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Indledning
Undersøgelsen »Undervisningsmiljøer på ungdomsuddannelser 

– Elevernes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed« er en kvalitativ 

undersøgelse, der belyser undervisningsmiljøet på ungdomsuddannel-

serne. Undersøgelsen er gennemført af Metode- og Dokumentations-

Centret ved det tidligere Århus Amt i efteråret 2006 på bestilling fra 

DCUM. Nærværende udgivelse uddrager de konklusioner, der knytter 

sig særligt til social- og sundhedsuddannelserne. Der findes lignende 

udgivelser henvendt til hhv. de gymnasiale uddannelser, handelssko-

ler, tekniske skoler og produktionsskoler. Der findes også en samlet 

rapport med en mere omfattende gennemgang af undersøgelsens 

resultater. Se www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/undersoegelser

Undersøgelsesdesign

Der indgår 14 ungdomsuddannelser, heraf 2 social- og sundhedssko-

ler, i undersøgelsen. På hver skole er gennemført 6 elevinterviews á 

30 min., et fokusgruppeinterview med 4 undervisere og 1-2 ledere á 2 

timer samt observationer af det fysiske undervisningsmiljø.

Undersøgelsens hovedspørgsmål er:

1 Hvad påvirker elevernes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed i un-

dervisningsmiljøet dels set fra elevernes side, lærernes og ledelsens 

side og dels set ud fra forskellige typer uddannelser?

2 Hvilke elementer og relationer i undervisningsmiljøet er centrale for 

aktørerne?

3 Hvordan skabes der motivation blandt aktørerne for at arbejde med 

undervisningsmiljøet?
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Hovedkonklusioner
At ’have det godt med kammeraterne og underviserne’ og ’at lære no-

get’ er de to hovedoverskrifter i undervisningsmiljøet ifølge eleverne. 

De fremhæver det at trives som en forudsætning for at lære noget, 

men i lige så høj grad det at lære noget som en forudsætning for at tri-

ves. Mange elever på social- og sundhedsuddannelserne fortæller om 

følelsen af ’at flytte sig’ og endelig lære noget efter mange år i folke-

skolen, hvor de følte sig dumme eller overset. Eleverne siger desuden 

samstemmende, at det sociale er vigtigere end de fysiske rammer.

» Det er vigtigt at gå i en god klasse, så man ikke bruger tiden på proble-

mer i stedet for på undervisning. (elev)

Eleverne på social- og sundhedsuddannelserne oplever således en tæt 

sammenhæng mellem trivsel og læring, og det vigtigste er at:

• gå i ’en god klasse’

• blive behandlet som voksne

• have et godt forhold til underviserne – ’at blive set’

• underviserne er fagligt kompetente

• få hjælp fra underviserne

• få passende udfordringer

Underviserne og lederne ser i modsætning til eleverne det fysisk/æste-

tiske og det sociale som to ligeværdige ’ben’ på undervisningsmiljøet. 

De lægger vægt på, at der er gode rammer for varierede arbejdsformer, 

fx gruppearbejdspladser, auditorium og opdaterede værksteder. De 

oplever desuden, at flotte bygninger har en vigtig signalværdi, som kan 

bidrage til at give social- og sundhedsuddannelserne en højere status i 

samfundet. Generelt mener de, at gode fysiske rammer giver overskud 

til at fokusere på det sociale og det faglige.

Underviserne og lederne oplever, at der er stor opmærksomhed på 

fravær og frafald, og det vigtigste for fastholdelse af eleverne er:

• en tæt kontakt mellem underviser og elev, især gennem kontaktlæ-

rerordningen, men også i lærernes daglige kontakt med eleverne

• faglige tiltag, især at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed 

og at tilbyde individuelt tilpasset hjælp

• fokus på omgangstonen mellem eleverne

• at styrke demokrati og ansvarlighed gennem elevinddragelse, fx i 

undervisningsmiljøarbejdet

Det siger 
underviserne 

og lederne

Det siger 
eleverne
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Trivsel
I kategorien trivsel lægger både elever, undervisere og ledere vægt på 

det, de kalder ’en ordentlig omgangstone’. En ordentlig omgangstone 

har den effekt, at:

