonden.	  
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Hvad viser evalueringen?

Kapitel 4

Under	  arbejdet	  med	  at	  evaluere	  ”Projekt	  trivsel	  på	  EUD”	  er	  udviklingsprojektets	  

aktualitet	  og	  relevans	  kun	  blevet	  tydeligere.	  Det	  er	  de	  sårbare	  unge,	  deres	  mistrivsel	  og	  

uddannelsesgennemførsel,	  som	  er	  udgangs-‐	  og	  omdrejningspunktet	  for	  projektet.	  For	  mange	  af	  

de	  unge	  hænger	  trivsel	  og	  det	  at	  gennemføre	  en	  påbegyndt	  uddannelse	  uløseligt	  sammen.	  Der	  

sammenkædning.

Adam,	  som	  er	  en	  af	  de	  elever,	  der	  blev	  interviewet	  i	  forbindelse	  med	  projektet,	  taler	  på	  mange	  

regner	  for	  første	  gang	  med	  at	  gennemføre	  en	  uddannelse.	  I	  interviewet	  fortæller	  han	  først	  om	  

gennemføre	  sin	  uddannelse:

Adam:	  

(...)
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misbrug.

Analysen	  er	  delt	  op	  i	  to	  hovedafsnit.	  Første	  afsnit	  vil	  belyse	  elevernes	  egne	  oplevelser	  og	  

og	  et	  beredskab.	  Analysen	  vil	  belyse	  i	  hvilket	  omfang	  de	  involverede	  lærere	  oplever,	  at	  projektet	  

form	  af	  øgede	  kompetencer,	  klarhed	  over	  arbejdsgange	  mv.	  

Hvad er trivsel og mistrivsel? – de unges perspektiv 

de	  ikke	  kun	  trivsel	  og	  mistrivsel	  frem	  inden	  for	  projektets	  rammer	  og	  formål	  eller	  som	  noget,	  

og	  fællesskab,	  som	  de	  møder	  i	  forbindelse	  med	  deres	  uddannelse.	  Indsatserne	  overfor	  sårbare	  

billeder,	  som	  var	  spredt	  ud	  foran	  dem.	  Her	  blev	  billeder	  af	  fællesskab	  og	  tryghed	  trukket	  frem	  

som	  eksempler	  på	  trivsel,	  mens	  ensomhed	  bl.a.	  blev	  et	  billede	  på	  mistrivsel:

Karina:
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Susanne:	  

nogle	  gange	  lidt	  selv,	  at	  man	  føler,	  man	  ikke	  har	  nogen	  at	  snakke	  med	  om	  lige	  præcis	  de	  her	  

Mads:

synes	  jeg.

Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  de	  elever,	  der	  selv	  har	  oplevet	  at	  have	  det	  svært	  i	  forbindelse	  

afgørende	  for,	  at	  de	  kom	  videre

Interviewer:

svært?	  ...at	  man	  havde	  det	  svært	  med	  familien	  derhjemme	  eller...

Caroline:

nu,	  der	  er	  ikke	  noget.	  

Interviewer:

Caroline:	  Ja.

mere	  generelt	  frem	  som	  tryghed	  og	  fællesskab.	  For	  de	  unge	  vil	  det	  at	  trives	  sige,	  at	  man	  er	  tryg,	  

åben	  og	  ærlig	  om	  de	  problemer,	  man	  har.	  I	  uddannelseskonteksten	  bliver	  ”trivsel	  i	  klassen”,	  samt	  

uddannelse.	  

Fortællingerne	  om	  mistrivsel	  er	  ligeledes	  meget	  enslydende	  hos	  eleverne.	  Kun	  få	  elever	  nævner	  

misbrugs-‐	  og	  personlige	  problemer,	  mens	  mistrivsel	  for	  mange	  handler	  om	  at	  føle	  sig	  ensom	  eller	  

ikke	  at	  have	  nogen	  at	  snakke	  med	  og	  ikke	  at	  have	  nogen	  steder	  at	  søge	  hjælp.	  Det	  er	  således	  også	  

mistrivsel,	  hvis	  det	  er	  tabu	  at	  snakke	  om	  problemer.	  På	  uddannelsen	  oplever	  de	  unge	  at	  mistrives,	  

lærere	  og	  klassekammerater.	  For	  de	  unge	  bliver	  mistrivsel	  i	  en	  uddannelseskontekst	  således	  

markeret	  som	  en	  oplevelse	  af	  social	  eksklusionsangst.
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For	  de	  unge	  er	  trivsel:

at	  føle	  sig	  tryg

at	  være	  del	  af	  et	  fælleskab

at	  have	  nogen	  at	  snakke	  med	  

at	  turde	  fortælle	  hvis	  man	  har	  det	  svært

For	  de	  unge	  er	  mistrivsel:

højt	  fravær

manglende	  sammenhold

at	  problemer	  tabuiseres

at	  øge	  den	  sociale	  trivsel	  mere	  generelt,	  er	  elevernes	  synspunkter	  i	  høj	  grad	  nogle,	  man	  må	  

der	  nemlig	  ikke	  nødvendigvis	  en	  klar	  afgrænsning	  af,	  hvornår	  man	  er	  sårbar	  og	  har	  brug	  for	  ekstra	  

hvordan	  de	  selv	  mener,	  at	  der	  skal	  handles	  i	  forbindelse	  med	  mistrivsel.

