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INTRODUKTION TIL mindU
Projekt mindU er et forebyggende oplysningsinitiativ udviklet af Det Sociale Netværk om psykisk sårbarhed og mental trivsel blandt unge 13-15-årige,
der går til konfirmationsforberedelse. Det er samtidig også et projekt, der skal bidrage til at bygge
bro mellem folkekirken og folkeskolen og skabe et
tættere samarbejde om emner, hvor kirke og skole
med fordel kan trække på hinanden.
Målet med mindU er at øge unges viden om
mental sundhed og trivsel, styrke unge i at tale
om de udfordringer, de selv slås med og se, hvilke
muligheder de har for at hjælpe hinanden. Kort
sagt ønsker Det Sociale Netværk at øge unges
mentale trivsel ved at skabe større åbenhed om
psykisk sårbarhed. Og det kan både folkeskolen
og folkekirken bidrage til.
Unge har behov for at tale om både de alvorlige
og de mindre alvorlige sider af livet. Det er bare
ikke altid, at man kan tale med sine venner, lærere eller familie om det, der trykker. Med mindU
skaber vi et nyt rum for at tale om mental sundhed
– på nye præmisser og med tid til fordybelse. Og
gennem et samarbejde og fælles indsats kirke og
skole imellem, skaber vi nye rammer for arbejdet
med mental trivsel og sundhed.

OM DET SOCIALE NETVÆRK
Det Sociale Netværk er en forening,
der arbejder for, at psykisk sårbare og pårørende i Danmark kan
få nemmere og bedre hjælp. Det
Sociale Netværk har et stærkt ungefokus og har flere års erfaring med
at oplyse og hjælpe psykisk sårbare
unge. Ud over en lang række projekter målrettet unge driver Det Sociale
Netværk også headspace – ni anonyme og gratis rådgivningscentre
for unge. Læs mere om os på www.
detsocialenetvaerk.dk

Projekt mindU er et tilbud om en gratis workshop
om mental trivsel, der sætter spot på de følelser,
tanker og den sårbarhed, som følger med det
at være ung – formidlet af unge til unge. I forlængelse af workshoppen, har vi udarbejdet et
undervisningsmateriale til henholdsvis præster og
skolelærere med forslag til, hvordan begge parter
kan arbejde videre med temaet. I undervisningsmaterialet til lærere er der fokus på, hvordan
man kan arbejde tværfagligt og projektorienteret
med mental trivsel og sundhed, hvorimod undervisningsmaterialet til præster beskriver kortere
forløb. Materialerne skal bidrage med inspiration
til undervisningen og kan både bruges alene eller
i et samarbejde mellem kirke og skole. Det er
udviklet med udgangspunkt i undervisningsministeriets ’Fælles Mål’ og trinmål for sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab, herunder
trivsel og mental sundhed, it- og medier, dansk og
samfundsfag.
Endelig er der mulighed for at krydre undervisningen med teaterstykket ’Vorherre på lokum’
om tro, tanker og trivsel fra Det Kommende
Teater. Teaterstykket egner sig både til brug i
skole- og konfirmandundervisningen, og der er
udarbejdet et undervisningsmateriale til brug i
folkeskolens kristendoms-/religionsundervisning
til 7. – 10. klassetrin samt samfundsfagsundervisningen i 8. - 10. klassetrin.
mindU er finansieret med støtte fra
Lauritzen Fonden og Augustinus Fonden
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UNGE OG MENTAL
SUNDHED OG TRIVSEL
Der er mange unge, som synes, det er svært at
tale med forældre eller venner om de svære
tanker og følelser. I hver klasse sidder der en til to
unge, som føler sig ensomme og uden for fællesskabet. Samtidig er der en stor gruppe unge, som
føler, at de slet ikke har nogen, de kan tale med
om deres problemer.
Hver femte ung oplever mistrivsel i sådan en grad,
at det har indflydelse på hverdagen. Teenageårene er en periode, hvor unge er særligt sårbare
over for svære følelser som ensomhed, mindreværd, stress, præstationsangst og lignende. Følelser, som de ofte oplever at stå meget alene med,
og som de sjældent taler med andre om. Unge
skjuler ofte deres problemer og virker udadtil som
om, de er glade og har styr på tingene, mens de
indadtil kæmper med negative tanker. For nogle
unge påvirker de negative tanker dem så kraftigt,
at det går ud over deres mentale trivsel. Det kan
give sig udslag i symptomer som angst, social isolation, selvskade, spiseforstyrrelser eller depression.

Problemer
vokser i
tavshed!

Hver fjerde ung, som henvender sig i Det Sociale
Netværks anonyme rådgivningscentre headspace, kommer, fordi de føler sig triste, usikre, angste,
bekymrede eller ensomme. I nutidens kultur hylder
vi det kompetente menneske og forestillingen om
det ’perfekte liv’, og vi gør meget for at skjule de
ting, vi selv opfatter som tegn på utilstrækkelighed.
Mange har ikke lyst til at fortælle deres omgivelser,
hvordan de har det. De er ofte bange for, hvad
andre vil tænke om dem.

