
 

 

 

 

 

 LÆRERVEJLEDNING TIL 

ELEVWORKSHOP 
’Hvordan er det at være ung?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kære underviser  

 

Vi er meget glade for at du sidder med dette materiale i hænderne. Det betyder 

forhåbentligt, at du om ikke alt for længe skal i gang med at undervise en gruppe 

elever i trivselsfremme og håndtering af mistrivsel, og det er vi meget glade for. Vores 

erfaringer viser, at når elever undervises og inddrages i deres egen og hinandens 

trivsel, så har det en positiv indvirkning på uddannelsesmiljøet, klassefællesskabet og i 

sidste ende den enkeltes elevs mentale sundhed.  

Så tak for din indsats og god fornøjelse med materialet.  

 

Med venlig hilsen 

Trivsel Smiley teamet - Psykiatrifonden  

  



 

 

HVAD ER FORMÅLET MED UNDERVISNINGSMATERIALET? 

Formålet med dette undervisningsmateriale er: 

1. At give eleverne viden om trivsel, mistrivsel og psykiske lidelser.  

2. At aftabuisere og afstigmatisere psykisk sygdom. 

3. At give eleverne redskaber til at handle på egen og andres mistrivsel.  

4. At styrke elevernes fællesskab. 

Materialet søger gennem oplæg, diskussion og øvelser at skabe rammerne for, at ovenstående 

formål bliver et resultat af de tre timer. 

 

HVORFOR AFHOLDE ELEVWORKSHOP – OG HVAD KAN MATERIALET? 

I Psykiatrifonden har vi mange års erfaring med indsatser målrettet erhvervsskoler. Vi 

fokuserer på, hvordan vi kan skabe bedre trivsel for eleverne, og hvordan vi kan hjælpe og 

støtte de elever, der mistrives. Med dette undervisningsmateriale målrettet eleverne ønsker vi 

at styrke deres trivsel og give dem handlemuligheder ift. deres egen eller holdkammeraters 

mistrivsel.  

Materialet er udviklet i samarbejde med tre erhvervsskoler og en kommune – og er 

efterfølgende blevet afprøvet, evalueret og justeret. Det støtter op omkring 

erhvervsskolereformens mål 2 og 4. 

I vil opleve, at mange af eleverne tidligere har talt om psykiske problemer og mistrivsel i 

løbet af deres grundskoleforløb. Vores erfaring er, at eleverne finder emnet vigtigt – og det 

kan styrke fællesskabet på holdene at sætte fokus på emnet sammen. Materialet er 

dialogbaseret. Der er nogle få slides der omhandler ny viden – ellers er det mest øvelser, hvor 

eleverne skal tale sammen. På den måde søger materialet at skabe en interaktionsbaseret 

læringskontekst, hvor eleverne får viden og handlingsmuligheder i forhold til sig selv og 

hinanden. Din rolle som underviser er mere facilitator af refleksioner og diskussioner end 

egentlig underviser. 

 

TRIVSEL, MISTRIVSEL OG PSYKISKE LIDELSER 

I materialet præsenteres eleverne for fire niveauer af mental sundhed: Trivsel, mistrivsel, 

psykiske problemer og psykisk sygdom. Materialet giver eleverne viden om de fire niveauer, 

men primært centrerer det sig om, hvad eleverne kan gøre for at styrke deres trivsel og hvad 

de skal gøre for at forebygge eller håndtere mistrivsel – både ift. til sig selv og andre. Det er 

vigtigt at understrege, at trivsel og mistrivsel er resultater af mange forskellige faktorer i ens 

liv. Materialet sætter fokus på, hvordan ens skoleliv skal være, så det skaber trivsel. Det 

handler ikke kun om at lave decideret trivselsaktiviteter, da det at holde en fest eller mødes 

efter undervisning ikke altid er nok til at skabe trivsel. Der skal fokus på det at gå i skole, og 

hvordan man som klasse skaber de bedste forudsætninger dels for at trives og dels for at 

hjælpe hinanden, hvis der er brug for det. 



 

 

PRÆSENTATION AF WORKSHOPPEN 

Workshoppen har en varighed på tre timer og er bygget op omkring fire temaer. I vælger selv, 

om I afvikler workshoppen i tre sammenhængende timer – eller om I afvikler den i mindre 

bidder over flere dage. Her er et overblik over indholdet af workshoppen og et forslag til, hvor 

lang tid I bruger på de forskellige temaer – der er i programmet afsat 20 minutter til pauser. I 

power point oplægget er der lærernoter til hvert enkelt slide, som beskriver hvad du skal sige 

og hvordan øvelserne skal afvikles. 

 

Tema Indhold 

Hvordan er det at  

være ung? 

(ca. 30 min) 

Der er to refleksionsøvelser, som sætter fokus på: 

1. Hvad et godt ungdomsliv kan være og hvad, der kan være 

udfordrende ved at være ung. Hvad skaber trivsel og hvad er 

mistrivsel?  