Matchet mellem lærer og elev – at have tillid til den man går til 

20
.	  
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medstuderende	  og	  deres	  lærere.

I	  det	  følgende	  vil	  vi	  koncentrere	  os	  om	  den	  kontakt,	  der	  etableres	  mellem	  elever	  og	  deres	  

Freja:

kontaktlærer,	  for	  det	  er	  hende,	  jeg	  har	  snakket	  med	  fra	  starten	  af,	  og	  hun	  kender	  mig,	  og	  jeg	  

det	  var	  et	  stort	  problem,	  ville	  jeg	  ikke	  have	  noget	  imod	  at	  skulle	  snakke	  med	  skolens	  psykolog,	  

Caroline:

Interviewer:	  

ramlede	  sammen?

Caroline:	  Nej.

Interviewer:

Caroline:

det	  ærligt.

Karina:	  

Mads:

snakke	  med	  ham,	  for	  jeg	  kan	  skide	  godt	  lide	  ham,	  men	  han	  kender	  mig	  jo	  ikke	  fra	  hverdagen.

hvis	  de	  har	  problemer.	  Det	  kan	  både	  være,	  fordi	  de	  ikke	  oplever	  læreren	  kender	  dem,	  eller	  

interviews	  er	  derfor,	  at	  matchet	  mellem	  lærer	  og	  elev	  er	  af	  stor	  betydning.	  Det	  afgørende	  er,	  at	  

sig	  i	  deres	  oplevelse	  af	  kontaktlærerordningen.
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kontaktlærerordningen	  været	  et	  omdrejningspunkt,	  fordi	  det	  i	  dag	  er	  en	  obligatorisk	  del	  af	  rollen	  

som	  lærer	  på	  en	  erhvervsskole.	  Fokus	  har	  dog	  mere	  ligget	  på,	  hvordan	  lærerne	  strukturerer	  

kontaktlæreren.	  

At blive taget alvorligt af læreren 

For	  en	  del	  af	  eleverne	  bliver	  fravalget	  af	  kontaktlæreren	  begrundet	  med	  dårlige	  oplevelser	  med	  

at	  lærerne	  anerkender	  elevernes	  problemer	  og	  tager	  dem	  alvorligt.

Interviewer:	  

Caroline:	  

lærer	  det,	  og	  hun	  forstod	  det	  ikke.

Interviewer:	  Hvordan	  reagerede	  læreren?

Caroline:	  

Karina:

Marie:

handle	  på	  mistrivsel.	  For	  eleverne	  handler	  det	  helt	  grundlæggende	  om	  at	  føle,	  at	  lærerne	  gerne	  

vil	  hjælpe	  en	  og	  at	  opleve,	  at	  de	  problemer,	  de	  henvender	  sig	  med,	  bliver	  taget	  alvorligt.	  Det	  

at	  det	  kan	  være	  nødvendigt,	  så	  længe	  eleven	  bare	  oplever	  at	  blive	  mødt,	  respekteret	  og	  hjulpet	  

videre.	  

Flere samtaler med kontaktlæreren
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Karina:	  

Interviewer:	  

Karina:

Marie:	  

Interviewer:	  

op?

Marie:	  Ja,	  at	  lærerne	  egentlig	  gerne	  ville	  en.

Karina:

Marie:

Caroline:

Susanne:

Caroline:	  

Susanne:	  Én,	  tror	  jeg.

Caroline:	  

personen	  er.

Susanne:	  

hverdag	  hænger	  sammen.

	  

bør	  derfor	  være	  et	  centralt	  indsatsområde	  i	  skolernes	  videre	  arbejde	  med	  at	  implementere	  en	  
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At lave særlige a"aler med læreren 

Når	  eleverne	  skal	  nævne	  konkrete	  eksempler	  på,	  hvad	  der	  hjalp	  dem	  i	  en	  periode,	  hvor	  de	  havde	  

Karina:	  

behøver	  jeg	  ikke	  komme	  i	  skole,	  uden	  at	  det	  har	  fatale	  følger.

Interviewer:	  

Karina:	  Ja.

Interviewer:

Karina:	  

	   	  

Adam:	  

det	  nok	  været	  nemmere	  for	  mig,	  hvis	  jeg	  lige	  havde	  spurgt	  ham.	  