FAKTA OM UNGE OG MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL:
• Angst, ensomhed, stress og depression er de hyppigste årsager til, at unge ikke trives
• To til tre elever i hver klasse får på et tidspunkt psykiske problemer
• Mange unge har svært ved at klare en ungdomsuddannelse som følge af psykisk
mistrivsel
Mistrivsel blandt 11-15-årige:
• 20 % fortæller om psykisk mistrivsel
• 15 % er ensomme og isolerede
• Over 50.000 børn og unge mellem 11 og 15 har det psykisk rigtig dårligt
De mest almindelige problemer, unge kæmper med, er:
Tristhed, ensomhed, kærestesorg, angst, selvskade, spiseforstyrrelser, perfektionisme,
stress, pres og høje forventninger.
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INSPIRATION TIL FORLØB
Ønsker du at arbejde tværfagligt med emnet
mental sundhed og trivsel kommer her inspiration
til, hvordan du kan bygge et forløb op.
Projekt mindU indeholder tre elementer, som du frit
kan sammensætte efter egne ønsker og behov.
• Workshop – ung til ung-formidling
• Undervisningsmateriale
• Teater
Vi anbefaler, at du starter med workshoppen og
et besøg i klassen eller skolen af vores unge oplægsholdere. De unge er dygtige formidlere, der
er trænet i at tale om psykisk sårbarhed og til at
gå i dialog. Workshoppen er med til at skabe større åbenhed i klassen samt et fælles sprog og giver
et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde
med temaet.

TIPS
Du kan med fordel inddrage og arbejde
sammen med den lokale kirke og præst,
som din skole er tilknyttet. Det kan fx
være i forbindelse med teaterforestillingen, fælles arrangementer i skolen eller i
sognegården eller aktiviteter, hvor præster kan supplere undervisningen.

Du kan følge workshoppen op med undervisningsmaterialet, men undervisningsmaterialet kan
også stå alene. Det er fleksibelt bygget op med
forslag til, hvordan du kan arbejde projektorienteret i klassen eller tematisk på tværs af klasser eller
klassetrin. Vælg de aktiviteter og øvelser, du synes
passer bedst til din klasse eller skole. Aktiviteterne
udfordrer eleverne på egne holdninger og tanker
om psykisk sårbare unge, og skal bl.a. styrke deres
evne til at reflektere over dilemmaer og svære
emner. Samtidig styrkes eleverne i at finde gode
løsninger, der kan øge trivslen og fællesskabet.
Endelig kan du supplere undervisningen med
teaterforestillingen Vorherre på lokum – en forestilling om tro, tanker og trivsel, der sætter spot
på betydningen af at have nogen eller noget at
tro på og støtte sig op af, når livet er svært. Du
kan arbejde videre med temaer fra forestillingen
i kristendoms-religionsundervisningen med det
medfølgende materiale. Forestillingen er refusionsgodkendt. Det vil sige, at skoler kan få refunderet
halvdelen af forestillingens pris. Læs mere og se
priser på www.kommendeteater.dk/vorherre.htm

VORHERRE PÅ LOKUM
Hvordan ser verden ud set fra en 11-årig drengs perspektiv?
Tro, etik og moral er svære størrelser – især hvis man er 11 år. Med forestillingen
Vorherre på lokum giver Det Kommende Teater et humoristisk bud på, hvordan 11-årige Kim tackler de emner, og hvad der kan ske, når hverdagsproblemerne hober sig op, og verden bliver uoverskuelig. En humoristisk og filosofisk
fortælling om 11-årige Kim, der bærer på en masse bekymringer. De konkrete,
de svære, de usagte og de udefinerbare. Dem, der bare fylder.
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WORKSHOP MED
DET SOCIALE NETVÆRK
Det Sociale Netværk faciliterer en gratis to timers
ung til ung-workshop om psykisk sårbarhed og
mental trivsel. Målet er at oplyse om, hvor vigtigt
det er at tage sin egen trivsel alvorligt og tale om,
hvordan man har det og bede om hjælp, hvis problemerne er ved at vokse én over hovedet.
Det hele formidles af unge til unge med udgangspunkt i personlige erfaringer. I mindU er det frivillige unge fra Det Sociale Netværk, der gennem
oplæg om egne erfaringer med psykisk sårbarhed
skaber dialog. I løbet af workshoppen får de unge
mulighed for at diskutere og reflektere over emner
som ensomhed, trivsel/mistrivsel, selvværd, pres fra
omverdenen, forestillinger om det perfekte, venner osv.

HVAD FÅR DE UNGE UD AF DET!
• Eleverne styrker deres evne til at reflektere og finde løsninger på
problemstillinger.

