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TÆNKETANKEN
FOR TRIVSEL
Mistrivsel blandt unge er desværre en stigende og yderst bekymrende tendens.
For at kunne reagere med meningsfulde tiltag, som effektfuldt imødekommer
unges udfordringer, er det nødvendigt at lytte til unge og inddrage dem i at
tænke nye løsninger og initiativer. Derfor har vi igangsat ”Tænketanken for
trivsel”, som er et samarbejde mellem Ung i Rudersdal og Nærum Gymnasium.
Fra 7. januar til 28. februar har 35 3.g-elever med psykologi på B-niveau
undersøgt forskellige trivselsproblematikker blandt gymnasieelever og udviklet
forslag til nye lokale tiltag, som kan bidrage til at fremme unges mentale
sundhed.
Dette idékatalog indeholder resultaterne af elevernes undersøgelser. Som
afslutning på forløbet fremlægges idéerne for gymnasiets ledelse, Ung i
Rudersdal og kommunalpolitikere fra Kultur og Fritidsudvalget. Formålet er at
bidrage til dialog mellem beslutningstagere og unge om alt dét som udfordrer
gymnasieelever og som påvirker deres trivsel negativt, samt i fællesskab stille
sig nysgerrig overfor, hvordan man kan modvirke den triste tendens til
mistrivsel blandt unge.
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TRIVSELSUDVALG
LIVA & ALBERTE & MIKKEL

PROBLEMSTILLING
Vi har taget udgangspunkt i denne problemstilling; “Hvordan kan man sætte fokus på
og mindske den stigende mistrivsel som ses hos de unge?”
Mistrivsel er et universelt og aktuelt problem hos mange unge, som kan opstå
grundet mange emner som f.eks. ensomhed, køn, kroppen, kærlighed, skole mfl. Det
kan forårsage lavere selvværd, ubeslutsomhed, tvivl, ukoncentration i skolen og i
visse sammenhænge angst, depression og stress.
Dette understøttes blandt andet af vores kvalitative interview, med elever fra Nærum
Gymnasium i alderen 16-20 år. Det gav et indblik i elevernes tankegang og deres
daglige frustrationer. Alle eleverne relaterede til de ovenstående emner, som i
negativ grad, kan være medvirkende til mistrivsel. ”Jeg har altid følelsen om, at jeg
kan opnå mere end jeg gør. Det betyder, at jeg aldrig føler mig tilfreds med de ting
som jeg har fået gjort, og samtidigt at jeg har svært ved at leve i nuet, fordi mit
fokus ligger på hvad der skal ske i fremtiden. Det er stressende.” Her er et eksempel
på en elev, som føler sig stresset over skolen. Det er enormt relevant da mange unge
føler dette og der er god grund til at gøre noget ved problemet.
Større mistrivsel hos de unge understøttes også af et citat fra vores ekspertinterview
fra Børns vilkår; “Det hænger jo tit sammen med at forstærke et negativt syn på sig
selv, så man hele tiden kritiserer sig selv for ikke at slå til i en eller anden
sammenhæng. Derfor kan det være indgangen til rigtig dårlig trivsel…” Der er ingen
tvivl om at Børns Vilkår også oplever og er enige i at der er et stort og voksende
problem med mistrivsel blandt de unge.
Ud fra kvantitative data fra unge i alderen 15-30 år i Rudersdal, opleves det at:
1. 8,8% følte sig ofte/meget ensomme i 2021. I 2020 var det kun 4,9%.
2. 93% havde det godt eller rigtig godt i skolen i 2020, mens tallet er faldet til 84%
i 2021.
Unge i alderen 11-19 årige:
1. Har af og til/eller altid problemer med at nå det de vil: hver tredje af dem
vurderer selv at deres helbred er dårligt eller nogenlunde.
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2. Ikke/kun af og til har problemer med at nå det de vil: hver syvende af dem
vurderer selv at deres helbred er dårligt eller nogenlunde.
3. Føler sig ikke ensom: hver tiende vurderer helbredet som nogenlunde eller dårligt.
Føler sig ofte/meget ofte ensomme: andelen er næsten femdoblet (47%)

LØSNINGSFORSLAG
Disse tal, udtalelser og hvad vi oplevede viste hurtigt at målgruppen ville have gavn
af et større fokus på trivsel i hverdagen. Dette står i stor kontrast til gymnasiets
utallige udvalg som indebærer et skiudvalg, cafeudvalg, festudvalg, traditionsudvalg,
elevråd, gallaudvalg, Sund Skoleudvalg,filmudvalg, miljørådet, formandslogen,
hueudvalg, hyggeudvalg, MAC-udvalg, N-elev og formandslogen, men at ingen har
dem har trivsel som hovedprioritering. Vores løsningsforslag er derfor et
trivselsudvalg. Et udvalg på skolen som er styret af elever, som skal være
initiativtagerne til at sætte trivsel i rampelyset og på dagsordenen. De skal få
elever, lærere og ledelse til at deltage i samtalen. De vil stå for at undersøge/finde
inspirerende foredragsholdere og vil have brug for ressourcer fra ledelsen til at
invitere disse. Dette skulle være for at give eleverne nogle redskaber til f.eks. deres
tanker eller andre ting de slås med i deres hverdag. Trivselsudvalget vil være et nyt
og oplagt initiativ på Nærum gymnasium, som vil kunne samarbejde med de andre
allerede eksisterende udvalg.
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MISBRUGSVEJLEDER
VALDEMAR & JULIUS
PROBLEMSTILLING

