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 TRIVSEL 
 ELLER
 SAMMENBRUD
Anbefalinger til bedre trivsel
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For os handler trivsel om at have det godt. Det er vigtigt, fordi 
det er selve grundlaget for vores skolegang og lærelyst: Man 
skal være, før man kan lære. Hvis ikke vi har det godt derhjem-
me, i skolens fællesskaber eller i undervisningen, kan I lige så 
godt glemme alt om at lære os noget.

Men det synes vi ikke, I skal - vi vil jo gerne lære. I stedet synes 
vi, at I som politikere, ledere og lærere skal tage ansvar for at 
inddrage os og skabe bedre rammer for trivsel. Det giver vi her 
vores konkrete anbefalinger til, hvordan I kan gøre - og hvilke 
områder, vi oplever, at der er brug for at blive sat ind.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores arbejde og bruge det til at 
skabe forbedringer for os. Vi er jo Danmarks fremtid.

God læselyst
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Hvad er trivsel?
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Forskelsbehandling dræner
motivation og energi. Hvorfor 
stræbe efter noget, der aldrig 
bliver anerkendt, fordi al
opmærksomheden er på 
udvalgte, »stærke« elever?

”

”LHs trivselsundersøgelse
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For mange unge mistrives, og nedlukninger og hjemsendelser 
understreger behovet for en effektiv indsats, der forbedrer unges 
trivsel. Derfor har LH i foråret 2021 sat fokus på trivsel med 
kampagnen “Trivsel eller sammenbrud?”.

Som en del af kampagnen har vi taget temperaturen på trivslen 
på handelsskolerne. Vi har lavet en kvantitativ trivselsunder-
søgelse med 637 respondenter, to virtuelle fælleselevmøder 
med oplæg og debat, og oprettet et Trivselspanel med handels-
skoleelever fra hele landet.

Gennem vores intensive arbejde med trivsel er vi kommet nær-
mere, hvad vi som elever mener skaber god trivsel - og hvilke 
forhold, der udfordrer vores trivsel.

Resultaterne af disse mange møder og debatter mellem og på 
tværs af elevråd præsenteres i publikationens 8 fokusområder.

Trivsel eller sammenbrud
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Det er lidt svært at holde 
overblik over det, man skal 
lave, når man skal frem og 

tilbage for at spørge den rigtig 
lærer. Jeg har en underviser 

nu som jeg aldrig har 
mødt for eksempel.

”

”LHs trivselsundersøgelse
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Karakterer fylder meget i vores uddannelsessystem. De bruges 
til at vurdere vores evner, præstationer og kompetencer. Men 
både brug af karakterer, uddannelsessystemets karakterfokus 
og kulturen på skolerne påvirker os negativt. Det er med til at 
skabe en uhensigtsmæssig konkurrence mellem eleverne og et 
præstationspres, der ikke fremmer hverken læring eller trivsel.

1. Karakterer

Vores anbefalinger

Karakterfrit grundforløb
Det duer simpelthen ikke, at vi allerede fra første færd på han-
delsskolen skal præstere. Derfor vil vi have karakterfrit grund-
forløb på eud/eux og karakterfri 1.g. Det skal give rum til at lære 
og til at falde til. Vi vil dog stadig have karakter i fag, der afsluttes.

Færre karakterer
Vi oplever, at karakterer skaber et negativt pres for at præstere. 
Ved at give færre karakterer kan vi skærpe fokus på faglig ud-
vikling og progression i stedet for det nuværende standpunkt.

Kulturændring
Vi skal tale mindre om karakterer, og mere om læring og god 
undervisning. Lærerne skal være mere obs. på at fortælle (og 
vise), at karakterer ikke betyder alt. Ledelses- og lærerfokus på, 
hvad karakterer betyder, og hvor meget, de fylder.

Ny karakterskala
Karakterskalaen skal ikke længere tælle fejl. Der skal ikke være 
mere end én dumpekarakter, og springene skal være lige store. 
Der skal være flere karakterer på midten, så man ikke kan få 
elastik i metermål (7) som karakter til eksamen.
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Feedback er grundstenen for vores faglige udvikling. En karakter 
er blot en vurdering, mens feedback understøtter vores faglige ud-
vikling. Vi har derfor brug for mere og bedre konstruktiv feedback.

2. Feedback

Obligatoriske karaktersamtaler
En karakter er bare et tal, men der ligger også en faglig vurdering 
bag tallet. Den bør vi have krav på at høre og kunne samtale om.