Fra unge til unge
Hvordan tackler du svære følelser? Hvor kan du
søge hjælp, hvis problemerne vokser dig over
hovedet? Og hvad vil det sige at være psykisk
sårbar? Det er nogle af de spørgsmål, som Det
Sociale Netværks rejsehold af unge – Unge På Vej
– hjælper med at sætte på dagsordenen, når de
holder oplæg.
Det Sociale Netværk har flere års erfaring med at
benytte ung til ung-metoden i vores oplysningsarbejde. Det er en metode, vi har rigtig gode erfaringer med. Vi har et fast korps af frivillige unge, der
selv har erfaringer med psykisk sårbarhed - personligt eller som pårørende, der er trænet i at holde
oplæg, hvor de deler deres personlige historie og
oplevelser.
Når unge formidler til andre unge bliver det nemmere at sætte ord på de svære ting i livet og den
sårbarhed, vi alle bærer rundt på, fordi de kan
spejle sig i de unge og relatere til deres problemer.
De unge finder ud af, at de ikke er de eneste, der
går rundt og har det, som de har det.

• Vi skaber et rum og et sprog for at
tale om problemer, trivsel og
mistrivsel.
• Eleverne får indblik i egen og andres
psykiske sårbarhed og styrker deres
handlekompetencer.

Målgruppe
Varighed

VI TILPASSER WORKSHOPPEN
TIL DIT BEHOV
Har du særlige ønsker til længde
eller arbejder du med et bestemt
tema, vi skal tage op, så sig til.
Vi tilpasser workshoppen, så den
matcher dine ønsker og behov.

Unge i folkeskolens ældste klasser
Minimum 2 x 45 undervisningslektioner.

Indhold

• Unge holder oplæg – egen historie om det at have det svært.
• Refleksions- og dialogøvelser.
• Viden om psykisk sårbarhed, gode råd om hvor der er
hjælp at hente.

Formål:

Styrke unges viden og handlekompetencer i forhold til mental sundhed
og trivsel, så de bliver fortrolige med, hvordan de kan håndtere personlige problemer og psykisk sårbarhed. Workshoppen bidrager desuden til
større åbenhed om og forståelse af psykisk sårbarhed.

Metode:

Ung til ung-formidling gennem personlige historie kombineret med
refleksions- og dialogøvelser.
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UNDERVISNINGSMATERIALE
Vores undervisningsmateriale lægger op til at
udvikle elevernes refleksionsevner og løsningsorienterende stillingtagen samt starte en dialog om det
at have det psykisk svært. Vi har udformet forslag
tag til aktiviteter, som både kan bruges af dig som
lærer til at starte snakken, men også til at starte en
refleksion hos de unge om svære emner.

Undervisningsmaterialet er udviklet med udgangspunkt i De Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt trinmål inden
for kompetenceområdet trivsel og mental sundhed. Materialet kan bruges i dansk, it- og medier,
samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab.

Undervisningsmaterialet skal styrke den forbyggende indsats i forhold til mental trivsel blandt unge,
så de bliver fortrolige med, hvordan de håndterer
personlige problemer og psykisk sårbarhed. De lærer at italesætte deres problemer og får skabt et
rum og sprog, som kan tages med videre i andre
sammenhænge.

Materialedatabase

Med materialet ønsker vi at være med til at fremme positiv forandring i forhold til mental sundhed
og trivsel samt at bidrage til større åbenhed, forståelse og rummelighed mellem elever og i skolen
generelt.
Aktiviteterne i materialet sætter fokus på psykisk
sårbarhed og mistrivsel, men også positive styrker
og egenskaber, der kan være med til at fremme
indbyrdes relationer mellem unge, så de bliver
bedre til at hjælpe hinanden, og dermed skabe et
stærkere fællesskab samt øge trivslen generelt.
Materialet præsenterer reelle problemstillinger hos
unge. Vi bruger spørgsmål og eksempler fra det virkelige liv, skrevet og fortalt af unge selv. Eksemplerne
er bl.a. hentet fra vores rådgivningscentre headspace, artikler med unge og Børnetelefonens brevkasse.
Teksterne forholder sig til en række problemstillinger,
som unge har oplevet i det virkelige liv.

Vi har samlet en online materialedatabase. Her
finder du artikler, sangtekster, musik, film, tegneserier og lignende, som er beskrevet i materialet. Vi
har også lavet et inspirationsark med links til mere
viden og sider med yderligere materiale, der sætter fokus på mental trivsel hos de unge.

GODE RÅD
Hvis du oplever, at der er
unge, som har det rigtig
svært, eller det åbner op for
følelser, som kan være svære
at bearbejde alene, er der
råd og vejledning at få i vores
ni headspace-centre, der
tilbyder anonym rådgivning til
unge. Læs mere på
www.headspace.dk.