I hvilket omfang er brugen af cannabis et problem for unge i Rudersdal kommune?
Og hvad kan vi gøre for at afhjælpe dette? Hvilken sammenhæng er der mellem
mistrivsel og cannabisforbrug?
Udover at det er usundt for hjernen at ryge cannabis. Kan det også forårsage, og gør
det tit, at ens trivsel bliver værre, da man bliver sløv og træt, og at man kan føle sig
ved siden af sig selv og endda få depression. Dermed skaber cannabis, som kan
bruges som selvmedicinering overfor dårlig trivsel, et feedback loop, der skaber
endnu værre trivsel blandt dets brugere. Denne mistrivsel, forværret af cannabis,
spiller en stor, negativ rolle i skolelivet hos dets brugere, og vi mener derfor at det
er skolens ansvar at lytte til vores forslag.
De følgende udsagn er taget ud fra personer vi selv har talt med. De er 17-19 år
gamle. Både drenge og piger. Alle sammen går på Nærum Gymnasium.
Størstedelen brugte cannabis, som en måde at glemme sine negative følelser på det hjalp her og nu. Nogle mente at det har forværret deres trivsel.
De havde svært ved at tale med andre om deres cannabisforbrug end deres
venner, som også ryger. Deres venner havde en positiv bias over for cannabis.
72% af dem vi talte med ønskede at de kunne få en anonym samtale med en
ekspert. Teglporten, et stofbehandlingscenter i Rudersdal Kommune er fra 18 og
op - den adspurgte målgruppe mente det var for besværligt, og tænkte at det kun
var “hardcore misbrugere” som brugte dette.
Målgruppen talte også om, at de ville ønske der var mere oplysning omkring
stoffer, herunder cannabis, i skolen.

Dette er tal fra et spørgeskema omkring cannabis, som vi har lavet her på Nærum
Gymnasium:
På landsplan ryger 12% af gymnasieelever månedligt eller oftere ifølge
Sundhedsstyrelsen.
På Nærum Gymnasium ligger dette tal på 17%,
mens 3-7% har et misbrug.
20% af eleverne på Nærum Gymnasium ville tage brug af en “rusmiddelsvejleder”, skulle dette blive aktuelt, mens 60% synes det er en god idé

51% ønsker mere oplysning omkring stoffer og dets effekt, herunder cannabis,
både på det gode og det onde, i skolen.
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Erfaring med cannabis, fordelt på
gymnasieelever og erhvervsskoleelever. Procent.

Andel af gymnasieelever, der føler sig stresset dagligt,
ugentligt/månedligt eller næsten aldrig/aldrig, fordelt
på erfaring med cannabis. Procent

12% af gymnasieelever ryger
månedligt eller oftere på landsplan.

Cannabisforbrug stiger i takt med at stress
stiger, specielt blandt piger.

SDU og Sundhedsstyrelsen fra en rapport i
2020 omkring unges cannabisbrug

SDU og Sundhedsstyrelsen fra en rapport i 2020 omkring
unges cannabisbrug.

Andel af gymnasieelever, der aldrig, af og til
eller ofte/meget ofte føler sig ensom, fordelt på
erfaring med cannabis. Procent.

LØSNINGSFORSLAG
En misbrugsvejleder der kommer på Nærum
Gymnasium en gang om ugen, som elever kan
komme og snakke med om deres cannabisforbrug,
eller hvis de bare er nysgerrige på cannabis.
Hos misbrugsvejlederen skal der være et anonymt
og trygt rum, som at gå til studievejleder. Der er
behov for dette, fordi der ikke er noget alternativ
mellem at komme i stofbehandling, som de
færreste har lyst til, og slet ikke at få noget
hjælp.
Vi ved udfra vores spørgeskema at 20% af Nærum
Gymnasiums elever ville ønske, de havde nogen at
snakke med omkring cannabis, og deres indtag af

Cannabisforbrug stiger i takt med at ensomhed
stiger, specielt blandt piger.
SDU og Sundhedsstyrelsen fra en rapport i 2020 omkring
unges cannabisbrug.

dette.
På nuværende tidspunkt kan man snakke med
studievejlederne om sit cannabisforbrug, men da
de ikke er kvalificerede til at tage den samtale,
kan de intet andet tilbyde end involveringen af
egen læge eller stofbehandling til eleven.
Derfor vælger næsten ingen at gøre dette.
Og derfor er der behov for en rusmiddels-vejleder
på Nærum Gymnasium.
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FRIRUM MOD ENSOMHED
LUNA & LIV & EMMELY & SOFIE