Især	  i	  forbindelse	  med	  højt	  fravær,	  som	  eleverne	  selv	  nævner	  som	  en	  indikator	  på	  mistrivsel,	  

	  

Hvad	  hjælper,	  når	  unge	  har	  det	  svært?

at	  blive	  set	  og	  respekteret

at	  blive	  taget	  alvorligt	  og	  hjulpet	  videre



Evaluering af  “Projekt  trivsel på EUD”    |      Center for Ungdomsforskning

36

Hvordan vurderer de unge elevundervisningen og workshop? 

undervisning	  om	  psykisk	  sårbarhed	  og	  misbrug.	  Formålet	  har	  dels	  været	  at	  undervise	  de	  unge	  

i,	  forskellige	  trivselsproblemer,	  men	  også	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  de	  unge	  om	  trivsel	  og	  mistrivsel	  

kunne	  få	  en	  snak	  med	  en	  af	  PsykiatriFondens	  to	  undervisere.

på	  begge	  skoler	  på	  tværs	  af	  de	  deltagende	  hold.	  Formålet	  med	  workshoppen	  har	  været	  at	  

”Det var en sindssygt fed undervisning” 

Sådan	  gengiver	  Freja	  oplevelsen	  med	  undervisningen,	  og	  udtalelsen	  følges	  op	  med:	  

Freja:

Susanne:	  

Interviewer:	  

Freja:

lærerigt...

Caroline:

Freja:

at	  handlingerne	  er	  en	  del	  af	  en	  større	  indsats.	  Eleverne,	  der	  kun	  har	  deltaget	  i	  undervisningen,	  

beskriver,	  at	  formålet	  netop	  var	  at	  lære	  dem	  om	  mistrivsel,	  mens	  de	  elever,	  som	  også	  deltog	  i	  

workshoppen,	  oplever,	  at	  de	  blev	  præsenteret	  for	  projektet,	  og	  at	  de	  bidrog	  med	  deres	  egne	  

input.
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som	  de	  unge	  tumler	  med.	  Netop	  derfor	  oplever	  eleverne,	  at	  undervisningen	  og	  workshoppen	  er	  

At møde forståelse og kvalificeret rådgivning 

Gennemgående	  for	  eleverne	  som	  helhed	  er,	  at	  de	  karakteriserer	  mødet	  med	  PsykiatriFondens	  

undervisere	  som	  meget	  professionelt	  og	  ligeværdigt.	  Det	  hænger	  blandt	  andet	  sammen	  med,	  at	  

eleverne	  oplever,	  at	  fondens	  undervisere	  har	  en	  viden	  og	  nogle	  kompetencer,	  som	  gør,	  at	  de	  er	  i	  

Caroline:	  

Karina:	  

Marie:

Interviewer:	  Ja.

Marie:	  Han	  var	  super	  god.	  Virkelig.

Interviewer:

Interviewer:	  Hvad	  var	  det,	  der	  var	  godt	  ved	  ham?

Marie:

Caroline:

Lisa:

Interviewer:

Flere:	  Ja.

Eleverne	  oplever,	  at	  PsykiatriFondens	  undervisere	  har	  en	  stor	  forståelse	  for	  ”ungdomslivet”	  og	  

af,	  at	  her	  er	  nogle	  mennesker,	  som	  ”jeg	  godt	  tør	  spørge	  om	  hjælp”.	  	  

”Det er le!ere at tale om, når det er nogen udenfor skolen” 

PsykiatriFondens	  undervisere	  i	  forbindelse	  med	  den	  åbne	  rådgivning.
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Karina:

Interviewer:	  

stedet	  for,	  hvis	  det	  nu	  var	  en,	  de	  ikke	  skulle	  se	  i	  det	  daglige?

Karina:

Marie:

Karina:

Caroline:	  

ser	  jo	  vores	  kontaktlærer	  og	  lærere	  hver	  eneste	  dag,	  og	  jeg	  tror,	  at	  hvis	  jeg	  gik	  hen	  og	  snakkede	  

er	  det,	  der	  sker.	  

	  

Sidse:	  

Interviewer:

Sidse:

Eleverne	  fremhæver	  ikke	  bare,	  at	  mødet	  med	  PsykiatriFondens	  undervisere	  var	  en	  succes,	  fordi	  

forhold	  omkring	  det	  faglige	  skolearbejde,	  gør,	  at	  nogle	  undlader	  at	  åbne	  op	  og	  søge	  hjælp.	  Her	  

de	  har	  brug	  for	  det.	  Som	  næste	  afsnit	  vil	  vise,	  er	  det	  afgørende	  dog,	  at	  de	  unge	  er	  bekendt	  med,	  

Mere fokus på trivsel og mistrivsel er vejen frem! 

eleverne.	  Der	  er	  for	  en	  stor	  del	  af	  eleverne	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  projektet	  allerede	  har	  resulteret	  i,	  at	  
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bliver	  nemmere	  at	  tale	  om	  trivsel	  og	  mistrivsel	  på	  skolen,	  samt	  at	  der	  kommer	  mere	  synlighed	  om	  

hvor	  og	  hvordan,	  man	  kan	  få	  hjælp,	  hvis	  man	  har	  det	  svært.

