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Mistrivsel og psykisk sårbarhed

Stort spektrum

• Alvorlig psykisk sygdom, fx bipolær lidelse og borderline

• Funktionsnedsættelser, fx ADHD og ordblindhed 

• Midlertidige mentale belastningstilstande, fx stress og depression

Ny udvikling (CeFU)

• Den ”gamle udsathed” – sårbarhed forstærket af social belastning 
og ulighed

• Den ”nye udsathed” – middelklassens mistrivsel

Vi taler om dem alle i dag



Fællestræk for psykisk sårbare i skolen
At gå i skole kræver, at man kan
• komme op om morgenen
• forholde sig til mange mennesker på én dag
• tåle mange sanseindtryk og støj
• være stille i længere tid og koncentrere sig 
• overskue mange skift og aktiviteter
• holde styr på sine ting
• styre sin tid i forhold til lektier og afleveringer
• afkode uskrevne sociale spilleregler

Det er alt sammen svært, når man er psykisk sårbar

(Hove Thomsen & Damm 2012, Straarup & Bertelsen 2017)



Fællestræk for sårbare elevers mentale tilstand

• Følelsesmæssig uro
• Manglende selvtillid
• Følelse af uoverskuelighed og usikkerhed 
• Problemer med at ”tage sig sammen”
• Vedvarende oplevelse af stress:



Psykisk sårbare stresses mere pga. lav 
stresstærskel

Stressniveau hos 
sårbare

Normalt stressniveau

Udfordringer hen 
over dagen



Hvordan kan det opleves?

”Det er lidt ligesom at være på udsalg i Bilka døgnet rundt”.

”Det føles som at sidde på bunden af et hul, mens alt det, jeg 
gerne vil, er lige oppe over mig. Og alligevel kravler jeg ikke 
op, men ligger bare på bunden og bebrejder mig selv”.

Læs selv:
Christian Ågård Bennike, Dagbladet Information, 29.04.16:
”Min søsters kamp mod sig selv”
https://www.information.dk/mofo/soesters-kamp

https://www.information.dk/mofo/soesters-kamp


Hvad kan lærere og ledere gøre?

Det er disse udfordringer, skolen skal hjælpe sårbare elever med at 
overvinde. Vi skal
• hjælpe eleverne til at kunne mestre det, de gerne vil
• lade dem møde en skole og en undervisning med tydelighed i et liv 

præget af uoverskuelighed 
• lade dem møde en skole og en undervisning med venlighed i et liv 

præget af utryghed
Derfor fokus på at
• træne elevernes mestringsstrategier
• praktisere en klasseledelse – i timerne og på skolen som helhed –

med tydelighed og venlighed



Mestring = at kunne få tingene gjort

”At tage sig sammen” handler om noget meget praktisk:
• Gode daglige vaner
• Strategier for det, der er svært
• Måder at gennemføre de små og store gøremål på

• Først træner man det med hjælp fra andre, fx forældre eller 
lærere

• Så kan man efterhånden selv

(Ågård 2015)



Mestring som forudsætning for skolearbejde



A. Koncentrationsstrategier
• Mange elevers evne til koncentration er alvorligt svækket
• Sårbare elever har et særligt behov for hjælp til at holde fokus
• Skolen kan arbejde med at øge koncentration

– Tale med eleverne om koncentrationens betydning for læring
– Lægge vægt på at skabe arbejdsro i timerne
– Skabe visuel ro: mattere glasvægge, ingen åbne døre, orden
– Lave koncentrations-fitness, fx timer til ”læselyst”
– Styre brugen af bærbare og mobiler:

• Mobilerne i tasken eller i en kasse
• Computerne altid lukkede ved timestart – ingen private 

dagsordner fra starten

(Ågård 2016)



B. Planlægning

Træning i organisering og planlægning
• Organiseringssystemer: oprettelse af filer, mapper, steder til 

papirer og bøger
• Planlægning af dagen, ugen, måneden – forlæns og baglæns
• Prioritering af opgaver: first things first
• Konkret vurdering af tidsforbrug 
• Valg af rækkefølge for opgaver
• Valg af hensigtsmæssig tidspunkt til opgaven
• Valg af hensigtsmæssig arbejdsplads 
• Påmindelsesfunktioner på telefonen



Fælles skoleopgave at træne planlægning 

• Stærkt udvidet ”studievejledning”
• Man skal træne eleverne gennem lang tid, fx sidste 15 min. i sidste 

lektion hver dag i starten
• For stor en opgave for den enkelte lærer
• Fælles skoleopgave at skaffe eller producere træningsmateriale –

studievejlederne tovholdere?