DU KAN HOLDE DIG OPDATERET OM
DET SOCIALE NETVÆRKS ARBEJDE PÅ:
• Facebook Det Sociale Netværk. Vi uploader nyheder, artikler og billeder fra workshops, m.m.
• Instagram #Detsocialenetværk. Vi uploader billeder fra arrangementer, og når vi er
ude på skoler, gymnasier og konfirmandforberedelse.
• www.detsocialenetvaerk.dk. Her kan du
læse mere om vores andre tilbud til unge
psykisk sårbare og pårørende.
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AKT

SKRIV ET DEBATINDLÆG OM UNGES MENTALE TRIVSEL
– Klasseforløb

IVIT

ET

Formål

Mål

Målet med aktiviteten er, at eleverne tilegner sig
færdigheder og viden, der udvikler deres handlekompetencer, så de bliver bedre til at fremme
sundhed og trivsel for sig selv og andre. Aktiviteten sætter fokus på trivsel og god adfærd over
for hinanden, og bidrager dermed til at styrke
fællesskabet.

•

At eleverne lærer at italesætte og forholde
sig løsningsorienteret til udfordringer omkring
mental sundhed.

•

At eleverne kan undersøge, analysere, diskutere, tænke kritisk og vurdere problemstillinger i forhold til mental sundhed og trivsel.

Målgruppe

7. – 9. klasse.

Tidsforbrug

10-12 lektioner

Materialer

Du finder debatindlæg, baggrundsartikler og lign. om mental sundhed og
trivsel på www.detsocialenetvaerk.dk/mindU/materiale

Beskrivelse
Som et led i danskundervisningen skal eleverne skrive et debatindlæg om unge og mental trivsel. Det kan bl.a. omfatte undervisning i
debatindlæg som genre, argumentationsteknik,
hvor eleverne lærer at skelne mellem påstand,
synspunkt, argument og kilder og argumentation
med afsæt i etos, logos og patos.

Projektforløbet kan fx bygges op sådan her:

Du kan enten vælge et fælles emne, som alle
elever arbejder med, eller lade hver elev vælge
et emne, de synes er spændende. Emner kan
fx være ensomhed, angst, stress, depression,
selvskade, ’det perfekte’, respekt, fællesskab og
trivsel, fordomme, sociale mediers betydning for
identitet, sårbarhed, robusthed, curlingforældre,
trivsel i skolen osv.

•

Opstart: Præsentation af projektet/opgaven

•

Introduktion til mental sundhed: Oplæg ved
unge i regi af mindU, Det Sociale Netværk

•

Undervisning i debatindlæg som genre og
argumentationsteknik

•

Researchfase fra de unge

•

Skrivefase

•

Præsentation

Byg forløbet op, så du gradvis øger elevernes
viden om og indsigt i mental sundhed samtidig
med, at du styrker deres færdigheder i at debattere og skrive et debatindlæg. Støt eleverne
i at være handlings- og løsningsorienterede og
komme med bud på, hvordan vi kan blive bedre
til at passe på os selv og hinanden. Slut forløbet
med at samle debatindlæggene i et kompendium, som lægges ud på skolens intranet eller
bruges til et forældremøde om trivsel.
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INSPIRATION TIL AKTIVITETER
Få besøg af unge fra Det Sociale Netværk (2 lektioner)
Til at kickstarte forløbet kan klassen få besøg af unge oplægsholdere fra Det
Sociale Netværk, der ud fra egne erfaringer taler om mental sundhed, trivsel
og mistrivsel. Her kan eleverne hente inspiration til emner, problemstillinger og
få perspektiver på mental sundhed.

Læs og forstå debatindlæg
I materialedatabasen finder du links til debatindlæg, som du kan bruge
i undervisningen.

Speeddating-øvelse om psykisk sårbarhed
En brainstorm over emnet. Halvdelen af eleverne sidder på den ene side af et
langt bord/eller i en hestesko. Hver af eleverne får udleveret ét spørgsmål, der
knytter sig til psykisk sårbarhed, fx:
•

Hvad vil det sige at have det godt?

•

Hvad kan gøre, at man ikke trives og føler sig sårbar?

•

Hvad er de største årsager til mistrivsel blandt unge?

•

Hvem ville du henvende dig til, hvis du skal have mere at vide om psykisk sårbarhed?Hvad kan man gøre for at hjælpe klassekammerater og venner,
som har det svært?

•

Hvorfor taler vi ikke åbent om, at man kan have det svært?

•

Hvad kan vi gøre for at skabe større åbenhed om psykisk sårbarhed?

Elevernes opgave er at få besvaret deres spørgsmål så godt som muligt. De udspørger, noterer og refererer pointer i forhold til den de speeddater. Den anden
halvdel at klassen, skal sidde på den anden side af bordet. Deres opgave er at
besvare/debattere spørgsmålene. Hvert tredje minut gives signal til, at eleverne
på den ene side af bordet flytter sig en plads. Øvelsen fortsættes indtil hver elev
har haft 5-6 dates.
Saml op på øvelsen ved at referenterne fortæller om de tanker, som er kommet
frem under de forskellige dates. Det kan gøres i plenum eller i grupper.