PROBLEMSTILLING
I hvilket omfang er ensomhed et problem blandt unge i Rudersdal? Og hvordan kan vi få
unge til ikke at føle, at de hele tiden går glip af noget?
Statistikker fra Rudersdal Kommune viser, at omkring 8,8% af unge i aldersgruppen 1530 føler sig ofte/meget ofte ensomme. Det er næsten en tredobling fra 2020, hvor tallet
lå på 3%. Det svarer til omkring 4 gymnasieklasser på Nærum.
Ensomhed er et problem, fordi det skaber mistrivsel og kan påvirke ens selvværd og
sociale liv. Vi erfarede gennem vores målgruppe interview, at ensomhed kan medføre
følelser som tristhed, tomhed og skam. På baggrund af dette formoder vi, at det påvirker
andre aspekter af unges trivsel, såsom skolegang. Det kan resultere i mangel på
motivation til at lære.
Vi oplever, at de fleste forsøger at håndtere sin ensomhed ved at række ud efter enten
et familiemedlem eller venner, hvilket stemmer overens med den overordnede løsning,
som ekspertkilderne anser som mest optimal. De mener, at fællesskab kan medvirke til,
at unge får det bedre. Skabe samvær, fællesskaber og steder, som de unge kan deltage i.
Men hvis man ikke har det til rådighed, kan det være vanskeligt at afhjælpe ensomhed.
Derfor oplever vi et stort behov for, at de unge får et fællesskab de kan gå til, når de
føler sig ensomme.
Ud fra vores spørgeskema til skolen kan vi se, at størstedelen af svarpersonerne godt
kunne tænke sig et fælleshus. Størstedelen af svarpersonerne ønsker, at fælleshuset
skal være tæt på skolen med mulighed for offentlig transport. Svarpersonerne lægger
meget vægt på, at fælleshuset bare skal være et sted, hvor man kan sidde og snakke og
hænge ud, men også, at der skal være nogle aktiviteter som blandt andet fodboldbord,
brætspil og billardbord. Mange ønsker også, at der skal være mulighed for alkohol og
fester. Vores løsning på dette er derfor, at alle hverdage skal være alkoholfrie, og så
kan der laves arrangementer, hvor der er mulighed for at drikke alkohol og feste om
fredagen og lørdagen. På denne måde undgår vi, at de unge føler de går glip af noget.
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LØSNINGSFORSLAG
Vores løsningsforslag til problemet er derfor, at vi vil skabe et frirum som alle kan
være en del af i form af et fælleshus. Det skal være tilgængeligt for gymnasieeleverne
i Rudersdal Kommune. Fælleshuset skal være indbydende og flot indeni. Der skal være
aktiviteter, som er tilpasset målgruppen 15-25 år. Ved at lave dette fælleshus,
opfylder vi behovet for at have et fællesskab og være sammen med andre unge. Dette
vil gøre, at unge som føler sig ensomme kan have et sted at tage hen og være sammen
med andre, så de ikke føler sig ensomme. Ved at lave aktiviteter uden for fælleshuset,
vil der blive skabt mangfoldighed. Fælleshuset kan derfor være med til at skabe øget
trivsel og være med til at skabe værdier som bl.a. fællesskaber, et godt socialt
netværk, tryghed, kærlighed, nærvær, og så er der plads til udvikling hos det enkelte
individ.
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FORLØB I
STRUKTURERING
ANDREAS & CLARA & LAURA
PROBLEMSTILLING
Ønsker du at få en elev der er forberedt og deltagende i skolen?
Elevtrivselsmålingen fra Nærum Gymnasium viser at 74% af unge mellem 15 og 25 føler sig
presset af egne forventninger meget tit eller tit.

