
Udvikling af trivselsstrategi  
eller læseplan med et  
forebyggende sigte
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Hvis man kaster et blik ud over landets kommuner, er 

der ikke en fælles tilgang til forebyggelse i skolerne. Fx 

er der store forskelle på, hvordan SSP er organiseret og 

forankret.

Der kan også være forskel på arbejdsopgaver, f.eks. om 

det er en læseplan for forebyggende undervisning, og 

om lærings- eller læseplanen er obligatorisk og endda 

hvad formålet med planen er.

En ting går dog igen, når man ser på SSP’s virke rundt 

om i Danmark: SSP’s arbejde i alle danske kommuner 

har i større eller mindre grad fokus på at forebygge og 

imødegå risikoadfærd blandt børn og unge.

Risikoadfærd som begreb har nok lidt svære kår i den 

brede befolkning og i forhold til undervisning i folkesko-

len: Det har en negativ klang – og er jo heller ikke posi-

tivt – og betragtes måske i nogen grad som et synonym

for kriminalitet – med hvilket der naturligvis er sammen-

hænge. For mange elever, forældre og professionelle i 

den danske folkeskole betragtes arbejdet med risikoad-

færd nok som noget der hører til uden for skolen.

Risikoadfærd som begreb rummer dog mere end blot en 

sammenhæng med kriminalitet.

Vi skal tænke skoletrivsel, social kapital og risikoadfærd 

på en anden måde. Tingene hænger sammen, og kan 

ikke skilles ad.

Vi skal tænke skoletrivsel, social kapi-

tal og risikoadfærd på en anden måde. 

Tingene hænger sammen, og kan ikke 

skilles ad.
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Indledning

En god strategi baserer sig på relevant viden og erfaring. 

Med et afsæt i forskning og efterprøvede metoder, får 

man et klart billede af den effekt man kan forvente samt 

det bedst mulige grundlag for at udvikle de mest hen-

sigtsmæssige tiltag.

Fra relevant forskning om årsager til børn og unges 

risikoadfærd, forstår man at udvikling af risikoadfærd for 

individet har tydelige sammenhænge med de fællesska-

ber, det er en del af, og føler sig tiltrukket af. Børn og 

unge – og mennesker generelt – udvikler sig i en oriente-

ring mod fællesskaber. 

En sund udvikling sker i fællesskaber kendetegnet ved 

tillidsfulde relationer, gensidig tryghed og klare positive 

normer. Børn og unges trivsel er det afgørende element i 

at skabe tillidsfulde og gensidige relationer og også fore-

bygge risikoadfærd. Man skal holde sig for øje, at man 

ikke nødvendigvis skal se efter sundhedsskadelig, inciivil 

eller kriminel adfærd blandt børn og unge, men i høj 

grad også se på, hvordan det drives i skolen, i deres fritid 

og i deres familie. Især ét parameter er centralt i forhold 

til at forebygge risikoadfærd blandt børn og unge: social 

kapital i skoleklasser.

Forskellige undersøgelser har sammenholdt elevers 

forhold til skolen med forskellige typer af risikoadfærd 

og kriminalitet. Svarene viste en stærk, konsistent og 

selvstændig sammenhæng mellem forholdet til skolen 

(skoletrivsel) og den grad af risikoadfærd man udviste. 

Skoletrivsel har en sammenhæng, ikke blot med risikoad-

En sund udvikling sker i fællesskaber 

kendetegnet ved tillidsfulde relationer, 

gensidig tryghed og klare positive nor-

mer.
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færd, men også med opfattelsen af positive normer og 

adfærd i skolen. Fraværet af trivsel i skolen er en risi-

koadfærd i sig selv.

Der er en stærk sammenhæng mellem social kapital i den 

klasse man går i (skoletrivsel) og elevens faglig succes 

og trivsel. Elever der tilskriver skolen og uddannelse høj 

værdi, har større sandsynlighed for at gå videre med 

uddannelse efter folkeskolen, undgå arbejdsløshed, tjene 

mere osv. 

Omfanget af social kapital i den klasse man går i i folke-

skolen, har altså en sammenhæng med ens videre inklu-

sion i samfundet, gennem uddannelse, venskaber, job, 

etc. Social kapital er et udtryk for de sociale relationer, 

der er i et fællesskab. Det kan være de relationer, der er 

mellem eleverne, mellem eleverne og deres lærere, mel-

lem lærerne og samarbejde med forældrene og forældre-

ne i mellem. Samlet danner disse relationer fællesskabets 

sociale kapital. Der indgår parametre som tryghed, tillid 

og anderkendelse.