C. Søvn og energi
• Over 60 % af unge 16-24 år får ikke søvn nok til at føle sig udhvilet 

pga. skærmunderholdning
• Søvnunderskud hindrer læring og forstærker stress og sårbarhed 
• Der er brug for at 

– tale med elever og forældre om problemet
– især tale med drengene og forældre om konsekvenser af 

gaming
– give konkrete ideer, fx skærmfri tid før søvn, mobilen ud af 

værelset
• Der er måske brug for 

– sms eller telefon-vækkeordning til nogle elever?
– morgenmad? 

(https://www.regioner.dk/gf19/services/gf19-nyheder/daarlig-soevn-og-for-meget-skaerm-goer-flere-boern-syge)
(https://gymnasieskolen.dk/stressekspert-gymnasieelever-skriger-paa-mobilregler)

https://www.regioner.dk/gf19/services/gf19-nyheder/daarlig-soevn-og-for-meget-skaerm-goer-flere-boern-syge
https://gymnasieskolen.dk/stressekspert-gymnasieelever-skriger-paa-mobilregler


Kort diskussion

• Hvad har I på jeres skole i øjeblikket af praksis, strategier, 
ressourcer og materiale til at støtte elevernes mestrings-
strategier:
– Koncentration
– Planlægning og organisering
– Energi og søvn

• Hvor er der brug for en ny indsats?



Brug for en mere tydelig skole?

• Skolen er blevet for utydelig for udfordrede elever
• Det er svært at skille arbejde og fritid – skolen er blevet uformel og 

”hyggelig”
• Det kræver overskud at navigere som moderne ”selvstændig” elev 

med frie rammer og stor valgfrihed
• Det er svært at knække koden
• Det bliver for svært at ”tage sig sammen”

(Ziehe 2007, Ågård 2016)



Klasseledelsesstile

(Ågård 2016)



Dimensioner i den autoritative klasseledelse

(Ågård 2016)



Den retningsgivende skole

Er forventningerne eksplicitte?
• Er det nemt for eleverne at gøre det, der forventes af dem, når de 

går ind ad døren til skolen?
• Er skolens forventninger tydelige og forståelige for både elever og 

forældre?
• Har skolen ekspliciteret sine forventninger om fx

– Arbejdsindsats
– Udhvilethed og søvn
– Brug af computer og mobiler
– Opførsel på fællesarealer, fællesmøder, ekskursioner osv.



Klasseledelse som skoleopgave

• God, autoritativ klasseledelse i de enkelte klasser er også en 
ledelsesopgave

• Det skal på den fælles skoledagsorden at udvikle praksis



Eksempler på tydelighed og kontakt i timerne

1. Gruppedannelse og placering af elever

• Processen kan være belastende og ekskluderende

• Teamet kan aflaste sårbare elever ved at bestemme grupper og 
placering, evt. lave makkerpar  

2. God timestart

• Skabe kontakt, koncentration og overblik fra første minut

• Alle computere lukket, øjenkontakt, venlig stemning

3. Meget eksplicit instruktion

• Eksplicitere forventninger og de involverede operationer i opgaver

• Ikke bare ”Du skal gå mere i dybden”

4. Løbende god kontakt

• Holde øje med sit kommunikationsmønster

• Der må ikke være elever, man altid har dårlig kontakt til

• Følge op på de elever, der får dårlig kontakt
Dorte Ågård



Kontakt er også en fælles opgave

Teamet og ressourcepersoner skal aflaste den enkelte lærer:
• Teamet skal hjælpe hinanden med at få kontakt og kendskab til alle  

elever
• Løbende team-fokus på trivsel
• Specialister på skolen – henvisningsmulighed fx

– Studievejledere
– Mentorer
– ”Bedsteforældre”
– Lærere med specialpædagogisk viden, fx om aspergers el. ADHD



Misforståede hensyn

• ”Det er synd for dig – derfor stiller jeg ingen krav”
• Det er ødelæggende at blive mødt uden positive forventninger
• Sårbare elever har brug for tydelige, støttende rammer og krav og 

samtidig en forstående fleksibilitet
• Balancen er svær – men nødvendig



Vi skal hjælpe eleverne til at kunne

• Vi skal indrette undervisningen og skoledagen, så sårbare elever 
overvinder deres barrierer for at lærer og at trives

• Vi skal hjælpe dem til at kunne det, vi forventer af dem
• Vi skal møde eleverne med tydelighed og venlighed
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