Citat fra pige 18 år, “Broen til fremtiden bliver skabt i gymnasiet.”
Eleverne på Nærum Gymnasium føler et enormt pres, og vores egen
målgruppeundersøgelse understøtter dette. Elevernes tanker er fyldt med skolearbejde
mange timer om dagen, flere end det burde, nogen gange så meget, at de ikke føler de
har tid til deres venner. Det mener vi, at vi har løsningen på…
Vores undersøgelse viste, at 2.g’ere og 3.g’ere ville ønske de havde haft et forløb om
struktur i 1.g, men at 1.g’erne ikke mente de havde et problem endnu. Derfor er dette
forløb vigtigt, da vi gerne vil bringe et fornuftigt og struktureret forløb til gymnasiets
elever.
Eleverne skal lære, hvordan man kan strukturere og
forbedre sit gymnasiale forløb, både det sociale men også
de faglige aspekter. Forløbet skal være et redskab, så de
lærer, hvordan man strukturerer sin gymnasietid, så man
undgår unødigt pres. Vi vil forebygge den enkeltes
overtænkning og frustrationer, der kan komme, hvis
eleverne ikke lærer at lave deres opgaver i god tid, og så
det fylder mindre i deres tanker.
Vores målgruppeundersøgelse viser, at mange elever laver deres afleveringer i sidste
øjeblik, derfor mener vi, at der er mange, der har brug for dette forløb.
Der er mange 1.g’ere der bliver virkelig overrasket over, hvilken stor forandring der er
fra folkeskole til gymnasiet, derfor mener vi, at de skal lære, hvordan man omstiller sig
tidligt i 1.g, inden det når at blive et problem, som vores målgruppe sagde, det var i
2.g.
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LØSNINGSFORSLAG
Vores løsningsforslag går ud på at lave et forløb i 1.g med fokus på struktur. Forløbet
skal afholdes, lige efter grundforløbet er slut, og eleverne er kommet ud på deres
studieretning. Dette, fordi vi gerne vil have, at de har fået lidt erfaring omkring hvordan
gymnasiet foregår, og så underviseren kan være specialiseret indenfor deres
studieretning. Underviseren skal være en tidligere elev fra Nærum gymnasium, fordi vi
mener, at deres erfaring kan være et stort bidrag for de nuværende elever. Det skal ikke
være en lærer, fordi vi gerne vil undgå, at eleverne føler sig, bedømt og tør åbne op,
fordi en gammel elev vil være mere i øjenhøjde. Vi vil gerne give de gamle elever, der
kommer for at undervise, løn. Vi vil gerne have gymnasiet indover, da vi er sikre på
mange lærere, har gode budskaber, men oplæggene skal afholdes af de gamle elever.
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MARI A & CAROLI NE & JULI A

PROBLEMSTILLING
Vores problemstilling er: Hvordan bidrager skolesystemet til unges mistrivsel i Rudersdal
Kommune? Det senmoderne samfund kaldes også for præstationssamfundet, idet
forberedelsen til arbejdslivet i dag er blevet det vigtigste i unge menneskers liv. Mange
elever føler derfor et øget pres til at præstere til perfektion. Dette kan komme til udtryk
ved øget mistrivsel og stressorer som især kan opleves i forbindelse med karaktergivning.
Vi har undersøgt problemstillingen ved at foretage målgruppeinterview og ekspertinterview
samt ved at undersøge forskning i emnet.
Vi har interviewet en pige og en dreng fra hver årgang på Nærum Gymnasium - altså seks
elever i alt, som var mellem 16-20 år gamle fra de forskellige studieretninger. Eleverne
sagde overordnet set, at de følte sig pressede over konstant at få karakterer og følte et
præstationspres hjemmefra, fra hinanden, lærerne og dem selv. Eksperterne, Alma Tynell
fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Mike fra Danske Studerendes
Fællesråd (DUF), sagde overordnet set, at stress i skolen blandt unge er et stort og
voksende problem, som vi blandt andet kan løse ved at give eleverne færre karakterer og
mere feedback. Den svenske forsker Alli Klapp har ud fra hans undersøgelse konkluderet, at
kun de dygtigste elever bliver bedre af at få karakterer. Resten af eleverne er enten
upåvirkede eller klarer sig direkte dårligere af at få karakterer.
Vores målgruppe oplever et behov om at få færre karakterer. Vi har derfor spurgt os selv,
hvordan vi kan opfylde dette behov, samtidigt med at eleverne stadig har mulighed for at
vide, hvilket niveau de ligger på. På NAG er den gennemsnitlige værdi for pres og
bekymringer i 2020-2021 2,6 på skalaen 1-5. Dette er foruroligende højt, og vi ønsker at
forbedre udviklingen.

LØSNINGSFORSLAG
Vi vil løse dette problem ved at fjerne de ikke-obligatoriske karakterer. De interne
prøvekarakterer – mundtlige og skriftlige årsprøver (herunder de store skriftlige opgaver)
såsom terminsprøver, DHO og SRO er obligatoriske. Men alle andre karakterer skal fjernes
og erstattes med konstruktiv feedback. Eleverne vil med vores løsningsforslag gå fra
konstant at blive vurderet på deres nuværende niveau til at blive opmærksomme på,
hvordan de kan forbedre sig og lære endnu mere. Dette vil fjerne en del af det pres og den
mistrivsel, som karaktererne forårsager, og det vil gøre eleverne mindre fokuserede på at
skulle præstere og mere fokuserede på at lære og forbedre sig.
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HVORDAN SER DIN
PERFEKTE KROP UD?
EMMA & ROSA & ANNA