Karina:

Interviewer:

Marie:	  

Karina:	  

øvrigt	  skizofren,	  hvor	  man	  tænker,	  hold	  da	  op,	  det	  havde	  man	  ikke	  lige	  regnet	  med,	  at	  den	  skulle	  

komme.

Interviewer:	  

Marie:	  

Karina:

Interviewer:

Mads:

Interviewer2:	  

ligesom	  bliver	  ved	  med	  at...

Anna:

noget,	  der	  skal	  laves	  om,	  hvis	  man	  ikke	  kan	  holde	  det.

Mikkel:	  

Anna:	  

Caroline:	  Jeg	  synes,	  det	  var	  spændende.	  Jeg	  lærte	  i	  hvert	  fald	  mere	  om	  det	  nu	  og	  ved,	  hvordan	  

fordomme,	  eller	  det	  havde	  jeg	  i	  hvert	  fald	  før	  det	  foredrag,	  og	  det	  har	  jeg	  overhovedet	  ikke	  mere	  

Interviewer:	  
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Caroline:

At	  projektet	  har	  øget	  elevernes	  viden	  om	  psykisk	  sårbarhed	  og	  misbrug	  har	  således	  også	  skubbet	  

har	  både	  medført	  færre	  fordomme,	  men	  det	  har	  også	  gjort	  det	  mindre	  tabubelagt	  at	  tale	  sammen	  

med	  problemer	  kan	  blive	  inkluderet	  og	  accepteret	  af	  klassefællesskabet.

muligheder	  for	  at	  søge	  hjælp	  på	  skolen.

Interviewer:	  

Karina:

Marie:	  Men	  vi	  ser	  jo	  aldrig	  Lasse.

Karina:	  Vi	  ser	  aldrig	  Lasse.

Interviewer:

ham?

Karina:

Sidse:

det,	  hvis	  det	  var	  mere	  synligt.	  

Freja:	  Ja,	  hende	  der	  psykologen,	  eller	  hvad	  hun	  nu	  er,	  hun	  var	  der	  at	  fortælle	  og	  sige	  hej	  og	  skrev	  

Lisa:

Caroline:

Freja:

Lisa:

Freja:

Caroline:

gang.

Interviewer:

realiseret?

Anna:
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Sidse:

Interviewer:	  

Anna:	  

Adam:

succeskriterier.

Evalueringen	  viser	  som	  sagt,	  at	  projektet	  allerede	  har	  resulteret	  i	  større	  fokus,	  viden	  samt	  færre	  

uddannelsesmappen.

Sammenfatning 

præciseret,	  hvordan	  de	  unge	  mener,	  at	  der	  skal	  arbejdes	  med	  mistrivsel	  i	  en	  uddannelseskontekst.	  

indsatsen	  på	  trivselsområdet	  og	  på	  nogle	  punkter	  også	  udbygger	  indsatserne.	  Navnligt	  antallet	  

kan	  der	  være	  behov	  for	  at	  skabe	  et	  bedre	  overblik	  over	  de	  forskellige	  muligheder	  for	  rådgivning	  

rådgivning	  og	  vidensoplæg.

Men	  det	  har	  også	  været	  et	  delmål	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  og	  undervise	  dem	  om	  rusmidler	  og	  mistrivsel	  
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derimod	  kun	  i	  nogen	  grad	  blevet	  opfyldt.	  Eleverne	  er	  nemlig	  kun	  i	  et	  begrænset	  omfang,	  som	  en	  

hvordan	  deres	  behov	  og	  ønsker	  kan	  spille	  sammen	  med	  lærernes.

Udvikling af en politik og et beredskab 
– lærernes vurderinger 

med	  projektet.	  Lærerne	  har	  på	  mange	  måder	  været	  mere	  direkte	  involveret	  i	  projektet	  og	  

udviklingsarbejdet,	  og	  de	  har	  derfor	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  at	  vurdere	  projektets	  relevans,	  

Projektets	  aktualitet	  og	  relevans	  bliver	  på	  samme	  måde	  som	  i	  elevinterviewene	  talt	  frem	  af	  

	  

Inge:

at	  vi	  gerne	  vil	  have	  dem	  derhen	  og	  væk	  derfra.

Vera:

Hvornår	  og	  hvor	  meget	  skal	  og	  kan	  man	  gå	  på	  kompromis	  med	  fagligheden,	  og	  ikke	  mindst	  
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barrierer	  de	  oplever,	  der	  har	  været	  en	  del	  af	  processen.

