
Det er elevernes trivsel, der skal forbedres. Derfor spiller de også en vigtig rolle i arbejdet 

med trivselsmålingens resultater. Giv eleverne et medansvar i arbejdet – det øger deres  

motivation og ejerskab. 

Du kan inddrage eleverne ved at lave et fælles mindmap for trivslen i klassen. Se lærere-

vejledningen her. 

LÆRERVEJLEDNING: SÅDAN KAN I BRUGE MINDMAPPEN
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Tal først om trivselsmålingens resultater i jeres klasse. Hvad oplever I som 

udfordringer? Hvad synes I virker rigtig godt?

Udvælg hvilke udfordringer I vil løse, eller hvilke successer I vil prøve at udbrede.

Lav ét mindmap for hver udfordring eller succes, I vil arbejde med. Skriv jeres udfor-

dring eller succes i midterste boble. 

(Mindmap-skabelonen findes på næste side.)

Tænk frit over, hvad I kan gøre for at løse jeres udfordring eller udbrede jeres 

successer. Skriv ideer og forslag til tiltag i boblerne rundt om den miderste. Brug 

evt. post-its. Lav flere bobler efterhånden, som I har brug for det. 

Tip:  I kan bruge jeres viden om årsagerne til udfordringen, til at målrette jeres 

endelige indsatser for bedre trivsel

Tip:  Når I arbejder med en succes, så fokusér på hvad, der virker godt. Tænk over, 

hvordan det kan udvides eller overføres til andre sammenhænge.

 5 Vurdér samlet i klassen, hvilke indsatser der er de bedste, og aftal hvordan de skal 

laves i praksis. Her kan I bruge værktøjet ’klasseaftalen’ til at skrive jeres aftaler op 

i. Klasseaftalen findes på http://www.emu.dk/sites/default/files/Klasseaftale_skabelon.docx.

I kan hænge den op i klassen, så det er nemt for alle at huske, hvad I har aftalt.



SÅDAN GØR I:
1)Skriv den udfordring I vil løse, eller den gode 
ting I vil lave mere af, i cirklen i midten. Lav 
et mindmap for udfordringen eller successen

2)Tænk frit over, hvad I kan gøre for at løse jeres 
udfordring eller lave mere af jeres succes. Skriv 
ideer og forslag til tiltag op i
boblerne rundt om midten.

3)Bagefter aftaler I på klassen, hvad I
vil gøre for at forbedre klassens trivsel.