Vigtigt for den sociale kapital er gensidighed, hvor 

individet oplever både at kunne bidrage til fællesskabet, 

og samtidig oplever at kunne modtage fra fællesskabet 

– f.eks. oplevelsen af at kunne modtage hjælp samt at 

kunne yde hjælp. Således at individerne i fællesskabet 

oplever en form for afhængighed af hinanden. 

Overordnet kan man sige, at der er to primære grunde til 

at måle og beskæftige sig med social kapital i skolesam-

menhæng. For det første kan det betragtes som et mål 

i sig selv. Altså at høj social kapital i en skoleklasse er en 

værdi i sig selv, da det er et udtryk for tryghed, gensidig-

hed, m.m.

Vigtigt for den sociale kapital er gensi-

dighed, hvor individet oplever både at 

kunne bidrage til fællesskabet, og samti-

dig oplever at kunne modtage fra fælles-

skabet



5

For det andet er social kapital interessant, fordi den 

sociale kapital har en sammenhæng med bl.a. sundhed, 

trivsel, risikoadfærd, faglighed, m.m.

En god strategi indeholder klare anvisninger til forebyg-

gende indsatser og undervisning, især hvis strategien in-

deholder en læseplan. Det giver kun mening at inkludere 

anvisninger i lærings-/læseplanen, hvis man forventer 

at de kan bruges af de relevante aktører, og at man vil 

kunne opnå en effekt med det. Det er vigtigt at man gør 

sig klar, hvilke anvisninger til indsatser man ønsker som 

en del af sin strategi, hvornår de er placeret og omfanget 

af dem. Videre skal man gøre sig klar, om anvisningerne 

er brugbare for de relevante aktører? Har man opdelt 

anvisningerne i forhold til de forskellige aktører?

Miniguiden er udformet som ti opmærksomhedspunkter 

du bør kunne forholde dig til, hvis du skal udvikle en 

trivselsstrategi – eller læseplan – helst allerede inden du 

begynder at gøre dig overvejelser om det faglige indhold. 

Punkterne er opdelt i tre kategorier: Baggrund og formål, 

Implementering og forankring samt Indhold.

Baggrund og formål
1. Hvad er formålet med strategien?

Et centralt spørgsmål er naturligvis hvorfor skal din orga-

nisation have en strategi og hvad skal den bruges til? Der 

kan være stor forskel på indhold, metode og forankring, 

i forhold til hvad og hvem strategien skal omfatte, og 

hvem den skal favne.

Det, måske vigtigste, spørgsmål man bør stille sig selv, 

når man skal udvikle en trivselsstrategi er, hvad den skal 

bruges til, og hvad man ønsker at opnå med den. Der 

kan være stor forskel på hvad planen bør indeholde 

afhængigt af, om man fx ønsker at skabe en bindende 

læseplan med en klar aldersmæssig progression, om man 

vil formulere en vejledende handleplan med anbefalinger 

til simple tiltag, eller om det drejer sig om en overordnet 

strategi, der søger at skabe et fælles mindset. Det man 

gerne vil opnå, bør diktere hvilken tilgang man har til 

indhold og implementering.

Hele strategiens formål bør kunne formuleres i en eller to 

sætninger, således at det også er helt klart for dem, der 

ser det for første gang. Når planen er udviklet, bør alle 

elementer gennemgås med et kritisk blik på, om alt bi-

drager til planens formål. Hvis ikke det gør det, hører de 

ikke hjemme her – heller ikke selvom det er inspirerende 

og gennemarbejdet materiale.

En god strategi indeholder klare anvis-

ninger til forebyggende indsatser og 

undervisning, især hvis strategien inde-

holder en læseplan.
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Implementering og  
forankring
2. Hvor er strategien forankret og har de relevante 

aktører ejerskab?

En præmisse for en positiv effekt er at relevante aktører 

tager ansvar for implementeringen af strategien, og at 

man forstår det mindset der ligger bag. Det er vigtigt at 

man er opmærksom på, hvor strategien er forankret, og 

hvem der har ejerskab for den. En god implementering af 

en trivselsstrategi kræver et bredt ejerskab, som går fra 

ledelsen til de relevante aktører.