PROBLEMSTILLING
Vi ønsker at ændre det kropsideal, og det pres som unge lægger på sig selv i forhold til at
have den “perfekte” krop. Vi har fundet frem til at denne tankegang starter i en tidlig
alder, og derfor tror vi, at det er vigtigt at informere og vise børn i de små klasser, at der
findes forskellige kroppe, at de er helt normale, og at alle kroppe er flotte og “perfekte”.
Vi oplever at problemet kommer til udtryk på omtrent daglig basis. Konstant hører man
kommentarer omkring, hvordan kroppen skal se ud, og hvilke kroppe der er flotte. Det ser
vi som et kæmpe problem, og et unødvendigt pres på de unge mennesker.
I vores hypotese omkring at tankegangen starter i en tidlig alder, lavede vi et
målgruppeinterview med en gruppe 9-10 årige, hvor vi stillede dem indgående spørgsmål
til, hvordan de oplever kroppen. De fortalte os, at de sammenligner deres kroppe med
hinanden og udtalte ting som, at deres lår var tykke eller deres maver var store. Dette
underbygger vores teori omkring, at det er vigtigt, at få bearbejdet problemstillingen
tidligt.
Behovet for vores målgruppe er at informere og give viden om kroppen, og hvordan
kroppen kan se ud i alle dens mange forskellige former. Det er vigtigt både at vise det
visuelt, men også at sætte fokus på det som en del af seksualundervisningen. Her mener
vi, at der er et behov for at have mere fokus på de forvrængende kropsidealer samt
kroppens udvikling i den tidlige alder frem for fokus på sex og prævention. Dette bør som
en del af den igangværende debat og strejke først indføres i gymnasiet og tidligst i de
ældre klasser i grundskolen. Dette tror vi også vil medvirke til, at børn i en tidlig alder
ikke ser kroppen som et seksuelt objekt men derimod som noget smukt og sundt
instrument.
I følge Børnerådets undersøgelse af unge fra 13 år tænker halvdelen af piger ofte/hele
tiden på deres vægt og krop
https://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2014/mange-unge-er-utilfredse-med-dereskrop

Videnskab.dk påviser at:
Reklamer og film har påvirkning
15-30 år har mest fokus på kropsidealer
16-20 årige af pigerne er 60% utilfredse med deres vægt
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvordan-ser-den-perfekte-krop-ud-jeg-ville-oenske-at-vioverhovedetikke-havde-noget
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LØSNINGSFORSLAG
Som løsningsforslag vil vi tage udgangspunkt i to afgørende idéer. Som det første vil vi
hænge plakater op på folkeskolerne med forskellige kropstyper. Dette vil skabe fokus som
noget visuelt, der bearbejdes i hjernen, og som forhåbentlig har en indvirkning på
børnene, som hjælper dem senere i deres ungdomsår. Som et led i denne kampagne, vil vi
appellere til et øget fokus på kroppen og kroppens udvikling i seksualundervisningen i de
små klasser. Ved at indlæringen om forskellige kroppe og at der ikke findes en “perfekt”
krop starter i en tidlig alder vil det muligvis hjælpe unge, der føler sig utilpasse og
utilfredse med deres kroppe. Vores løsningsforslag er altså en forebyggelse af det pres,
som flere og flere unge oplever i dag i forhold til deres kroppe.
Vi har præsenteret vores produkt for den målgruppe vi
interviewede til vores målgruppeinterview. Det fik vi
meget positiv respons på. For det første synes de det var
sjovt, at se en krop, der var sammensat af mange
forskellige kroppe. Det medvirker til, at vi fik et indtryk
af, at plakaten er iøjnefaldende for målgruppen. Plakaten
er en del af den kampagne, vi ønsker at starte, og
fungerer altså ikke selvstændigt som løsningsforslag, men
testen viste os, at ideen kan føre gode resultater med sig.
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FRIRUM FOR
GYMNASIEELEVER
I DA & MATHI LDE & SOPHI E

PROBLEMSTILLING
Unge i dag er pr æget af pr es, speci el t i skol en. Det skol epr es kan gør e, at man
i sol er er si g f r a det soci al e, og det kan også l ede t i l ensomhed. Speci el t her ef t er
cor ona, er f ol k bl evet mer e i sol er et / ensomme. Unge gør si g umage på al l e ar enaer ,
f or di de vi l l eve op t i l al l es f or vent ni nger mer e end der es egne. Men det skaber pr es
og ensomhed.

Vi vi l skabe et mødest ed/ f r i r um, hvor gymnasi eel ever ne kan sl appe af i hi nandens
sel skab og bl i ve t æt t er e. Nær um ungdomsgår ds ‘ Lof t et ’ er i kke i br ug, og der f or ser vi
en god mul i ghed i at kunne udnyt t e den pl ads som ‘ l of t et ’ udgør . Der vi l vær e
f or skel l i ge akt i vi t et er af hængi gt af dagen og f ol ks l yst . Vi går meget op i , at der skal
vær e pl ads t i l al l e og der f or vi l der også vær e var i at i on mel l em akt i vi t et er ne.
Ved at gi ve os l of t et t i l r ådi ghed vi l l e der vær e en mul i ghed f or at skabe det her
f r i r um, hvor man kan mødes med andr e gymnasi eel ever på kr yds og t vær s. Både f or at
skabe nye r el at i oner , men også f or at st yr ke nuvær ende r el at i oner .
Hvi s vi sel v havde gået i 1. g i gen, havde vi ønsket os at der var et st ed f or os ef t er
skol e, som i kke var på skol en. For når vi er på skol en så er der st adi g en f or m f or
st r ess og l ekt i et ænkni ng. Der f or er det vi gt i gt at komme et st ed hen, hvor vi kan
af st r esse og måske også møde nye mennesker .
Vi st ar t ede ud med at l ave et spør geskema, f or at f i nde ud af om hvor vi dt at
gymnasi eel ever ne på Nær um gymnasi um f øl t e si g ensomme - og om der over hovedet
var behov f or et ungdomshus. Responsen var meget 50/ 50 om der var behov og om
der bl ev f øl t ensomhed.
Ud f r a de i nf or mat i oner l avede vi en t est , hvor vi i nvi t er ede hel e skol en over t i l
Nær um ungdomsgår d f or at spi l l e f odbol d i t i dsr ummet 16- 17: 30, men der var
desvær r e i kke mange, der dukkede op, så der f or vi l vi i f r emt i den have mer e
var i at i on.
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FRIRUM FOR GYMNASIEELEVER
IDA & MATHILDE & SOFIE