Debatbattle i klassen
Del klassen i to og bed eleverne om at skrive henholdsvis argumenter for og
imod at sætte psykisk sårbarhed på skoleskemaet. Vælg derefter to elever, der
deltager i en debatbattle, hvor de først har 2 min til at præsentere deres argumenter og 1 min til korte svar, uddybninger eller kritik af modparten (varighed af
battle ca.10- 15 min).
Læreren fungerer som ordstyrer og giver tegn, når tiden er udløbet. Slut af med
en fælles debat af hvilke argumenter, der blev serveret mest overbevisende.
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AKT

IVIT

LAV EN E-AVIS ELLER WEBSIDE OM
MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL TIL SKOLENS WEB

ET

Formål

Mål

Målet er, at eleverne tilegner sig viden, der
udvikler deres handlekompetencer, så de
bliver bedre til at fremme sundhed og trivsel for
sig selv og andre. Aktiviteten sætter fokus på
trivsel og god adfærd over for hinanden, og
bidrager dermed til at styrke fællesskabet.

•

At eleverne tilegner sig færdigheder, der
gør dem i stand til at undersøge, analysere,
diskutere, tænke kritisk og vurdere problemstillinger om mental sundhed og trivsel.

•

At eleverne introduceres til den journalistiske
genre og lærer om opbygning af artikler,
som de kan omsætte i praksis.

Målgruppe

7. – 9. klasse.

Tidsforbrug

Projektforløb eller temauge

Materialer

På www.detsocialenetvaerk.dk/mindU/materiale finder du links til debatindlæg, artikler med og om unge, psykisk sårbarhed og mental trivsel.

Beskrivelse

TIPS

Omdan klassen eller årgangen til en avisredaktion, hvor eleverne både arbejder med tilrettelæggelse, research, journalistik, interview,
reportage, billedlig udtryk og layout. Eleverne
skal selv tage stilling til relevante temaer, og
på den baggrund udvikle indhold til avisen,
der belyser emnet fra forskellige vinkler og journalistiske genrer. Avisen deles på skolen web.
Lad eleverne arbejde sammen i teams eller
redaktionelle grupper, fx nyheder/artikler, billeder og layout, web og sociale medier. Her skal
hvert team selv researche og finde historier, der
belyser avisens tema gennem forskellige journalistiske udtryksformer, som fx billedreportage,
forskellige typer artikler (fakta/viden, nyheder,
undersøgende artikler, kronik/debat, personlige
historier, ekspertinterviews), voxpop-undersøgelser, webtekster, filmreportage osv.

Du kan hente hjælp, inspiration og
værktøjer til undervisningen i journalistik og avisproduktion på websitet
Avisen i Undervisningen (AiU), som er
dagbladenes fælles tilbud til undervisningsverdenen. I Mediehåndbogen
finder du masser af viden om journalistik, artikelopbygning, vinkling, interviewteknikker, gratis layoutskabeloner
til aviser og meget mere. Læs mere på
www.aiu.dk
Du kan også finde artikler, gode
råd og værktøjer på
http://politiken.dk/skole/
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INSPIRATION TIL AKTIVITETER
Få besøg af unge fra Det Sociale Netværk
(2 lektioner)
Til at kickstarte forløbet kan klassen få besøg af unge
oplægsholdere fra Det Sociale Netværk, der ud fra egne
erfaringer taler om mental sundhed, trivsel og mistrivsel.
Her kan eleverne hente inspiration til emner, problemstillinger og få perspektiver på mental sundhed og trivsel.

Inddrag lokalsamfundet
Lav et samarbejde med den lokale eller regionale avis,
hvor eleverne først kommer på besøg på redaktionen for
at blive klogere på, hvordan en redaktion arbejder og en
avis bliver til. Inviter dernæst redaktøren eller en journalist
fra avisen til at komme og undervise i, hvordan man skriver
en god artikel og laver et godt interview samt en layouter/
fotograf, der kan fortælle om brug af billeder og visuel
kommunikation.

Kontakt en ekspert
Bring skolerummet ud i samfundet ved at opfordre eleverne
til at opsøge forskellige eksperter. Det giver eleverne mulighed for at teste deres teser, indsamle viden, vende problemstillinger og finde ud af, hvad der er de mest aktuelle problemstillinger. Er det fx rigtigt at flere unge føler sig ensomme,
mistrives og har det svært, og hvad er årsagerne til det?

Forslag til eksperter:
•

Ungepræst for at tale om ensomhed eller sorg

•

headspace - anonym ungerådgivning for at lære mere
om unges mistrivsel, og hvad det typisk er for problemer
unge i dag kæmper med.

•

Ungdomsforsker, der kan fortælle om unges adfærd,
identitet og udfordringer

•

Rusmiddelkonsulent for at blive klogere på unges brug af
rusmidler, fx hvorfor hash er så populært og konsekvenserne af det.

•

Ekspert i sociale medier, psykolog eller anden ekspert for
at tale om unges brug af sociale medier, fx deling af nøgenbilleder på nettet, konsekvenserne af det samt god
netadfærd.

