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Fællesskaber og trivsel på EUD og EUX

Alle har brug for gode fællesskaber og tillidsfulde relationer. Også elever på ungdomsuddannelser: Måske endda særligt elever på 
ungdomsuddannelser. Undersøgelser viser entydigt, at gode fællesskaber, trivsel og læring hænger uløseligt sammen. Gode fællesskaber øger 
rekruttering og mindsker frafald. 

Et fællesskab kan tage mange former. Der er fysiske fællesskaber, digitale fællesskaber eller kombinationer heraf. Der er socialt funderede 
fællesskaber. Der er fagligt funderede fællesskaber -og kombinationer heraf. Særligt unge mennesker skal lære at navigerer i stadig flere og 
konstant skiftende fællesskaber, og det er ikke altid lige nemt.

Uddannelsesystemet er en gennemgående ’fællesskabende’ faktor i alles liv, og som aktører i uddannelsessektoren har vi en særlig forpligtelse 
til at undersøge, udvikle og værne om fællesskaberne i ungdomslivet.

På Dansk Trivselsforum 2019 zoomer vi ind på ungefællesskaberne på erhvervsuddannelserne - særligt EUD og EUX, hvor hverdagen er opbrudt 
og hvor de faglige fællesskaber dominerer. Vi vil understrege vigtigheden af fortsat  at være  nysgerrige på, hvad et godt fællesskab betyder, og 
hvordan vi kan skabe det.  I den store fællesskabs-rus må vi dog ikke glemme den enkelte og hans/hendes individuelle behov. Et godt fælles-
skab kan ikke stå alene, men skal komplementeres med begreber som mangfoldighed og individualitet, idet oplevelsen af frihed også er afgø-
rende for særligt unge menneskers trivsel.

Konferencens oplægsholdere vil på forskellig vis dykke ned i, og nuancere begrebet ’unge-fællesskab’. Det sker i erkendelse af, at alle skal 
kunne trives, udvikle sig og lære – både som individer og i fællesskaber. 

Jannie Moon Lindskov, Direktør, DCUM
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 god trivsel og gode 
fællesskaber hænger 
sammen i alle livets 
aspekter.” 



” 

Tør vi lytte til eleverne? også når de er uenige med os? 

Hvornår inddrager vi reelt eleverne og hvornår er det bare en pseudoproces? Husk 
at tage eleverne seriøst, og husk at tage elevernes perspektiver og ønsker alvorligt i 
diskussionen om fællesskaber. 

Eleverne er eksperter på eget liv og det kan være at der ikke skal mere end en sofa 
og et bordtennisbord til at rykke afgørende ved fællesskabet. Maja Mørk fortæller 
hvordan.

Tør vi lytte?
Maja Mørk
formand , EEO

Der kan være tilbøjelighed til at betragte fællesskaber som noget eksternt til læreprocesser - et fornøjeligt vedhæng eller 
flødeskum på kagen. Men hvad nu hvis læreprocesser i helt fundamental forstand er sociale? 

Hvad nu hvis det, der karakteriserer os som mennesker er, at vi er sociale, og at vi organiserer os, så vi kan få mere fra 
hånden? I så fald bør uddannelsesinstitutioner tage det sociale meget mere alvorligt end de gør nu. Lene Tanggaard giver en 
række forskningsmæssige perspektiver på det sociale og på fællesskabers betydning for læreprocesser.

Læring i fællesskaber
Lene Tanggaard, 
professor, Aalbog Universitet
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Hvad er forskellen på at være ung og elev? Og kan de to ting overhovedet 
betragtes separat i uddannelsessystemet? 

Når vi taler ungemiljøer, trivsel og fællesskaber, så må vi forstå, at det hele 
er vævet sammen på tværs af skolegang, fritidsaktiviteter, familie, venner 
osv. Måske skal vi tænke fællesskaber på nye måder? Det handler bl.a om at 
engagere unge mennesker, og duer et elevråd egentlig til det? 

Olav Hesseldahl dykker ned i ungdomsdybet og henter eksempler på konkret 
arbejde med at engagere den danske ungdom, og krydrer med et 
internationalt udsyn og et blik på unge i andre dele af verden. 

Ung - elev -ung
Olav Hesseldahl
Engagementsdirektør
Ungdomsbureauetmåske skal vi 

tænke fællesskaber 
på nye måder?” 

Hvad betyder ordet ’fællesskab’ egentlig på en ungdomsuddannelse? Er det noget man går og tænker over nede på 
tømrerlinjen? Fylder det noget? Betyder det noget? 

Morten Ryom tager os ud af teorilokalet og med ud på værkstederne og i klasselokalerne, hvor han giver os sit bud på 
hvad et godt ungefællesskab er, og hvad det betyder for et ungdomsuddannelsesforløb. Trives eleverne bedre når de 
inddrages? Hvad betyder ordet trivsel egentlig for eleverne? Er der mobning på EUD, eller er det bare 
værkstedshumor? Er det vigtigt?

Hilsen fra virkeligheden
Morten Ryom
Folketingskandidat
tidl formand, EEO



” 
fællesskaber 
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utroligt 
meget for 
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processer

Man skal altid lærer selv, men man lærer bedst sammen med andre! 

Fællesskaber betyder utroligt meget for trivsel og dannelsesprocesser. Indenfor skolen og 
ungdomsuddannelserne findes der mange forskellige fælleskaber. Venskabelige-fællesskaber, 
lærer-elev-fællesskaber, undervisende-fællesskaber, festende-fællesskaber, alvorlige-fæl-
leskaber og farlige-fællesskaber mv. De har alle deres særlige bidrag, når det drejer sig om 
trivsel og uddannelse. 

Alexander von Oettingen dykker ned i nogle centrale fælleskaber for at se nærmere på, hvad 
der karakteriserer dannende fællesskaber.
 

Fra viden til praksis
Randi Bruhn Mannion
Fagkonsulent, DCUM

I centrum af læringsprocessen står eleven. Relationer er grundlæggende, og rammesætning, 
rummelighed, variation og gensidig respekt er afgørende for både læringsudbytte, 
engagement og trivsel. Det ved vi alt sammen godt. 

Men hvordan gør vi det i praksis? Randi Bruhn Mannion giver konkrete eksempler på under-
visning, som i den virkelige verden har succes med at omsætte den vigtige viden til 
handlinger i praksis. 

Fællesskaber der danner
Alexander Von Oettingen

prorektor. Dr. Pæd, UC Syd
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