Ved udviklingen af jeres strategi, kan det give god 

mening, allerede fra starten at medtænke hvad andre 

aktører kan bidrage med. Det kan fx være at sundheds-

plejen, PPR, lærere eller pædagoger. Nogle af de samme 

aktører kan måske også hjælpe med at afklare om der 

findes nogle politikker eller strategier i kommunen, som 

med fordel kan medtænkes i udviklingen.

3. Hvordan bliver strategien foldet ud/ 

implementeret?

Det kan give god mening, at have en plan for implemen-

teringen af organisationens trivselsstrategi. En plan der 

bl.a. har til formål at give relevante aktører ejerskab.

Der er stor forskel mellem de forskellige kommuner på, 

hvordan strategier og læseplaner forankres og implemen-

teres. I nogle kommuner er det fx en SSP konsulent der 

står for formidling af undervisningen, mens det i andre fx 

er lærere eller pædagoger.

Der er både fordele og ulemper ved de forskellige måder 

at organisere det på. Ofte vil det nok være således, at de 

lærere og pædagoger der arbejder direkte med børn og 

unge, og derved kan forankre det endnu mere i hverda-

gen, giver den største chance for en succesfuld imple-

mentering.
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4. Hvordan inddrages forældre og andre aktører?

Et centralt element i forhold til børne- og unge-fælles-

skaber er forældrene. For at få den bedste effekt af en 

indsats, skal de emner der introduceres for børn og unge 

forankres på tværs af de arenaer de befinder sig i. Ønsker 

man at skabe trygge og positive fællesskaber, med klare 

positive normer, må man nødvendigvis inddrage foræl-

drene. Der kan også være andre aktører der er inddra-

get – udvidet familiekreds, fritidsinstruktører, trænere, 

skolens samarbejdspartnere, m.m. I udviklingen af en 

trivselsstrategi kan det derfor være en fordel at medtæn-

ke, hvordan forældre både kan bidrage til det deres børn 

skal forholde sig til, og også hvordan de evt. kan kvalifi-

cere det yderligere.

5. Indeholder strategien klare tegn på succes, og 

hvordan bliver effekten af strategien målt?

En god strategi indeholder en tydelig målsætning og 

klare indikatorer for succes.

Det giver dog kun mening at inkludere elementer i 

strategien, hvis man har et klart sigte med det, og man 

forventer at kunne opnå en effekt med det. Men det kan 

være svært at vurdere, hvor meget der skal til, før man 

kan forvente en effekt.

Hvordan er det fx muligt at skabe en hensigtsmæssig kul-

tur for konflikthåndtering i et klassefællesskab, og hvor 

omfattende et arbejde er det? Skal strategien indeholde 

formaliseret undervisning, og på hvilke klassetrin, og er 

det nok at have en indsats på ét klassetrin eller skal det 

gentages?

Det kan give god mening at medtænke evaluering og 

måling af effekten, når man udarbejder sin strategi. Med 

udgangspunkt i strategiens målsætning og dens anvis-

ninger til interventioner, kan man med fordel gennemfø-

re en løbende måling af effekten. En måling af effekten 

blandt de omfattede aktører, giver et billede af strategi-

ens succes, og samtidig mulighed for at evaluere strategi-

en på et fornuftigt grundlag.

Indhold
6. Er der en rød tråd og en progression i strategien?

En god strategi – og især hvis strategien indeholder en 

bindende læsplan – har en rød tråd både i mindset og 

interventioner. Det er en god ide at have gjort sig klart, 

om den skal indeholde en progression fra klassetrin til 

klassetrin. Videre kan det give mening, at der i planen 

løber en rødtråd.

En god læseplan har en systematisk tilgang til arbejdet 

hen mod målet, og arbejder progressivt fra alderstrin til 

alderstrin.

7. Hvordan understøtter strategien klare normer i 

fællesskaber?

Børne- og ungefællesskaber med en høj målt social 

kapital, er fællesskaber der er kendetegnet ved klare 

normer. Børn og unges adfærd er styret af forestillinger 

om andres adfærd og normer – man taler om social pej-

ling. Ofte bygger opfattelsen af den herskende norm på 

fejlagtige og overdrevne forestillinger om den herskende 

Det giver dog kun mening at inkludere 

elementer i strategien, hvis man har et 

klart sigte med det, og man forventer at 

kunne opnå en effekt med det.
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norm. Det betyder, at børn og unge vil tilpasse deres ad-

færd ud fra en fejlagtig opfattelse af andres holdninger 

til eksempelvis alkohol, mobning, sengetider, m.m. – der 

er tale om sociale misforståelser.