Lav en voxpop
Lad elever fra nyhedsredaktionen arbejde
som gadereportere og lave en voxpop.
Her sendes eleverne på gaden for at tage
temperaturen på tilfældigt udvalgte unge
og deres holdninger til mental trivsel eller
psykisk sårbarhed. De adspurgte unge, får
alle samme spørgsmål. Deres svar optages
eller skrives ned, fornavn og alder noteres,
og der tages evt. et billede af personen til
brug for layout. Hjemme udvælger redaktionen de bedste svar, så forskellige holdninger til emnet er repræsenteret. Svarene
redigeres og bearbejdes, så de er helt
korte og lette at læse. Der laves en kort
introtekst til selve voxpoppen. Find eksempler og links til mere viden om voxpops i
materialebasen.

Lav en tegneserie
Lad en gruppe elever lave en tegneserie om mental trivsel til avisen. Den kan
fx være humoristisk eller handle om en
trivselssuperhelt, der spreder god karma
og bekæmper mobbere. Eleverne skal
vælge et tema for tegneserien og lave
et storyboard. Der findes masser af gode
tegneserieprogrammer, du kan
hente fra nettet. Du finder også viden om
og skabeloner til storyboards på
www.emu.dk

TIPS
Toon Doo er et netbaseret
IT-program, hvor eleverne let
kan lave deres egne tegneserier. Siden er gratis, hvis man
opretter sig som bruger i light
versionen. Programmet har
mange funktioner, billeder og
baggrunde og let at bruge. Se
www.toondoo.com
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AKT

LAV EN SKOLEKAMPAGNE
OM MENTAL TRIVSEL OG SUNDHED

IVIT

ET

Formål

Mål

Målet er, at eleverne tilegner sig færdigheder
og viden, der bidrager til udvikling af deres
kompetencer til at kunne fremme sundhed og
trivsel for sig selv og andre. Aktiviteten sætter
desuden fokus på samarbejde, trivsel på skolen
og god adfærd over for hinanden, og bidrager
dermed til at styrke fællesskabet på skolen.

•

At eleverne får viden om kommunikation/
massekommunikation og kan bruge den
viden i praksis.

•

At eleverne styrker deres evne til at tænke
og handle uafhængigt, kreativt og innovativt.

Målgruppe

7. – 9. klasse.

Tidsforbrug

Projektforløb eller temauge

Materialer

På www.detsocialenetvaerk.dk/mindU/materiale finder du relevant baggrundsinformation om unge, psykisk sårbarhed og mental trivsel.

Beskrivelse
Lav en kampagne på skolen, der sætter fokus
på mental trivsel og sundhed. Kampagne
som aktivitet egner sig godt til en tværfaglig
emneuge eller projektforløb, hvor klassen eller
årgangen laves om til et reklamebureau, hvor
eleverne arbejder i mindre teams med hver
sine arbejdsområder og platforme. Det kan fx
være events, presse, sociale medier, web og
film, kommunikation og visuel identitet.
Eleverne præsenteres for kampagnen, formålet med kampagnen og målgruppe. Det kan fx
være: At skabe større åbenhed om mental trivsel
og psykisk sårbarhed blandt eleverne.

Kampagner kan indeholde følgende faser:
•

Brainstorm og strategi: Her skal eleverne
svare på: Hvem prøver vi at nå? Hvad er det,
vi vil have dem til, og hvordan skal vi få dem
til det?

•

Research: Her drejer det sig om at finde
oplysninger om emnet, der er relevante for
målgruppen. Hvad findes der egentlig af oplysninger om unge og trivsel? Hvor finder man
de nyeste tal? Hvilke oplysninger er vigtige
at have med i kampagnen? Har de flere ting
til fælles end at gå på samme skole? Hvilke
medier bruger de i deres dagligdag? Hvad
interesserer de sig for?
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•

Ideudvikling og valg af virkemidler: På baggrund af researchen går klassen i gang med
at finde et godt kampagnenavn, slogans og
budskaber. Derefter ideudvikles der på aktiviteter /virkemidler og medier. Det hele besluttes
i fællesskab og skrives ned.

•

Produktion: Her arbejder eleverne i teams med
konkrete aktiviteter og produkter.

•

Afvikling af aktiviteter: Eleverne er ansvarlige
for at koordinere, hvordan kampagnen skal
lanceres, gennemføres og deles til de andre
elever på skolen. Lav en tidsplan for afvikling
af de forskellige aktiviteter.

TIPS
Som optakt til projektforløbet, kan
du evt. undervise i temaet reklamer
& kampagner, hvor eksempler på
reklamer og kampagner gennemgås
og diskuteres med udgangspunkt
i kommunikationsmodellens faste
elementer som: afsender, modtager/
målgruppe, budskab, virkemidler,
medie. Forskellen mellem reklamer
og kampagner kan diskuteres.