• eleverne ikke er bange for at sige noget på klassen

• mobning forebygges

• det er nemmere at håndtere eventuelle problemer, som dukker op

Både elever, undervisere og ledere siger, at problemer mellem ele-

verne som oftest ikke er mobning, men samarbejdsproblemer. Alle de 

interviewede fremhæver i den forbindelse aktiviteter og samarbejde 

på tværs af faste grupperinger som en vigtig forebyggelse mod mob-

ning. Fx vil eleverne gerne have, at underviserne i begyndelsen sætter 

dem i forskellige grupper, så de lærer hinanden at kende og øver sig i 

at arbejde sammen med mange forskellige. Der gøres ikke så meget 

ud af aktiviteter for hele skolen eller på tværs af hold pga. de skif-

tende skoleperioder. 

Det er ikke muligt med baggrund i materialet at sige noget om årsager 

til, at et hold kommer til at fungere godt eller dårligt. Nogle elever og 

undervisere fortæller, at der er hold, hvor eleverne bare ikke har noget 

til fælles eller ikke er interesserede i hinanden. Nogle hold spiser fx 

altid frokost sammen, mens andre ikke kan finde ud af at samles.

Alle er enige om, at elevernes aldersforskel er en fordel. Det giver dyna-

mik og gode diskussioner, og de ældre elever bidrager til at begrænse 

den uro, der kan være, blandt de unge elever. De unge elever oplever 

at kunne lære noget af de ældres livserfaring. Der er dog eksempler på 

irritation hos de ældre elever, som synes, at de unge er for ukoncentre-

rede og selvoptagede. 

Undervisere og ledere fortæller, at selvom eleverne tager afstand fra 

mobning, kan det godt forekomme alligevel, fordi eleverne ikke er 

bevidste om, at de mobber. Skolerne har som oftest ikke en anti-mob-

bestrategi. Underviserne oplever nogle gange, at de ikke er klædt 

godt nok på til konflikthåndtering, selvom de er godt inde i, hvordan 

eleverne trives og har det med hinanden. Klassens spilleregler og 

klasserumskultur er en fast del af introduktionsprogrammet. Det er 

som oftest noget, underviserne sætter i gang, men som gennemføres 

af eleverne. Det betyder, at eleverne føler sig ansvarlige, men de siger 

også, at det kan være svært at holde fast i over tid. 

» Pigerne kan mobbe meget raffineret ved bare at hæve et øjenbryn.  

(underviser)

Sammenfattende viser undersøgelsen om mobning, at

• undervisere og ledere melder klart ud, at mobning ikke tolereres

• eleverne ønsker, at underviserne slår hårdt ned på optræk til mob-

ning

• mobning begrænses, når undervisere og elever samarbejder og ser 

det som et fælles ansvar

• mobning forekommer oftest i de klasser, hvor eleverne fungerer 

dårligt med hinanden

• indsatser mod mobning drøftes i lærerteamet

• underviserne bruger meget tid på at udrede mobning via kontaktlæ-

rerordningen, og det fører som oftest til, at mobningen stopper

Konflikter og 
mobning

Samarbejde og 
sammenhold

Omgangstone
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Læring
Eleverne fremhæver relationen til underviserne som afgørende for 

deres læring, fx at underviseren kan huske deres navn, når de kommer 

tilbage fra praktik, eller at underviserne siger godmorgen på gangen. 

Underviserne lægger vægt på at kende lidt til elevernes baggrund, og 

nogle bruger det aktivt i undervisningen ved fx at relatere det faglige 

stof til elevers erhvervserfaringer.