For individer i et fællesskab, handler det om at have en 

klar og realistisk fornemmelse af de normer, der hersker i 

de fælleskaber man er en del af, eller ønsker at være en 

del af, og altså hvilke normer man føler rettet mod sig 

selv.

Generelt handler arbejdet med normer om, at gøre disse 

synlige, samt forebygge og imødegå sociale misforståel-

ser. I den sammenhæng kan det give mening at gøre sig 

tanker om, hvordan man synliggør den herskende norm, 

og hvordan man kan modvirke sociale misforståelser. Jo 

bedre børn og unge – og voksne – forstår den faktisk 

herskende norm, jo færre sociale misforståelser vil man 

opleve. At forebygge og mindske sociale misforståelser 

har en stærk forebyggende effekt i forhold til risikoad-

færd.

8. Hvordan er sociale kontrakter tænkt ind i strate-

gien?

Kontrakter, overenskomster, aftaler, etc. der er mange 

ord der dækker det, at vi som mennesker enten formelt 

bliver enige om regler, eller at vi mere indirekte og ufor-

melt har forventninger til hinanden. Fælles gælder, at vi 

som individer hver dag indgår og er omfattet af sociale 

kontrakter. Et arbejde med sociale kontrakter kan handle 

om at tydeliggøre de normer og forventninger, der 

hersker i et fællesskab. Generelt handler arbejdet med 

sociale kontrakter om at gøre disse synlige. I den sam-

menhæng kan det give mening at gøre sig tanker om, 

hvilke egenskaber man som individ skal være i besiddelse 

af for at indgå og være omfattet af sociale kontrakter.

Jo bedre børn og unge er til at forstå og indgå – og altså 

være omfattet af – sociale kontrakter, hvad enten de er 

formelle og nedskrevne eller uformelle og indirekte, jo 

bedre vil de klare sig i uddannelse, familie, venskaber, 

m.m.

Et arbejde med sociale kontrakter kan 

handle om at tydeliggøre de normer og 

forventninger, der hersker i et fælles-

skab.



9. Hvordan er arbejdet med hjælperelationer tænkt 

ind i strategien?

En sund fællesskabskultur indeholder positive og gensidi-

ge relationer. Fællesskaber med en høj målt social kapital, 

er fællesskaber hvor hjælperelationerne er udtalte og 

synlige.

Hjælperelationer skal forstås som en dialektisk størrelse, 

dels skal børn og unge opleve at kunne modtage hjælp 

fra fællesskabet, dels skal de opleve at kunne hjælpe 

fællesskabet. Altså en form for gensidighed hvor der 

er en afhængighed mellem aktørerne i fællesskabet. I 

arbejdet med hjælperelationer, er der tre ting der gør 

sig gældende: hjælperelationer skal være systematiske, 

symmetriske og dynamiske. I det systematiske ligger en 

forståelse af at alle inddrages i hjælperelationerne, og at 

hjælperelationer tænkes ind i børn og unges dagligdag. 

En sund klassekultur indeholder klare hjælperelationer. 

Både som en organiseret del af klassens undervisning og 

dens sociale liv, og også som en egenskab, der styrkes i 

individerne i klassen.

10. Indeholder strategien anvisninger i forhold til 

konflikthåndtering?

Konflikter opstår, når en uenighed er så stor, at det ska-

ber en anspændt situation og relationen mellem to eller 

flere parter kommer i ubalance. Alle oplever konflikter, 

og alle oplever at være en del af store og små konflikter. 

På den måde er konflikter en helt naturlig del af livet, når 

man er sammen med andre mennesker. Konflikter er ikke 

skadelige, hvis de håndteres på en konstruktiv måde.

Med Konflikthåndtering skal forstås en tilgang til kon-

flikter, der har fokus på at genoprette relationen mellem 

de implicerede parter på en sådan måde, at begge parter 

forlader konflikten bedst muligt – måske endda med en 

genoprettet relation, som har været i ubalance.

Et sundt fællesskab indeholder klare normer for kon-

flikthåndtering Hvis en strategi skal give mening og en 

læseplan blive fulgt, er det ikke alene nok at den skal 

være kendt, den skal også være tilgængelig og anvende-

lig. Hvis ikke den er relativt let forståelig og tilgængelig, 

er det ikke sandsynligt den vil blive fulgt. Tænk over 

hvordan jeres trivselsstrategi / læseplan får liv, og hvordan 

den bliver gjort tilgængelig.


	Button 3: 
	Button 2: 