Når aktiviteterne er valgt fordeles eleverne i
teams. Hvert team arbejder koncentreret med en
eller flere aktiviteter til kampagnen. Hvert team
skal lave plan eller ideskitse for det videre arbejde. Udpeg en koordinator for hvert team, der har
ansvaret for, at gruppen afleverer produkter, ideer
og andet til læreren.
Hvert team skal nu finde frem til, hvad det er, de
helt konkret vil lave. Skal teamet fx lave en plakat,
skal eleverne finde ud af og beslutte, hvordan
den skal se ud, og hvad indholdet skal være. Er
der tale om eventteamet, skal eleverne beslutte,
hvilke events de vil lave, hvornår og hvordan.
Hvert team laver en plan, hvor de svarer
på følgende spørgsmål:
•

Hvad har jeres team ansvaret for i forbindelse
med kampagnen?

•

Hvad vil I lave? Og hvordan vil I lave det?

•

Hvad skal I bruge for at kunne lave det?

•

Hvem er ansvarlig for hvad i gruppen?

Koordinering af kampagneaktiviteter
Koordinering af aktiviteter er et vigtigt element, når
man arbejder i mindre teams. Derfor kan det være
en god ide at holde fælles møder på bestemte
tidspunkter for at sikre, at alle arbejder ud fra samme udgangspunkt, og for at de forskellige teams
kan fortælle hinanden, hvor langt de er kommet,
og hvad de er i gang med.
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INSPIRATION TIL AKTIVITETER
Få besøg af unge fra Det Sociale Netværk
(2 lektioner)
Til at kickstarte forløbet kan klassen få besøg af unge oplægsholdere fra Det Sociale Netværk, der ud fra egne erfaringer taler om mental sundhed, trivsel og mistrivsel. Her kan
eleverne få inspiration til emner, problemstillinger, vinkler og
perspektiver på mental sundhed og trivsel.

Inddrag det lokale erhvervsliv og lokalsamfundet
Lav et samarbejde med et lokalt reklamebureau og inviter
bureauet med ind over processen. Få direktøren til at besøge skolen for at fortælle om, hvordan man laver en kampagne, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan
man arbejder kreativt.

Fælles brainstorm
Uanset hvordan kampagnen skrues sammen, er det en god
idé at starte med en fælles brainstorm. Giv eleverne fem minutter til en hurtigskrivningsøvelse, hvor de skriver alle de ideer
ned, de har til aktiviteter. Efter hurtigskrivningen deles eleverne i
mindre grupper på fire, hvor de diskuterer hinandens forslag og
kommer frem til en endelig forslagsliste på fem aktiviteter, som
de gerne vil arbejde med. De forskellige grupper fremlægger
deres forslag for hele klassen, og læreren skriver forslagene ned.
Klassen vedtager i fællesskab med læreren, hvilke aktiviteter
der skal laves. Det kan fx være: Plakat, klistermærker, postkort,
event i kantinen, presseindsats, en kampagnewebsite, YouTube
og Facebook-aktiviteter, trivselsdag og lign.

Lav en spørgeskemaundersøgelse
Det kan være en god ide at undersøge, hvad eleverne mener
om emnet for kampagnen. Det kan du gøre med en spørgeskemaundersøgelse, som du selv laver. Du kan enten lave den
elektronisk i SurveyMonkey, eller du kan selv gå rundt og spørge de andre elever. Saml svarene i et skema eller excelark.
Få hjælp til at lave god spørgeskemaundersøgelse på
www.emu.dk/modul/ud-af-huset-dag
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AKT

IVIT

ELEVERNE LAVER FORSLAG TIL HANDLEPLAN
FOR MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL PÅ SKOLEN

ET

Formål

Mål

Bidrage til at give eleverne erfaringer med
muligheder og barrierer for handlinger med
udgangspunkt i demokrati og rettigheder. Eleverne er med andre ord aktivt med til at identificere og implementere tiltag, der øger den
enkelte elevs mentale sundhed og trivsel samt
fællesskabet og trivsel generelt på skolen.

•

At eleverne styrker deres evne til at undersøge og forandre de forhold, de arbejder med.

•

At eleverne kan formulere visioner og mål for
den mentale sundhed og trivsel på skolen og
konkretisere forslagene til handlinger.

Målgruppe

7. – 9. klasse.

Tidsforbrug

Projektforløb, temauge

Materialer

På www.detsocialenetvaerk.dk/mindU/materiale finder du relevant
baggrundsinformation om unge, psykisk sårbarhed og mental trivsel.

Beskrivelse
At få et indblik i, hvad eleverne selv mener, er
både værdifuldt og brugbart for skoleledelsens
arbejde med mental sundhed og trivsel på
skolen. Det giver et bedre udgangspunkt for at
udvikle en relevant politik og beredskab, som
imødekommer elevernes ønsker og behov. En
inkluderende proces kan samtidig bidrage til
at skabe et fælles sprog på området. Der er
mulighed for at få en fælles opfattelse af både
udfordringer og mulige løsninger. Og så kan
selve processen give dig som lærer en større
forståelse for sårbare elever.