Eleverne ønsker, at underviseren:

• er åben og lyttende

• er engageret 

• giver ansvar til eleverne

• er en autoritet, som kan sige fra

• ikke behandler eleverne som børn, fx ved at skælde ud

Nogle elever fortæller, at de har undervisere, der svinger mellem at 

behandle dem som børn og voksne, fx ved at give dem meget ansvar, 

men så alligevel kontrollere eller skælde ud. Eleverne siger, at de bedre 

kan lære noget, når de oplever, at underviseren kan lide dem, og at alle 

er vigtige. ’Uretfærdigheder’ og forskelsbehandling, hvor en gruppe 

fx får lov til at gå hjem tidligere and andre grupper, bliver taget meget 

tungt. 

Mange elever har oplevet at stå i stampe i folkeskolen eller er efter 

mange år på arbejdsmarkedet startet ’på en frisk’. Mange betragter sig 

selv som dumme, og på social- og sundhedsskolen oplever de ofte for 

første gang at rykke sig fagligt. At lære noget er afgørende for elevernes 

trivsel.

Det er meget vigtigt for eleverne, at de oplever at få den nødvendige 

faglige hjælp. De foretrækker at arbejde med faglige problemer på klas-

sen frem for at blive taget ud og få specialundervisning. En elev fortæl-

ler fx, at underviseren ved uddannelsens start har talt med klassen om, 

at der måske er mange, der har brug for hjælp til stavning eller til at 

overvinde generthed. Gennem denne åbenhed finder eleverne ud af, at 

mange har det lige som dem selv, og at de kan hjælpe hinanden. Det 

er fx ikke pinligt at fremvise et PowerPoint-show, selvom der måske er 

stavefejl.

» De fleste i klassen har svært ved et eller andet, og når alle ved det, kan 

man bedre hjælpe hinanden. (elev)

Underviserne oplever at få flere og flere elever med problemer, men at 

eleverne også er hurtigere end tidligere til at bede om hjælp. Denne 

åbenhed fører til en hurtig indsats, så eleverne ikke kommer bagud, fx 

kan computerprogrammer til læsehjælp ligge klar ved uddannelsens 

start. Underviserne fortæller, at de ofte har elever, der siger, at de ikke 

før har fået hjælp.

Eleverne fremhæver variation som afgørende for deres læring, og de 

synes generelt, at arbejdsformerne på social- og sundhedsskolen er 

varierede. Eleverne vil gerne inddrages og være aktive i undervisnin-

gen, og de sætter pris på gruppe- og projektarbejde, hvor de oplever at 

få bearbejdet det faglige stof. Nogle synes dog, at projektperioderne er 

lange og savner sammenhængskraften på holdet og det faglige input 

fra underviserne. 

Vejledning er afgørende for et vellykket projektforløb. Nogle elever 

fortæller, at de føler sig meget overladt til sig selv i projektarbejdet. Fx 

kommer en underviser ind i projektgruppen og siger ikke noget men 

sætter sig og lytter. Dette gør elever usikre, og de går i stå i deres ar-

bejde. Underviseren opfatter det som faglig usikkerhed og videregiver 

til de andre vejledere, at gruppen ikke fungerer godt. 

Aktiviteter ud af huset eller besøg udefra huskes som vigtig læring. Fx 

fremhæves et besøg på en handicapinstitution, hvor eleverne skal lave 

forskellige aktiviteter med beboerne. Her oplever de at bruge sig selv 

og få en oplevelse af, hvordan et fremtidigt job kunne være.

Relationen til 
underviseren

Faglig hjælp

Arbejdsformer

Ud af huset
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Et andet eksempel er et hold, der i forbindelse med samfundsfag er 

på besøg i landsretten, og her oplever de, hvordan teorien fungerer i 

praksis og kan se, at de har lært noget i samfundsfagstimerne.

Skolens indretning og udseende betyder ifølge eleverne ikke noget 

for deres læring, så her adskiller deres udsagn sig i særlig grad fra 

undervisere og ledere. Et godt indeklima er dog vigtigt for både elever 

og undervisere. I nybyggede skoler er der ofte meget glas, og det giver 

problemer med at regulere temperaturen, hvilket går ud over koncen-

trationen.

