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At gøre eleverne opmærksomme på, hvilke handlemuligheder de har, hvis de mistrives, og hvad der kan 

gøres på forskellige niveauer – individuelt, i klassen, på skolen og i samfundet – for at sikre, at ingen 

mistrives socialt i skolen. 

 Oplæg om vigtigheden i at få hjælp, når man mistrives (ca. 15 min.) 

o Det er legitimt at bede om og at tilbyde hjælp. 

o Hvad kan man som klassekammerat gøre?  

o Hvor kan man finde hjælp? 

 Hjørneøvelse (ca. 30 min.) 

Der introduceres til lektionen ved hjælp af PowerPoint-præsentationen. Husk at skrive de hjælpemuligheder 

ind, som findes på skolen. 

 

Efter oplægget skal eleverne selv på banen i hjørneøvelsen, hvor de skal diskutere, hvad der kan gøres på 

forskellige niveauer for at sikre, at ingen mistrives socialt i skolen.  

Øvelsen tager 15 minutter, og derefter er der 10 minutters opsamling. I lærermaterialet til hjørneøvelsen og i 

slideshowet kan du læse om øvelsen, og hvordan du faciliterer den. Kort fortalt bliver eleverne fordelt ud i 

fire hjørner, og grupperne i hvert hjørne skal ud fra en case komme med forslag til, hvordan man kan prøve 

at forhindre, at nogen føler sig ekskluderet fra fællesskabet. Hvert hjørne har et særligt niveau, de belyser 

problematikken ud fra; henholdsvis individ, gruppe, skole og samfund. 

 

Ved at belyse problematikken fra fire forskellige niveauer bliver det tydeligt for eleverne, at ensomhed og 

social mistrivsel er et problem for den enkelte, men at løsningen ligger både hos fællesskabet og den 

enkelte. 

 Problemer kan vokse eller løses – det er vigtigt at få hjælp, hvis man mistrives. 

 Der er mange muligheder for at få hjælp – på og uden for skolen. 

 Man har ikke ansvar for at løse andres problemer, men for at reagere, hvis man bliver bekymret for 

andre.  

 Det er okay at gå til en lærer eller vejleder, hvis man er bekymret for en klassekammerat. 

 Forskellige aktører på forskellige niveauer kan være med til at forebygge, at mistrivsel udvikler sig.  

 Skriv skolens hjælpemuligheder ind. 

 Upload eller print dokumentet ’Hvor får man hjælp?’. 

 Gennemse lærermaterialet til hjørneøvelsen. 