Lærernes forventninger og ønsker til politik og beredskab 

Lærerne	  blev,	  som	  en	  del	  af	  kurset,	  i	  starten	  af	  processen	  bedt	  om	  at	  formulere	  deres	  

eksempler	  på	  hvordan	  lærerne	  begrunder	  dem.

Samtlige	  lærere	  er	  interesserede	  i,	  at	  der	  tegnes	  en	  struktur,	  som	  klargør	  

rollefordelingen	  er,	  og	  hvem	  der	  har	  ansvaret	  for	  hvad.

Peter:

	  

Mange	  deltagere	  på	  de	  første	  to	  kursusdage	  nævnte,	  at	  de	  forventede,	  at	  projektet	  var	  

Deltager	  på	  lærerkurset:
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mistrivsel,	  samt	  i	  form	  af	  konkrete	  redskaber.

Thorbjørn:

Især	  undervejs	  i	  processen	  blev	  behovet	  for	  mere	  vidensdeling	  og	  sparring	  talt	  frem	  

som	  et	  stort	  ønske.	  Konkret	  mundede	  behovet	  ud	  i	  et	  ønske	  om	  fortsat	  supervision	  

	  

	  Thorbjørn:

Signe:

mere	  sikker,	  eksempelvis	  hvis	  man	  har	  brug	  for	  at	  sige	  fra.

overordnede	  formål,	  som	  netop	  går	  på	  at	  styrke	  lærere	  og	  vejlederes	  kompetencer	  i	  forhold	  
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de	  problemer,	  som	  de	  helt	  konkret	  oplever	  den	  nye	  elevsammensætning	  afstedkommer	  i	  form	  

Hvordan vurderer lærerne projektets organisering og aktiviteter 

gennemgående	  oplevelse	  er,	  at	  PsykiatriFondens	  projektmedarbejdere	  er	  meget	  professionelle	  og	  

pointen	  meget	  godt:

bliver	  godt.

peger	  på	  som	  godt	  eller	  mindre	  godt,	  og	  hvad	  lærerne	  oplever,	  at	  de	  har	  fået	  mest	  ud	  af.	  Selvom	  

Signe:

ikke	  fordi	  undervisningen	  ikke	  var	  god,	  for	  det	  var	  den	  helt	  bestemt,	  det	  var	  super	  godt.

(...)

Thorbjørn:	  
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Troels:	  Jeg	  synes,	  der	  har	  været	  en	  god	  balance	  i	  det	  hele,	  men	  det	  bedste	  var	  der,	  hvor	  vi	  selv	  

Mia:

Kim:

Marie:	  

Interviewer:

Marie:	  Nej,	  man	  kan	  jo	  ikke	  sidde	  16	  mennesker	  der	  med	  den	  der	  tekst,	  ej	  hvor	  blev	  jeg	  irriteret	  

Pernille:

lå	  på	  2.	  seminardag,	  og	  hvor	  formålet	  var,	  at	  lærerne	  selv	  skulle	  formulere	  et	  overordnet	  indhold	  

og	  hvor	  der	  har	  været	  størst	  enighed	  om	  relevansen.	  Supervisionen	  fremhæves	  som	  noget,	  der	  

har	  styrket	  den	  fælles	  forståelse	  og	  har	  skabt	  rum	  for	  kollegial	  sparring,	  mens	  lærerkurset	  var	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  og	  beredskabsplan.	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  mindre	  grupper	  med	  udvalgte	  lærere.
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Hvad har lærerne fået ud af at deltage i projektet? 

har	  betydet,	  er	  selvfølgelig	  forskellige,	  men	  en	  række	  forhold	  går	  igen	  i	  lærernes	  udtalelser.

	  

Projektet	  har	  betydet:

	  	  	  	  	  	  arbejdsgange	  og	  handlemuligheder

	  

	  	  	  	  	  	  deres	  problemer

projektets	  succeskriterier
21

følgende	  uddybes	  projektets	  betydning	  for	  lærernes	  arbejde	  med	  sårbare	  unge.

Større fokus og et personligt udby!e 

På	  det	  mere	  overordnede	  plan	  bliver	  det	  fremhævet,	  at	  der	  er	  kommet	  større	  fokus	  på	  mistrivsel	  

arbejde	  som	  lærer	  og	  i	  mødet	  med	  de	  sårbare	  unge.