» Hvis bygningerne er nedslidte, så kommer man til at tro, at lærerne 

også er det. (elev)

Undervisere og ledere på en nybygget skole fremhæver, at de indby-

dende rammer signalerer en anerkendelse af uddannelserne. Eleverne 

er også glade for bygningerne, men de mener ikke, det har betydning 

for uddannelsernes status. ’Det har kun bedre arbejdsvilkår og højere 

løn, og det vil aldrig ske’, som en elev udtaler. 

Åbne fællesarealer og gruppearbejdspladser med glas beskrives af 

underviserne som en ’summen af liv’. Eleverne er mere forbeholdne; 

nogle synes, det er flot og kan godt lide, at man er med i det sociale liv, 

når man træder ud af klasseværelset. Andre har problemer med at kon-

centrere sig i de store rum og kalder grupperummene med glasvægge 

for ’abebure’. 

Underviserne fremhæver, at bygningerne afspejler uddannelserne og 

understøtter de mange forskellige aktiviteter og arbejdsformer. De 

finder det vigtigt, at lokaler og faciliteter til aktivitetsfag er synlige, og 

at elevernes forskellige læringsstile kan tilgodeses i skolens mange 

forskellige rum.

Sundhed
Eleverne siger, at de godt selv ved, om de lever sundt eller usundt, og 

de mener ikke, at skolen kan eller skal forsøge at påvirke deres vaner. 

Undervisere og ledere ser i modsætning til dette en stor udfordring i at 

påvirke og vejlede eleverne og vil gerne give eleverne tilbud om en sun-

dere livsstil. De har fokus på at få bevægelse ind i fagene, hvor samvæ-

ret og det at have det sjovt er i fokus. Når bevægelse ikke præsenteres 

som sport, er det nemmere at få eleverne med. De prøver også at 

skabe attraktive rammer for fysisk udfoldelse ved fx at stille boldbaner 

og bolde til rådighed, men det bruges mest af drengene. 

Livsstil

 De fysiske 
rammer
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Under temaet sundhed lægger eleverne vægt på, at skolen har en 

kantine, da det giver mulighed for samvær i spisepauserne. På en 

skole uden kantine fortæller eleverne, at de køber mad på en anden 

skole i området eller går på tanken, men at de hellere ville spise sam-

men. Nogle elever synes, man skal kunne vælge frit mellem sund og 

usund mad i kantinen, mens andre synes, at det sunde valg skal være 

attraktivt. En elev fortæller fx, at kantinen er begyndt at lave en frugt-

tallerken med et lille udvalg af udskåret frugt, som ser indbydende ud. 

De flotte farver og de lettilgængelige udskæringer er et godt alternativ 

til en romkugle sidst på dagen. Nogle elever efterspørger et elevkøkken 

med køleskab og mikroovn, så de kan tage middagsrester med i stedet 

for at købe dyr mad. 

Social- og sundhedsuddannelserne har den fordel, at sundhedstemaer 

ofte kan begrundes fagligt. En elev fortæller fx, at hun har lært om 

Maslows behovspyramide, og at hun derfor nogle gange overvinder 

trangen til at smide sig foran fjernsynet, når hun kommer hjem, og i 

stedet går en tur eller besøger en ven. Nogle undervisere vil gerne blive 

bedre til at begrunde de fysiske aktiviteter fagligt. De fortæller, at nogle 

elever opfatter det som pjat og har svært ved at forstå, at det er en 

vigtig del af uddannelsen.

Både elever, undervisere og ledere nævner det problem, at nogle elever 

er overvægtige, og overvejer, om det er etisk forsvarligt at sige til nogle 

elever, at de bliver nødt til at tabe sig, hvis de vil have et job. En skole 

tilbyder elever med et BMI over 25 at deltage i et projekt om livsstil. 

Projektet foregår i mellemtimer midt på dagen, men det er kun få fra 

målgruppen, der har tilmeldt sig, så nu får andre elever mulighed for 

at deltage, så holdet fyldes op.