Mere efteruddannelse & mere tid
Lærere skal tilbydes mere efteruddannelse i konstruktiv feed-
back og alternative evalueringsformer. De skal også have mere 
tid: Alt for mange lærere har for mange elever. De har brug for 
mere tid, hvis de skal give os god feedback.

Pædagogisk udvikling af feedback
Mere sparring i lærerteams og understøttelse fra ledelsen skal 
sikre god feedback og nye evalueringsformer.

Vores anbefalinger Vores anbefalinger

Det er forskelligt, hvordan vi lærer bedst, men al læring opstår 
i et samspil mellem lærer og elev. Vi vil gerne spørges ind til 
vores læring og have indflydelse på undervisningen.

3. Evaluering i undervisningen

Elevtrivselsundersøgelsen
Elevrådet skal arbejde aktivt med data fra ETU, og ledelsen 
skal forpligtes til at tage elevrådet seriøst og høre deres forslag. 

Evaluering af undervisningen
Læreren bør indimellem tage temperaturen på, hvordan det går 
med undervisningen i klassen: Hvordan er vægtningen mel-
lem gruppe- og individuelt arbejde? Føler I, at I bliver dygtigere?

Fælles planlægning af afleveringer
Mange elever er stressede over afleveringer, særligt hvis de er 
koordineret dårligt. Det kan forbedres ved at inkludere elever i 
planlægningen af afleveringerne, og generelt planlægge i bedre tid.
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Krav og forventninger skal være rimelige. For lave forventninger
skaber sløvsind og dårskab, for høje forventninger skaber 
stress og pres. Det skal løbende sikres, at ledelsens, lærernes og 
uddannelsessystemets krav og forventninger til eleverne står 
mål med deres muligheder.

4. Krav & forventninger
Nyt optagesystem
Optagesystemet til videregående uddannelser presser med sit 
store fokus på karakterer. Karakterer skal betyde mindre i et 
nyt optagesystem, som også skal være mindre socialt skævt.

Bedre koordinering
Lærere skal være bedre og have mere tid til at forventnings-
afstemme med hinanden og stille de samme krav. Særligt ifm. 
DHO, Erhvervscase og SO-forløbene.

Lektiefri skole
Dansk lektieforskning viser, at lektier rammer socialt skævt og 
ikke i sig selv giver dygtigere elever eller mere læring. Lektier 
bruges ofte disciplinerende. Det skaber et negativt læringsmiljø. 

Lokale aftaler om elevtimer
Underskrevet aftale mellem elevråd, lærere, og skolens ledelse 
om, hvornår lektier og afleveringer skal varsles, og loft over antallet 
af elevtimer pr. måned.

Samtaler
Møder mellem lærere og den enkelte elev om undervisningen, 
hvor læreren og eleven fælles kan sætte mål og evaluere vores 
faglige standpunkt og faglige sigtelinjer. Bidrager til at flytte 
fokus fra karakterer til læring. 

Vores anbefalinger
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Læreren har mulighed for at påvirke vores trivsel og lærings-
miljøet helt enormt. Men alt for mange elever ser læreren som 
en dommer, de ikke tør spørge eller udtrykke tvivl overfor. Vi 
har brug for bedre relationer til vores undervisere og bedre 
klasserumsledelse.

5. Lærerens betydning Udvidelse af pædagogikum
Gymnasielærerne skal have bedre pædagogiske kompetencer 
og lov til at udvikle dem. Fokus på netværksgrupper, klasserums-
ledelse, dialogisk undervisning og trivselsskabende didaktik.

Gode introduktionsmoduler
Både når vi får nye fag eller starter nye forløb. Hvorfor har vi 
det her fag eller forløb? Hvad skal vi lære, og hvilken værdi har 
det? Modulerne skal skabe klarhed, motivation og læringslyst.

Dialog om undervisningen
Samtaler med eleverne om, hvordan vi gerne vil undervises, og 
hvilken værdi stoffet, vi bliver undervist i, har. Mange elever 
mister motivationen, når de ikke føler, at undervisningen kan 
bruges til noget.

Ud af klasselokalet
Flere virksomhedsbesøg skal sikre kobling til praksis og styrke 
erhvervspædagogikken på skolen. Kan bidrage til at skabe re-
lation og genkendelse til fag, forløb og tekster, vi arbejder med.

Flere lærere
Gymnasielærere har ofte 150-200 elever på en dag. Det er alt for 
mange til, at de kan have en personlig og nær relation til alle 
eleverne. Men den personlige relation er vigtig for vores læring 
og trivsel.

Styrket dialog mellem lærere og elever
Særligt om afleveringer, forventninger og muligheder for støtte 
eller rykke afleveringer i pressede perioder.