Vi kunne lave et fritidsudvalg som stod for fritidsaktiviteter efter skole. Det er vigtigt
at der er en kontinuitet, altså at det er ugentligt det sker. det er ikke bare noget som
kommer en gang om måneden. Måske andre tilgange, end bare fodbold. Det kunne
være en hyggedag og en aktivitetsdag. Vi kunne også sætte plakater op rundt på
skolen, så folk også bliver mindet om det på en daglig basis.
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DIALOGSKABELONEN
WILLIAM & WILLIAM & ANNA
PROBLEMSTILLING
I vor es gr uppe har vi val gt t emaet skol epr es som vor es hovedf okus i ar bej det med
unges t r i vsel . Ef t er at have under søgt og ar bej det med skol epr es som over emne er vi
kommet f r em t i l pr obl emst i l l i ngen: ” Hvor dan modvi r ker vi dår l i g kl asser umskul t ur ?”
I vor es ar bej de med skol epr es er vi kommet f r em t i l , at kl asser umskul t ur en gør en
kæmpe f or skel f or den enkel t es pr æst at i oner , t r yghed, sel vsi kker hed og gener el l e
t r i vsel på skol en. Det har al t så en di r ekt e i ndf l ydel se på di n i ndl ær i ng såvel som di n
ment al sundhed, hvor dan du t r i ves i di n kl asse. Der udover har vi gennem eksper t er ,
i nt er vi ews og t eor i er f ar et , at en dår l i g kl asser umskul t ur er en sel vf or st ær kende
ef f ekt , der akt i vt skal modar bej des, f ør den f or svi nder .
Kl asser umskul t ur er def i ner et ved, den genner el l e st emni ng der opst år i samspi l l et
mel l em l ær er og el ever samt el ever ne i mel l em i en under vi sni ngssi t uat i on. Når
mennesker t vi nges sammen i gr upper , opst år der aut omat i sk en speci f i k
gr uppedynami k, der , når den f ør st er f ast sl ået , kan vær e ut r ol i g svær at br yde med
i gen. El ever ne er f ør st og f r emmest påvi r ket af de r ol l er , de f år . Bl i ver man st empl et i
1. g som kl assens kl ovn, kan det f øl ge vedkommende r est en af hans/ hendes
skol egang. Fr a nu af vi l det f or vent es af denne el ev, at han/ hun kommer med sj ove
i nput og humor i st i ske komment ar er , hver gang per sonen bi dr ager t i l under vi sni ngen,
og det kan der f or opl eves umul i gt at gør e et godt i ndt r yk på l ær er en samt el ever ne.
Der udover påvi r kes el ever ne også at det hi er ar ki og den gr uppepol ar i ser i ng, der
opst år i kl assen. Det t e bet yder hel t konkr et , at el ever ne spej l er si g i der es nær mest e
venner . Gr uppepol ar i ser i ng kan både hj æl pe el ever ne t i l at hol de mot i vat i onen og
udvi kl e hi nandens kompet encer , men det kan også medvi r ke t i l , at der opst år en
st emni ng i en vennegr uppe, om at skol e er f or t aber e, og at det er pi nl i gt el l er
di r ekt e åndsvagt at f å gode kar akt er er .
Mål gr uppen f or vor es pr oj ekt er gymnasi el ever i al l e al dr e og køn. For at modvi r ke
skol epr es er det en f or udsæt ni ng f or el ever ne i vor es mål gr uppe, at de r ent f akt i sk
f øl er si g skol epr essede. Det vi l si ge, at vor es egent l i ge l øsni ngsf or sl ag kommer t i l at
f or bedr e skol epr essede gymnasi el ever . Dog vur der er vi st adi g vor es over or dnet
mål gr uppe t i l at vær e al l e gymnasi eel ver , da det kr æver al l es i ndsat s og engagement
at f å en god kl asser umskul t ur på benene.
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DIALOGSKABELONEN
WILLIAM & WILLIAM & ANNA

En god klasserumskultur er vigtig, helt fra den første gang man sætter sig ind i et
klasseværelse i børnehaveklassen. Derfor vil vores projekt også kunne strækkes helt
ned til de mindste klasser i folkeskolen. Dog er der allerede et langt større fokus på
trivsel i folkeskolen samt et mindre karakterpres, og derfor har vi taget udgangspunkt
i en målgruppe, der strækker sig over gymnasiets tre år.
Elevtrivselsundersøgelsen på Nærum Gymnasium viser at:

Dette viser os at på lige netop vores skole, sidder der faktisk 1 ud af 3 i hver klasse,
der ikke tør række hånden op, hvis der er noget, de ikke forstår. Dette indikerer altså,
at den problematik, vi har valgt at arbejde med, rent faktisk er en realitet på lige
netop Nærum Gymnasium.