	  

Troels:

Signe:
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Peter:

Inge:	  

egentlig	  været	  super	  rart	  at	  sidde	  med	  de	  her	  kollegaer,	  man	  var	  enige	  med,	  og	  det	  har	  da	  været	  

lidt	  en	  optur,	  at	  vi	  kunne	  sidde	  i	  en	  hestesko	  og	  egentlig	  snakke	  sammen	  i	  en	  stor	  gruppe	  og	  

begyndende	  struktur	  og	  er	  kommet	  mere	  klarhed	  over	  arbejdsgange	  og	  handlemuligheder,	  at	  det	  

de	  kan	  bruge	  i	  mødet	  med	  sårbare	  unge	  og	  ikke	  mindst,	  at	  der	  er	  skabt	  fællesskab,	  sammenhold	  

Struktur, ansvarsfordeling og klarhed 

struktur	  i	  form	  af	  et	  beredskab	  for	  arbejdet	  med	  sårbare	  elever.	  Blandt	  de	  interviewede	  lærere	  

var	  der	  udbredt	  enighed	  om,	  at	  projektets	  helt	  store	  styrke	  netop	  er,	  at	  der	  arbejdes	  for	  at	  

Vera:

Inge:

22
	  ,	  når	  hun	  skal	  formulere,	  hvad	  hun	  i	  særlig	  grad	  har	  fået	  ud	  

af	  at	  deltage	  i	  projektet.	  For	  mange	  af	  lærerne	  giver	  det	  en	  tryghed,	  at	  der	  er	  en	  plan	  for	  hvordan,	  

bare	  synliggør	  arbejdsgangene,	  men	  også	  hvem	  der	  har	  ansvar	  for	  hvad.
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Det er blevet nemmere at spo!e og hjælpe eleverne 

oplever	  lærerne,	  som	  sagt,	  at	  de	  har	  fået	  konkrete	  værktøjer,	  som	  de	  kan	  bruge	  i	  mødet	  med	  

sårbare	  unge	  og	  deres	  problemer,	  og	  lærerne	  oplever	  som	  følge	  heraf,	  at	  de	  er	  blevet	  bedre	  og	  

mere	  trygge	  ved	  at	  handle	  på	  det,	  de	  ser.	  

Marie:	  

nok	  gjort	  lidt	  mindre	  før	  i	  virkeligheden.

Pernille:

	   	  

Thorbjørn:	  

Lærerne	  sammenkæder	  netop,	  at	  projektets	  fokus,	  de	  nye	  værktøjer	  og	  beredskabsskrivelsen	  for	  

Det har skabt fællesskab, sammenhold og en fælles forståelse 

projektet	  nu	  er	  fælles,	  i	  hvert	  fald	  med	  de	  andre	  lærere	  der	  har	  deltaget	  i	  projektet,	  om	  at	  skabe	  

Kim:	  

kommer	  vi	  frem.	  
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Marie:	  

og	  lige	  hjælper	  hinanden.

det,	  for	  det	  er	  afgørende	  for,	  at	  vi	  overhovedet	  kan	  fastholde	  dem,	  det	  er,	  at	  de	  i	  en	  eller	  anden	  

Marie:	  

Frem	  for	  alt	  oplever	  lærerne,	  at	  de	  nu	  får	  sat	  ord	  på	  nogle	  af	  de	  udfordringer,	  som	  de	  støder	  på	  

hinanden.	  Hos	  en	  del	  af	  lærerne	  skaber	  det	  en	  tryghed	  og	  en	  følelse	  af	  at	  kunne	  bruge	  hinanden	  

Hvilke barrierer oplever lærerne? 

elever.	  Men	  evalueringen	  viser	  også,	  at	  lærerne	  oplever,	  at	  der	  er	  barrierer,	  som	  kolliderer	  med	  

Projektets	  udfordringer	  kan	  opsamles	  som	  følgende:
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Der er ikke afsat ekstra tid og ressourcer 

ikke	  vil	  blive	  realiseret.

blev	  udviklet	  i	  forbindelse	  med	  projektet,	  bliver	  videreført.

Marie:	  

fandeme	  blive	  glad.

Kim:

tager	  den	  alvorligt.

Pernille:

ordentligt,	  det	  har	  kunnet	  betale	  sig	  at	  tage	  det	  her,	  og	  det	  er	  ikke	  mere,	  vi	  beder	  om.	  Jeg	  ser	  

Marie:

ikke.	  

på	  projektets	  videre	  eksistens.	  For	  andre	  handler	  det	  hovedsageligt	  om	  forventningsafstemning	  

arbejde.
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At skolen har kastet sig ud i projektet uden at have en klar strategi på  
trivselsområdet 

formuleringer	  som:	  

mål	  og	  værdi,	  men	  om	  oplevelsen	  af	  at	  skolens	  organisatoriske	  rammer	  og	  sigte	  med	  projektet	  

mellem	  selve	  projektet	  og	  skolens	  mere	  langsigtede	  strategi	  på	  trivselsområdet.	  Derfor	  er	  nogle	  

afslutning.

	  

Var	  det	  noget,	  lærerne	  havde	  ønsket?	  Var	  det	  noget,	  ledelsen	  havde	  ønsket?	  Hvordan	  var	  det	  her	  

noget.	  

Mia:

23
	  ,	  betyder	  det,	  at	  nogle	  lærere	  oplever,	  at	  der	  har	  været	  ”to	  dagsordener”	  

under	  forløbet.	  

for	  hele	  skolen.