Sikkerhed
Eleverne på social- og sundhedsskolerne er godt informeret om sik-

kerhed. De får gennemgået kemikalier og udstyr og er ikke i tvivl om, 

hvordan de skal håndtere det. På de deltagende skoler er naturfagslo-

kalerne nye, og sikkerheden er i top. Det nævnes dog af nogle elever, at 

undervisningen i forflytningsteknikker kunne opprioriteres.

Overvægt

Kantine

Sundhed i 
fagene



16 17

UNDERVISNINGSMILJØER PÅ SOCIAL-  OG SUNDHEDSSKOLER

Arbejdet med undervisningsmiljø
Materialet viser, at der er forskellige opfattelser af, hvad undervisnings-

miljøarbejde består af. Strategiske tiltag i form af fastholdelsesstra-

tegier og skolens profil nævnes på nogle skoler som vigtige områder 

af undervisningsmiljøet, mens undervisere og ledere på andre skoler 

overvejende tænker, at undervisningsmiljø handler om elevernes 

dagligdag som fx klasserumskultur. Skolerne arbejder typisk på begge 

niveauer og med koblinger, så fx arbejdet med en god omgangstone 

ses som en del af fastholdelsesstrategien.

Underviserne og lederne er optaget af, hvordan de skal prioritere 

undervisningsmiljøarbejdet i forhold til andre opgaver, da de oplever 

at arbejdet med undervisningsmiljø kan tage meget tid. Der er en ten-

dens til, at arbejdet med undervisningsmiljøet kommer i et konkurren-

ceforhold til det faglige og pædagogiske udviklingsarbejde. Lærerne og 

lederne oplever at have et lille råderum til undervisningsmiljøarbejde, 

både tidsmæssigt og økonomisk, og det er derfor vigtigt for dem at 

fokusere på forhold, de ved, de kan gøre noget ved. En leder udtaler 

fx, at de ønsker at have nogle få projekter, som de er sikre på at kunne 

følge til dørs. 

Underviserne fortæller, at en del undervisningsmiljøarbejde foregår 

uformelt i lærerteamet og i samtaler mellem underviser og elever. 

Undervisningsmiljøtemaer, der typisk er forankret i teamet er fx or-

densregler og elevdemokrati, men det handler også i høj grad om den 

daglige trivsel, elevernes relationer til hinanden og til underviserne. 

På en skole fortæller underviserne, at elevernes opfattelse af undervis-

ningsmiljøet er et fast punkt i kontaktlærersamtalen en gang årligt. 

Undervisernes arbejdsmiljø spiller på forskellig vis sammen med 

elevernes undervisningsmiljø. Velfungerende teams nævnes som 

afgørende for at kunne arbejde med undervisningsmiljøet, fx ved at 

aftale fælles fodslag i forhold til at løse problemer i en klasse. På en 

social- og sundhedsskole arbejder lærergruppen med eget arbejdsmil-

jø, bl.a. stresshåndtering. I den forbindelse diskuterer de, hvorvidt de 

er eller skal være rollemodeller for eleverne. Nogle har det godt med, 

at eleverne ser dem komme på cykel om morgenen og tror, det kan 

have en afsmittende effekt. Andre mener, at underviserne har brug for 

privatlivets fred, og at det er ok fx at ryge, selvom man er underviser på 

en social- og sundhedsskole.

Generelt er holdningen blandt undervisere og ledere, at eleverne skal 

have indflydelse på undervisningsmiljøarbejdet. Begrundelserne er, at 

eleverne lærer at deltage i demokratiske processer, og at det styrker 

deres tilhørsforhold til skolen. Det er dog gennemgående, at det er 

svært at få inddraget eleverne i arbejdet. På en social- og sundheds-

skole vil man gerne følge resultaterne fra undervisningsmiljøvurderin-

gen op med forskellige handleplaner via elevrådet, men eleverne har 

ingen kommentarer til undersøgelsens resultater. Lederen mener, det 

kan skyldes, at materialet er svært at overskue for eleverne. Hun synes 

også selv, at materialet er for stort og vil hellere bruge samtaler end 

spøgeskemaer. De korte skoleperioder betyder desuden, at de elever, 

der har deltaget i undersøgelsen, ofte ikke er på skolen, når resulta-

terne kommer.