LØSNINGSFORSLAG
Løsningen er en præsentation, der skal fremlægges i alle klasser. Dette skal gøres af
den pågældende klasses klasselærer. Ideen er, at præsentationen skal indeholde
argumenter for, hvor vigtigt det er at skabe god klasserumskultur. Derefter skal
præsentationen indeholde dialogskabende spørgsmål, der skal øge muligheden for
samtale mellem lærer og elev samt elever imellem. Præsentationen skal så vidt
muligt appellerer til eleverne ved brug af klare budskaber. Elementerne fra
skabelonen som for eksempel tilfældige pladser er blevet afprøvet i klasser med
positiv feedback.
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NAG’ELADEN
LOUISE & ANDERS & FREDERIKKE & LAURA

PROBLEMSTILLING
Vi har val gt emnet skol epr es, da det t e er et st or t pr obl em f or mange unge.
Pr æst at i onskul t ur en er i dag bygget op om skol e og kar akt er er , hvor mange el ever
f øl er , at det de yder , al dr i g er godt nok. Vi har der f or val gt at f okuser e på det t e
pr obl em, da vi sel v kender t i l det . Vi har i nt er vi ewet en mål gr uppe best ående af
f or skel l i ge 3. g el ever , som f or t æl l er , at de opl ever denne pr æst at i onskul t ur .
Vor es mål gr uppe opl evede, at der var br ug f or en pr æst at i onsf r i ar ena, hvor man i kke
skul l e pr æst er e. Det t e sker i t akt med det st i gende konkur r encesamf und, hvor man
f øl er , at man hel e t i den skal pr æst er e. Der f or t ænkt e vi , at det var en god i dé at l ave
et pr æst at i onsf r i t r um.
“ De unge f r emhæver i i nt er vi ewene f øl el sen af at skul l e pr æst er e i al l e l i vet s ar enaer
f x i f or hol d t i l venner , f ami l i e, f r i t i dsakt i vi t et er , soci al e medi er , udseende samt i sær
uddannel se og ar bej de. Det t e per spekt i v på pr obl emat i kken bl i ver under st øt t et af en
under søgel se f r a Psyki at r i f onden, der vi ser , at næst en hver anden ung i al der en 1624 år kun f øl er si g god nok, når de har succes på næst en al l e omr åder i der es l i v
( Psyki at r i f onden, 2017) . “
“ Konsekvenser ne af , at ungdommen f øl er si g mer e pr esset , ses også t ydel i gt i den
nat i onal e sundhedspr of i l : Hver t r edj e ung opl ever , at de har et høj t st r essni veau,
næst en hver f emt e ung har et dår l i gt ment al t hel br ed, og ci r ka hver t i ende ung
opl ever at vær e uønsket al ene. Det t e er høj er e end f or nogen anden al der sgr uppe
( Sundhedsst yr el sen, 2017) . ”
Vi har t al t med en eksper t f r a Dansk Ungdoms Fæl l esr åd, som har udst yr et os med
vi gt i ge dat a f r a der es ungeanal yse, som i nogen gr ad vi ser si g r et over r askende. Vi
l æst e i ungeanal ysen at unges sel vvær d er bygget op om der es pr æst at i oner i
uddannel ses- og ar bej dsl i vet . og de t ager sel v skyl den f or der es succeser og f i askoer .
53% unge f øl er de skal pr æst er e noget f or at f å opl evel sen af at de er gode nok som
mennesker . 77% af unge si ger at de f øl er at de kan bl i ve hvad de vi l hvi s bar e de
t ager si g sammen. Det t e er et st or t pr es at have, f or di den enest e man bebr ej de er si g
sel v. Samf undet s f or vent ni nger går hånd i hånd med skol en, da skol en er en
samf undsi nst i t ut i on der gi ver adgang t i l at i ndf r i samf undet s f or vent ni nger .
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NAG’ELADEN
LOUISE & ANDERS & FREDERIKKE & LAURA

Man skal hele tiden ud at skabe sig selv og jagte det gode liv, hvor man er ansvarlig
for sin egen skæbne. Vores skolesystem er adgangsbilletter til uddannelser, stillinger
og “liv”, og der bliver derfor lagt stort pres på at klare det godt. Man kan derfor se en
direkte sammenhæng mellem konkurrencesamfundet og skolepres.