Spørgsmål og områder eleverne kan undersøge
og diskutere i grupper og plenum:

Du kan inddrage eleverne aktivt i arbejdet
med udviklingen af skolens trivsel ved at give
dem mulighed for at lave deres egen handleplan. Her kan eleverne give deres bud på,
hvad mental sundhed og trivsel betyder for
dem. Hvad det vil sige at have det godt, og
hvad de gerne vil have, at skolen gør.

•

Hvad er mental sundhed, og hvad vil det
sige at have det godt

•

Hvordan trives eleverne på skolen

•

Hvilke ressourcer og behov har vi på skolen

•

Hvilke tilbud er der til sårbare unge i mit område

•

Åbenhed - er vi gode til at snakke sammen
og hjælpe hinanden, når livet er svært

•

Hvor højt er mental sundhed og trivsel prioriteret på skoleskemaet

•

Hvad gør skolen nu for at forbedre elevernes
sundhed og trivsel

•

Kan jeg snakke med lærerne, hvis jeg har
problemer

•

Ved lærerne eller eleverne, hvor man kan få
hjælp, hvis man har problemer

•

Hvad er en god støtte og hjælp, når man har
problemer
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Ved at undersøge og diskutere relevante spørgsmål og problemstillinger i forhold til elevernes
mentale sundhed og trivsel, kan eleverne formulere egne visioner og mål for mental sundhed og
trivsel på skolen og beskrive, hvilken fremtidig adfærd og trivsel de ønsker i skolen og/eller klassen.
og komme med konkrete forslag til handlinger
og initiativer, der kan fremme elevernes mentale
sundhed og generelle trivsel på skolen. Forslag til
initiativer kan fx være:
•

mere viden om mental sundhed, og hvor man
kan få hjælp

•

mere fokus på emnet i undervisningen

•

en årlig mental sundhedsdag

•

flere gæsteforedrag af unge og organisationer, der arbejder med emnet

•

Mere støtte og hjælp fra lærere og skole til
sårbare elever

•

Mulighed for at lave en særlig aftale med sin
lærer, hvis man i en periode har det svært

Elevernes visioner, mål og forslag til initiativer
samles i en handleplan. Brug elverådet som sparringspartner under forløbet, da det er talerør for
alle skolens elever. Præsenter handleplanen for
skoleledelsen, lærer- og forældrerådet og elevrådet. Sammen identificeres og besluttes det, hvilke
initiativer man gerne vil arbejde videre med kort
sigt og langt sigt.

TIPS
Du kan arbejde med mental sundhed,
psykisk sårbarhed og trivsel tematisk op
til projektforløbet. Der findes masser af
inspiration at hente hos Livsliniens webbaserede undervisningsmateriale om
at håndtere livets svære udfordringer.
Se www.vaelglivet.dk
Livslinien har også udgivet et materiale
til lærere med gode råd til, hvordan
de kan hjælpe børn og unge med
at håndtere svære udfordringer. Se
www.livslinieniskolen.dk
Vil du sætte fokus på fordomme og
større åbenhed om psykiske problemer,
så har landsindsatsen EN AF OS lavet et
digitalt, interaktivt undervisningsmateriale Bryd Tavsheden.
Se http://en-af-os.dk/brydtavsheden/
index.html
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INSPIRATION TIL AKTIVITETER
Få besøg af unge fra Det Sociale Netværk
(2 lektioner)
Til at kickstarte forløbet kan klassen få besøg af unge
oplægsholdere fra Det Sociale Netværk, der ud fra egne
erfaringer taler om mental sundhed, trivsel og mistrivsel.
Her kan eleverne få inspiration til emner, problemstillinger og
perspektiver på mental sundhed og trivsel.

Ud af huset
Besøg sårbare unge, eller tilbud til sårbare unge for at blive
klogere på, de problemer unge tumler med, og evt. unges mentale trivsel og sundhed i din by eller lokalområde.
Det Sociale Netværk driver ni anonyme rådgivningscentre
headspace i Danmark. Her kan alle unge frit henvende
sig, hvis de har brug for nogen at snakke med eller ønsker
hjælp. Tag klassen med på et besøg hos headspace til en
snak med medarbejderne og de mange frivillige. Find dit
headspace på www.headspace.dk

Lav en spørgeskemaundersøgelse
Tag temperaturen på elevernes trivsel med en spørgeskemaundersøgelse, som du selv laver. Du kan lave den elektronisk i fx SurveyMonkey, eller du kan gå og rundt og spørge de
andre elever. Svarene samles i et skema. Få hjælp til at lave
god spørgeskemaundersøgelse på www.emu.dk/modul/udaf-huset-dag

Del de gode erfaringer med andre
Skriv et læserbrev, hvor eleverne fortæller om resultaterne af
projektarbejdet og send det til den lokale avis, Folkeskolen.dk
eller noget helt tredje. På den måde er eleverne med til at
inspirere andre skoler til at gøre det samme og dermed skabe
forandring for andre elever.
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