Mange af eleverne fortæller, at de er tilfredse; de er på skolen for at 

lære noget og ønsker ikke at bruge tid på at få indflydelse. Nogle 

nævner dog, at der er brug for at arbejde med social- og sundhedsud-

dannelsernes image, så de kan få mere status i samfundet. Nogle 

elever fortæller, at de gerne vil kunne præge skolens udsmykning med 

opslag og produkter fra undervisningen, da de synes, skolen kan blive 

’for pæn’. 

Elevniveauet

Teamnivaeuet

Det organisato-
riske niveau
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Perspektivering
Eleverne oplever, at der er en tæt sammenhæng mellem deres trivsel 

og læring. Klasseregler og omgangstone opleves som vigtigt og værd 

at bruge tid på, men der er en tendens til, at der bruges meget tid på 

det i introduktionsperioden, hvorefter det langsomt glider ud. Eleverne 

skal have hjælp til at vedligeholde og justere aftalerne løbende. Det er 

også vigtigt, at der er klare aftaler om ansvarsfordeling og eventuelle 

sanktioner, hvis reglerne ikke bliver overholdt. 

Der ser ud til at være en stærk motivationsfaktor i samværet og det, 

der er sjovt, så udfordringen for underviserne består i at bevare denne 

tilgang, samtidig med at de faglige mål er tydelige pejlemærker for 

eleverne. Især fysiske aktiviteter skal have en åbenlys faglig relevans, 

fx fordi det foregår sammen med brugere/borgere, som stiller sær-

lige krav, fordi de fx har et handicap. Underviserne skal generelt være 

opmærksomme på at begrunde og argumentere for aktiviteter som 

lege og spil, ellers er der risiko for, at eleverne oplever aktiviteten som 

’pjat’ og derfor undgår at deltage. Desuden kan der være potentiale i at 

fange mulighederne for ’sundhedsaktiviteter’, når de opstår spontant, 

eller planlægge aktiviteter, som indebærer fysisk udfoldelse, men uden 

at dette er det centrale. 

Det er afgørende for elevernes trivsel, at de oplever en faglig udvik-

ling. Derfor skal eventuelle støtteforanstaltninger være på plads ved 

studiestart, så eleven ikke risikerer at komme bagud og derved miste 

modet. Desuden er åbenhed om elevernes faglige problemer sikkert 

det bedste udgangspunkt for at komme videre og overvinde generthed 

og flovhed. Når eleverne i en passende progression presses ud ’over 

rampen’, oplever de, at det ikke er så pinligt, som de havde forestillet 

sig, eller endda at problemet ikke er så omfattende, som de troede. 

Eleverne vil gerne være aktive og præge skolen, men mange har rigeligt 

at se til med at håndtere de faglige og personlige krav, der er knyttet 

til undervisningen og praktikken. Arbejdet med undervisningsmiljø er 

dog vigtigt for elevernes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed, og der-

for også et vigtigt element i en skoles rekrutterings- og fastholdelses-

strategier. Undersøgelsen peger på, at der er størst chance for succes, 

hvis undervisningsmiljøarbejdet integreres i de aktiviteter, som elever, 

undervisere og ledere i forvejen er optaget af. Desuden er der gode 

muligheder for at koble undervisningsmiljøarbejdet på skolen med 

faglige mål fx inden for arbejdsmiljø.

Det er også vigtigt at vælge overskuelige projekter, som de involverede 

elever kan nå at se et resultat af, mens de stadig er på skolen. Det vil 

måske opleves mere vedkommende og overskueligt for nogle elever at 

involvere sig i undervisningsmiljøarbejde i en kort og klart afgrænset 

periode omkring et klart afgrænset projekt.
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