Forskellige forståelser af lærerrollen 

24
.	  	  

Det	  blev	  talt	  frem	  som	  forskellige	  forståelser	  af,	  hvad	  rollen	  som	  lærer	  indeholder.	  Lærergruppen	  

indeholder	  et	  pædagogisk	  og	  socialt	  arbejde.	  Der	  er	  tale	  om	  forståelser,	  som	  i	  forvejen	  eksisterer	  
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gennem	  deres	  uddannelse.	  

Peter:	  

nej,	  ikke	  det	  primære,	  men	  en	  stor	  del	  af	  det,	  man	  laver,	  er	  sgu	  ikke	  at	  være	  faglærer,	  det	  er	  at	  

mere	  og	  mere	  fremover,	  og	  der	  oplever	  jeg	  mange	  af	  mine	  kollegaer,	  der	  ikke	  har	  den	  baggrund,	  

de	  er	  sgu	  bange	  for	  det	  der.	  Jeg	  er	  ikke	  bange	  for	  det,	  for	  jeg	  er	  sgu	  som	  sagt	  socialpædagog,	  

for	  det.

Jens:	  

en	  barriere	  for	  at	  udbrede	  de	  fælles	  retningslinjer	  og	  den	  fælles	  forståelse,	  som	  projektet	  har	  

divergerende	  syn	  på	  lærerrollen	  vil	  blive	  en	  barriere	  for	  i	  det	  hele	  taget	  at	  få	  beredskabsskrivelsen	  

succesfuldt	  implementeret	  på	  skolen.

Sammenfatning 

særligt	  givende.	  Det	  drejer	  sig	  blandt	  andet	  om	  supervisionen,	  lærerkurset	  og	  den	  høje	  grad	  af	  

deltagerinvolvering.
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ud	  af	  at	  deltage	  i	  projektet.
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oplagt	  sted	  at	  nå	  de	  unge	  og	  arbejde	  for	  og	  med	  deres	  trivsel	  og	  mistrivsel

og	  unge	  med	  misbrugsproblemer	  

unge	  og	  unge	  med	  misbrugsproblemer.

Hvis	  vi	  ser	  på	  projektet	  som	  helhed,	  er	  det	  enkle	  svar,	  at	  det	  på	  begge	  erhvervsskoler	  er	  lykkedes	  

og	  unge	  med	  misbrugsproblemer.	  

På	  begge	  skoler	  er	  projektet	  mundet	  ud	  i	  en	  detaljeret	  beredskabsskrivelse,	  som	  omhandler	  

arbejdsgange	  og	  handlemuligheder.	  For	  skolerne	  som	  helhed	  har	  projektet	  ligeledes	  resulteret	  i	  et	  

Konklusion og anbefalinger

Kapitel 5
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vedtaget,	  hvorfor	  de	  fælles	  dokumenter,	  der	  blev	  formuleret	  i	  projektet,	  primært	  har	  karakter	  

Projektets	  intenderede	  mål	  kan	  derfor	  for	  så	  vidt	  anses	  for	  opfyldt,	  idet	  skolerne	  vil	  arbejde	  

i,	  hvordan	  der	  i	  erhvervsskoleregi	  kan	  skabes	  god	  og	  vedkommende	  praksis	  omkring	  mistrivsel	  og	  

	  

projekter	  på	  landets	  erhvervsskoler,	  samt	  hvordan	  man	  kan	  undgå	  nogle	  af	  de	  barrierer,	  som	  

naturligvis	  vil	  være	  en	  del	  af	  et	  udviklingsprojekt.	  

Både	  konklusioner	  og	  anbefalinger	  skal	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  evalueringen	  har	  været	  en	  

procesevaluering,	  og	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  belyse	  implementeringsfasen	  og	  de	  mere	  langsigtede	  

	  Både	  lærere,	  elever	  og	  skolens	  ledelser	  

De	  er	  gode	  formidlere,	  har	  en	  utrolig	  stor	  viden	  på	  området	  og	  har	  planlægt	  og	  udført	  

	  Både	  

ledelsen,	  lærerne	  og	  eleverne	  oplever,	  at	  projektet	  har	  skabt	  øget	  fokus	  på	  trivselsproblemer	  og	  

mindst	  med	  deres	  medstuderende.

Projektet	  har	  ligeledes	  betydet,	  at	  både	  lærerne	  og	  eleverne	  har	  fået	  større	  viden	  om	  psykisk	  

sårbarhed,	  mistrivsel	  og	  rusmidler,	  og	  at	  det,	  ikke	  mindst	  for	  elevernes	  vedkommende,	  har	  
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hjælp.

plakater	  og	  foredrag.	  