2. Hvad har vi indflydelse på – og hvad er uden for vores  

kontrol? 

Hvad er mental  

sundhed? 

(ca. 30 min) 

Eleverne får viden om, hvad mental sundhed er og at alle kan styrke  

deres mentale sundhed. 

Øvelse som sætter fokus på, hvordan ABC for mental sundhed spiller  

ind i elevernes skoledag. 

Mistrivsel og  

psykisk sygdom 

(ca. 40 min) 

Hvordan hænger tanker, følelser og handlinger sammen? Hvorfor kan  

vi opleve mistrivsel – og hvornår udvikler mistrivsel sig til psykisk  

sygdom? Og hvordan fungerer vores hjerner? Disse spørgsmål  

diskuteres.  

På baggrund af en video, som I ser sammen, skal I undersøge, hvilke  

tegn og symptomer hovedpersonen udviser på mistrivsel og psykisk  

sygdom – og i hvilke situationer hun trives. Afslutningsvist diskuterer  

I mere overordnet, hvilke tegn man skal være opmærksom på i  

forbindelse med mistrivsel, psykiske problemer og psykisk sygdom. 

Hvad kan vi gøre  

ved mistrivsel? 

(ca. 60 min) 

Temaet starter med øvelsen ’I den andens sko’. Efterfølgende  

reflekteres der over, hvorfor det er svært at spørge andre hvordan de  

har det – og hvordan det kan blive nemmere at spørge ind til andres  

trivsel. Workshoppen afsluttes med en præsentation af skolens 

beredskabsplan, så eleverne får kendskab til skolens hjælpe- og 

støttemuligheder. 

 

 

 

  



 

 

DE PÆDAGOGISKE TANKER BAG MATERIALET OG DEN PÆDAGOGISKE TILGANG I 

UNDERVISNINGEN 

Rammerne for undervisningen 

For at eleverne får mest muligt ud af undervisningen, kræver det, at rammerne er tydelige og 

trygge. Det betyder, at der både skal være klare rammer for interaktionen eleverne i mellem 

og en tryg atmosfære. Det kan derfor være en god ide at starte undervisningen med at 

gennemgå regler du har besluttet eller at få holdet til at definere deres egne regler. 

’Interaktionsreglerne’ skal omhandle, hvordan man giver plads til hinanden, er respektfuld og 

hjælper hinanden til at være trygge. Det er altid en god ide at italesætte rammerne for 

elevenerne, men det er lige så vigtigt at man tydeliggør hvordan de udleves. Her får du som 

underviser en ekstra opgave, da du skal gå forrest og vise vejen. Du skal ’animere’ rammerne 

så eleverne oplever dem og derigennem får lettere ved at skabe og efterleve dem. 

Form og indhold 

For at lykkes med materialet er det ikke nok, at eleverne bliver præsenteret for indholdet – 

formen spiller også en vigtig rolle. Af den grund er materialet opdelt således, at det skifter 

mellem forskellige aktivitetsformer. Grunden til det er dels at skabe afveksling og dels at 

eleverne kan lære af hinanden samt lære hinanden bedre at kende. Det er derfor afgørende, at 

du er opmærksom på gruppeinddeling og gruppestørrelser, så alle føler sig trygge og får 

taletid. I forlængelse heraf er det vigtigt, at du lader eleverne være i de samme grupper efter 

første øvelse, så de kan blive så trygge som muligt, så de får mest ud af den afsluttende øvelse 

’I den andens sko’. 

Vær ligeledes opmærksom på, at der i materialet er emner, som kan påvirke eleverne 

forskelligt, og at nogle måske bliver personligt berørt. Enten fordi de har personlige erfaringer 

eller nogle i deres omgangskreds mistrives. For at materialet får den tilsigtede virkning, er det 

nødvendigt, at eleverne er trygge og åbne over for hinanden. Det er i denne kontekst, at vi 

virkelig lærer hinanden at kende, og det er en vigtig forudsætning for at kunne hjælpe 

hinanden, aftabuisere og skabe grobund for et godt og solidt fællesskab. 

Den gode refleksion 

For at understøtte materialets formål, skal de refleksioner, der sættes i gang, hjælpe eleverne 

med at se forskellige handlingsmuligheder for sig selv og andre. Der er flere af øvelserne, der 

kræver, at eleverne er nysgerrige og undersøgende, så der åbnes op for forskellige forståelser, 

erfaringer og oplevelser. Det handler om at holde den gode tone og appellere til, at der stilles 

åbne og udforskende spørgsmål eleverne i mellem, og at du også stiller eleverne åbne og 

udforskende spørgsmål. For det er dig som underviser, der skal gå forrest og vise hvordan. På 

den måde kan eleverne blive klogere på sig selv og andre. 

Som et sidste vigtigt punkt er det dig, der skal vurdere, hvordan du bedst formidler materialet 

og hvordan du bedst tilpasser det, så alle kan være med. For ingen hold er ens og mennesker 

lærer forskelligt. 

 

God fornøjelse! 