LØSNINGSFORSLAG
Vi vil gerne lave et præstations frit rum på Nærum Gymnasium for dens elever. Vi har
tænkt os at sådan et præstations frit rum skulle styres af et elevudvalg på gymnasiet
ligesom mange andre allerede gode eksisterende projekter og områder allerede bliver
gjort. Dette præstations frie rum ville vi ligeledes navngive med “NAG” initialerne og
navngive NAG’eladen. NAG’eladen vil være todelt hvor der dels vil være rum for elever
der vil have et sted og være sammen med venner efter skoletid. Det kan være et sted
hvor man kan snakke med sin/sine ven/venner eller lave aktiviteter som at spille fx.
bordtennis eller bordfodbold for hyggens skyld. I det andet rum skal der være plads
til et præstations frit afslapningsrum. Det betyder at der skal være plads til bare at
være. Det vil vi indfri ved at have et lokale/område hvor der er plads til at sidde i
stilhed og ikke blive forstyrret. Der vil være plads til man kan sidde på sin bærbar,
telefon, bog eller ingenting hvis det er hvad man ønsker. Man kan også sidde med
høretelefoner i og høre musik eller fx. se en film. Det vigtige er bare at man ikke
forstyrre andre ved larm så alle kan slappe af og få dette frirum. Dette projekt har
haft god virkning på Aurehøj Gymnasium.
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OUR MOOD
CLARA & SONIA & SOFIE
PROBLEMSTILLING
Med et øget medieforbrug og øget tilstedeværelse på de talrige sociale medier følger en
enorm følelse af forpligtelse om at være til stede hele tiden. Vi lever i et voldsomt
præstationssamfund hvor det, især af unge, forventes at man er på hele tiden. Det er ikke
kun i skolen men i alle sociale areaner, selv med venner og endda familie. Mange unge
sætter derfor meget høje forventninger og krav til sig selv, som de har svært ved at leve
op til. Dette skyldes mange forskellige faktorer. Relationer, skolen eller ensomhed kan
være med til at få flere til at føle, at de ikke er gode nok. Alle viser i dag altid deres
bedste side i præstationssamfundet og på sociale medier, det er derfor ikke normaliseret
at have det dårligt. Hvordan kan vi fjerne det kolossale præstationspres på unge? Og gøre
det mere normalt ikke altid at være i godt humør?
Vores målgruppe er unge, primært gymnasieelever. Det, der skal til for at forbedre unges
mentale sundhed og trivsel, på dette punkt er at normalisere, det ikke altid at have et
perfekt liv. Der skal sættes fokus på, at det er helt okay at have en dårlig dag eller
periode. Dette vil få unge til at sætte deres forventninger til sig selv ned og dermed
acceptere sig selv og sit humør mere. Unge har behov, for at være på øjenhøjde med sine
jævnaldrene. Der skal derfor skabes et forum hvor alle frit kan dele deres oplevelser, på
godt og på ondt.

LØSNINGSFORSLAG
Vi vil gerne give et realistisk syn og indblik i hvordan unge på gymnasier har det. Derfor
vil vi videreudvikle skoleappen Lectio. Lectio er på stort set alle gymnasier og er et
lokalt medie der er meget brugt. Det er en app, der rammer målgruppen perfekt. Ikke nok
med, at det er unge, er det alle unge på gymnasiet. Vi vil indføre en humørmåler på
appen, hvor alle skal indtaste deres humør fra 1-10. Alle vil så have adgang til at se det
gennemsnitlige humør hver dag. Derudover skal der være et forum, hvor man frit kan
sætte ord på sine følelser og komme ud med sine frustrationer. Dette vil alt være
anonymt og derfor lettere for unge at være ærlige omkring. Det vil være muligt at
kommentere andres opslag, like osv. Dette kan få unge, til at være mere ærlige om
hvordan de har. Skolen og ledelsen vil have adgang til alt og kan på den måde og benytte
dette som en form for trivselsmåling.
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OUR MOOD
CLARA & SONIA & SOFIE

LØSNINGSFORSLAG
Det vil altså fungere som et lokalt medie, der er på en app, som allerede eksisterer
og er i brug af alle gymnasiets elever dagligt. Dette online forum skal være starten på
en bevægelse, der i længden kan udvikle sig til et fysisk forum hvor man evt. kan
mødes og snakke om ting, der er svære. Ved hjælp af det online forum, er det muligt
for skolens ledelse at se hvad der primært plager de unge på gymnasiet. Vi kunne
godt tænke os, at der et par gange om året kom, nogen foredragsholdere ud og
dermed sætte fokus på de mest gentagende problemer. Dette kunne være andre unge,
med erfaring inde for pågældende områder. På den måde er vi med til at skubbe unge
i den rigtige retning og løse problemet.
For at teste vores ide, har vi forsøgt at lave vores online forum fysisk. Vi har lavet en
frustrationsvæg og en humørvæg, som vi har hængt frit på skolens samlingssted,
Agoraen. Her har alle frit kunne skrive deres tanker, følelser og humør på væggen,
ligesom man ville kunne online. Vores test var en succes og mange har i løbet af et
par dage skrevet på væggen. Vi spurgte forskellige som skrev og det mest gentagende
svar var, at det var en lettelse at komme ud med sine følelser.
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