Et	  

fællestræk	  for	  alle	  involverede	  i	  projektet	  er,	  at	  de	  taler	  trivsel	  frem	  som	  et	  ”fælles	  ansvar”.	  Både	  

lærere,	  ledelse	  og	  elever	  skal	  stå	  sammen	  om	  at	  skabe	  bedre	  trivsel,	  og	  alle	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  

arbejde	  med	  sårbare	  unge.	  Det	  skyldes	  bl.a.	  at	  mistrivsel	  er	  blevet	  sat	  på	  dagsordenen	  hos	  både	  

de	  deltagende	  lærere	  og	  elever.	  Især	  hos	  lærerne	  har	  det	  givet	  en	  følelse	  af	  større	  sammenhold	  

opmærksomme	  på,	  at	  problemerne	  løses	  i	  fællesskab,	  og	  at	  de	  har	  et	  medansvar	  for	  hinanden.

Pointen	  understreges	  af,	  at	  trivsel	  for	  eleverne	  er	  tryghed	  og	  social	  inklusion.	  Både	  lærere	  og	  

elever	  peger	  på,	  at	  klassens	  sammenhold	  og	  generelle	  trivsel	  er	  altafgørende	  for	  elevernes	  egen	  

oplevelse	  af	  at	  trives,	  og	  hvordan	  eleverne	  håndterer	  mistrivsel.	  For	  eleverne	  er	  der	  desuden	  et	  

forudsætning	  for	  trivsel,	  at	  der	  er	  faglige,	  inkluderende	  fællesskaber	  og	  mulighed	  for	  at	  få	  særlig	  

på	  trivselsområdet.	  For	  hvis	  de	  sårbare	  unge	  skal	  turde	  åbne	  op	  og	  bede	  om	  hjælp,	  så	  kræver	  

mellem	  og	  mellem	  elever	  og	  lærere.

.	  Erfaringerne	  fra	  projektet	  viser	  i	  forlængelse	  heraf,	  at	  øget	  

personer	  eller	  enkelte	  indsatser,	  men	  skabes	  gennem	  en	  helhedsindsats	  som	  skolen	  arbejder	  

strategisk	  og	  samlet	  med.	  En	  indsats	  på	  trivselsområdet	  skal	  derfor	  først	  og	  fremmest	  ses	  som	  en	  

kulturel	  indsats,	  som	  noget	  der	  tænkes	  ind	  i	  den	  daglige	  praksis	  og	  organisering.	  
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trivsel	  på	  uddannelserne:	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  kollegaer	  og	  ledelse.

De	  kulturelle	  faktorer	  er	  alle	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  blevet	  styrket	  på	  skolerne	  gennem	  

skolens	  kernearbejde,	  for	  herved	  at	  skabe	  en	  helhedsindsats	  omkring	  trivselsarbejdet,	  har	  der	  

	  

indsatser	  og	  de	  involverede	  parter,	  men	  man	  har	  ikke	  fokuseret	  på	  hvordan,	  og	  

sammen.	  

	  

Mange	  af	  lærerne	  peger	  på,	  at	  de	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  det	  langsigtede	  mål	  med	  projektet	  er,	  

at	  skolen	  formulerer	  en	  klar	  strategi	  på	  trivselsområdet,	  før	  arbejdet	  med	  at	  formulere	  en	  

(her	  PsykiatriFonden)	  opgave	  at	  facilitere	  projektet.	  
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Endelig	  viser	  evalueringen,	  at	  det	  på	  nogle	  punkter	  har	  udgjort	  en	  barriere,	  at	  eleverne	  ikke	  

	  

	  

Elevers,	  læreres	  og	  lederes	  oplevelse	  af	  trivsel	  er	  sjældent	  den	  samme.	  For	  eleverne	  handler	  

ikke	  kommet	  frem	  i	  forbindelse	  med	  udviklingsarbejdet	  og	  er	  derfor	  heller	  ikke	  blevet	  en	  

misbrugsproblemer.	  Der	  er	  derfor	  heller	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  projektet	  har	  betydet	  ændret	  

en	  sådan	  størrelse.

Anbefalinger til fremtidige projekter 

misbrugsproblemer.

(her	  PsykiatriFonden)	  opgave	  er	  at	  facilitere	  projektet	  og	  bidrage	  med	  ekspertkompetencer.	  

	  

	  

	  

	  

Der	  skal	  være	  en	  plan	  for	  den	  videre	  implementering,	  herunder	  plan	  for	  ressourcer	  og	  

milepæle	  i	  arbejdet
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	  Erhvervsskolernes	  

Forlag.

	  Roskilde	  Universitetsforlag.

i	  

En	  historie	  om	  hvordan	  frafald	  blev	  et	  problem	  publiceret	  i	  

Universitetsforlag

.	  Erhvervsskolernes	  Forlag.

(red.)	  (2010):	  

Forlag

	  Center	  for	  Ungdomsforskning

Li!eratur
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,	  Center	  for	  Ungdomsforskning

	  i	  

erhvervsuddannelserne

.	  Undervisningsministeriet.
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