Vores anbefalinger
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Trivsel er også at høre til og føle sig som en del af fællesskabet 
- både i klassen og på hele skolen. Mange frygter social 
udskamning og er bange for at ikke at passe ind. Der er ofte 
store sociale skel mellem forskellige elevgrupper på samme 
skole. I takt med at skolerne bliver større, bliver det sværere 
at lære de andre elever at kende. Vi foreslår fællesskabende 
aktiviteter, der skaber for større samhørighed og interaktion 
mellem eleverne. Man kan hverken underprioritere trivsel eller 
kvantificere værdien af fælleskabsdage.

Klassens time hver uge
Den sociale trivsel i klassen er vigtig for den faglige læring. Vi 
skal derfor have tid til klassens time, hvor vi kan snakke om, 
hvordan det går i klassen og bringe problemer op.

6. Fællesskab
Elevstyrede aktiviteter
Elever skal tage del i planlægningen af sociale aktiviteter. Vi 
vil føle ejerskab over skolen, og vi vil have et bedre kultur- og 
fritidsliv på skolen. Vi vil være stolte af vores skoler og have et 
reelt socialt og fagligt tilhørsforhold til dem.

Flere midler til elevrådet
Elevrådet skal arrangere aktiviteter, være tovholder for ud-
valg og klubber og være en stærk og seriøs stemme over for 
ledelsen, lærerne og lokalsamfundet. Vi foreslår derfor et elev-
rådstaxameter på finansloven, som sikrer elevrådets økonomi 
og uafhængighed.

Klasse-mingling
Flere klasser skal møde hinanden på kryds og tværs, både til 
faglige og sociale aktiviteter. Det skal give en bedre forståelse 
af hinanden og en følelse af at tilhøre samme skole og fællesskab.

Vores anbefalinger
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Når vores generelle trivsel halter, påvirker det vores skolegang. 
Når vi mistrives i skolen, påvirker det vores generelle trivsel. 
Derfor er vi glade for de tilbud, der hjælper os igennem person-
lige og faglige udfordringer, f.eks. muligheden for at få SPS eller 
tale med en studievejleder. Men mange af os oplever, at hjælpen 
ikke rækker helt. 

7. Støtte & vejledning

Screening for ord- og talblindhed
For mange elever opdager meget sent i deres skolegang enten 
ord- eller talblindhed. Vi ønsker midler til, at skolerne kan lave 
obligatoriske screeninger i grundforløbene.

Skolepsykolog
Det bør være obligatorisk at have minimum én skolepsykolog 
tilknyttet, og eleverne skal modtage grundig information om, 
hvor de kan henvende sig.

Mentorordninger
Vi vil have gode og effektive mentorordninger på skolerne. Både 
generelt og for særligt udsatte. Det skal give nye elever mulig-
hed for at sparre og spejle sig i elever, der har været gennem 
samme stof, oplevet samme personlige udfordringer el.lign.

Vores anbefalinger

Jeg har hørt fra flere veninder, 
hvordan de har »råbt« efter 

hjælp uden at blive taget 
seriøst, eller mødt som om, at 

det var noget relevant.

”

”LHs trivselsundersøgelse
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Vores læring er ikke kun et produkt af forholdet mellem lærer og 
elev, men også hvor mange vi er i klassen, og om vi har mulighed for 
at holde pause i undervisningen. 

8. Klasserummet
Holdloft for valgfag 
Vi er glade for det nuværende klasseloft på 28. Men loftet er 
et gennemsnit for hele skolen og udregnes ud fra antallet af 
Dansk A-hold. Skoler kan altså sagtens lave valghold i f.eks. 
tysk med 32 eller flere elever. Dét er for ringe, og vi foreslår derfor, 
at loftet udvides til også at gælde for valgfag.

Lavere klassekvotient 
Klassen skal være et trygt rum. Det kræver en opmærksom lærer, 
og tætte relationer til de andre elever. Vi ønsker klassekvoti-
enten sænket til 24, og allerhelst gjort til et absolut loft. Klasse-
kvotienten skal dertil også gælde for eud og eux. Færre elever 
i klassen vil give større trivsel i klassen både fagligt og socialt.

Flere pauser
Mange oplever koncentrationsbesvær i skolen. Det skal der 
være rum til at gøre noget ved, f.eks. ved at lave flere pauser 
mellem moduler og i modulerne.

Der er for mange til at én lærer kan 
holde styr på de faglige udfordringer, 
nogle elever har. Færre elever i 
klasserne ville også betyde, at man 
bedre kunne koncentrere sig, da der 
ikke ville være lige så meget larm.

Vores anbefalinger

”

”LHs trivselsundersøgelse
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