
STIGENDE MISTRIVSEL
OG FALDENDE MOTIVATION
BLANDT SKOLEELEVERNE

Der er intet, der tyder på, at
August her på billede, som

går i 9. klasse, mistrives. Men
mange af landets skolelever

har det ikke helt godt der-
hjemme bag skærmene.
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Motivationen falder, og mistrivslen stiger blandt skoleeleverne
under hjemsendelsen, lyder meldingen fra skolechefer i en
rundspørge. Stort set alle mener, at de er gode til at opsporer
mistrivslen blandt eleverne. På Nordfyn har man lavet et finma-
sket net baseret på daglige humørmålinger.

tekst THOMAS KOKHOLM

N u er demindste
elever tilbage i
skole, og det er
sikkert godt for
elevernesmenta-
le sundhed.Men
omkring halvde-

len af landets skoleelever, dem fra 5.
til 9. klasse er stadig dømt til fjern-
undervisning.
Deraf følgermanglende social kon-
taktmed lærere og klassekammera-
ter, og det har sine omkostninger i
form af dyk imotivation og stigende
mistrivsel, lyder det fra de kommu-
nale skolechefer i en rundspørge
foretaget af Nyhedsmagasinet Dan-
ske Kommuner.
69 procent svarer, at de i høj grad el-
ler i nogen grad oplever fald i faglig
motivation.
– Der er et stigende antal elever, der
mistrives ogmistermotivation un-
der den igangværende nedlukning,
men det er ikke en generel tendens
hos alle elever, skriver AnneDrejer
Gulager, der er sektionsleder i skole-
afdelingen i Frederiksberg Kommu-
ne i rundspørgen.
Billedet er altså ikke entydigtmen
nuanceret. 62 procent af skoleche-
ferne svarer, atmistrivsel blandt ele-
verne i høj grad eller i nogen grad er
et problem under nedlukningen. 25
procent svarer, atmistrivslen er på
samme niveau som tidligere. En ty-
delig tendens er dog, at nye grupper
af elever begynder at have problemer
med trivslen.
– Vi ser elever, som ikke tidligere
har haft sociale eller faglige udfor-
dringer, som nu begynder at reage-
re, siger Egedal Kommunes skole-
chef Lone Kvist i et uddybende svar
i undersøgelsen.

Daglige humørmålinger
Svarene i rundspørgen tegner et
billede af, at kommunerne gør en
stor indsats for at opsporemistriv-
sel blandt skoleeleverne. 95 procent
vurderer, at de opsporer alle eller de
fleste elever, dermistrives.
AnnKathrine Eriksen, der er kon-
sulent på børn- og skoleområdet i
Nordfyns Kommune, forklarer, at
det er forvaltningens opfattelse, at
hovedparten af eleverne generelt tri-
ves lidt dårligere.
Som i de fleste kommuner læser
man det blandt andet ud af, at der
er en stigning i andelen af børn, der
kommer til nødundervisning kom-
bineret medmeldingerne fra skole-
lederne.
– Vi har decentralt på skolerne for-
søgt at systematisere vores viden
og daglige feedback fra eleverne om
deres faglige såvel som sociale triv-
sel. Skolerne har på klasseniveau på
forskellig vis systematiseret kon-
takten, så ingen børn kan gå under
radaren. Det er vores indtryk, at
skolerne i meget høj grad har fat i
hver enkelt elev, siger Ann Kathrine
Eriksen.
Hun henviser blandt andet til, at
man på Særslev-Hårslev-Skolen
har systematiseret indsamlingen af
data ved hjælp af et it-værktøj ud-
viklet til lejligheden. På daglig basis
vurderer eleverne sig selv på social
trivsel, og det på en skala fra et til
fem. Det giver ifølge skoleleder Sara
Johansen en god indikation af, om
elever er på vej mod at få det dårligt.
– Vi har ti procent af børnene, der
ikke har det så godt, som vi kunne
ønske os. Det er vokset, fra vi luk-
kede ned i december og frem til nu,
konstaterer Sara Johansen.

Ikke kun udsatte
Baggrunden for den systematiske
tilgang til målingen af elevernes
trivsel er, atman på skolen nedsatte
en arbejdsgruppe af lærere og pæda-
goger, der skulle se på erfaringerne
fra den første nedlukning i foråret.
– En af de ting, vi kom frem til, var, at
vi i foråret for sent fik øje på de børn,
dermistrivedes. Vi kom frem til, at
minimumen gang omdagen skal
børnene spørges omderes trivsel,
både hvad angår deres humør, den
generelle trivsel og deres faglige triv-
sel. Enmatematiklærer udviklede
et system, hvor data går ind i et reg-
neark, og så får det en farve alt efter
scoren. Skalaen går så fra grøn til gul
til rød, forklarer Sara Johansen.
De indsamlede data om trivsel kan
så danne grundlag for den person-
lige samtalemed klasselærerne, som
alle eleverne har en gang omugen,
som er en del af systematikken.
– Det er en pointe, at vi gør det for
alle børn. Ikke bare de børn, hvor
man på forhånd kunne havemis-
tanke ommistrivsel. Nu har jeg et
par gange hørt undervisningsmini-
steren tale omhjem, hvor der kunne
være problemermed alkoholmed
videre.Men vi har valgt at screene
alle børn, fordi det her er så unatur-
lig en situation, hvor alle kan blive
påvirket og ramt afmistrivsel, siger
Sara Johansen.
I skrivende stund er der endnu ikke
kommet enmelding fra regeringen

Er det din vurdering, at skoleeleverne generelt har
mistet faglig motivation under den igangværende
nedlukning af skolerne?
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Kilde: Under-
søgelse blandt
skolecheferne
i landets 98
kommuner gen-
nemført af Ny-
hedsmagasinet
Danske Kom-
muner i perioden
26. januar til 3.
februar 2021. 54
skolechefer har
besvaret hele
eller dele af
undersøgelsen.
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om, hvad de store elever kan for-
ventemed hensyn til fremmøde og
folkeskolens afgangseksamen.
– Der har væretmeget diskussion
omde små elever.Men når vi snak-
kermistrivsel, er jeg især bekym-
ret for vores store børn fra 7. til 9.
klasse. De store bruger det sociale til
at definere sig i forhold til, hvem er
jeg sommenneske. De har det hårdt
i den her tid. Jeg har selv en fra 3.
klasse siddende her i sofaen. Det er
ikke en stor udfordring for ham.Han
vil bare gerne være sammenmed sin
mor og far. De store gør, hvad de kan,
for ikke at være sammenmed deres
forældre, men nu er de tvunget til
det. Klubben er lukket og fritidsak-
tiviteterne. Der er ingen steder, de
kan få afløb for at være sammen ven-
ner, som de plejer at gøre, siger Sara
Johansen.

Nedtur i Nordjylland
I Brønderslev Kommunemodtager
skolechef CarstenOtte også flere
meldinger ommistrivsel på sine
ugentligemødermed distriktsskole-
lederne.
– Signalerne er, at det er andre elev-
typer end tidligere, der ikke trives
med det her. Det er både de stille pi-
ger, og de drenge, der har brug for at
komme ud og bruge sig selv. Lærerne
gør alt muligt kreativt for at fange
det og løse problemet. Det setup, vi
har nu, er langt bedre til at håndtere
det end i foråret, fordi vi ermere for-
beredt, siger CarstenOtte.
INordjylland har skoleeleverne væ-
ret ekstra hårdt ramt.De fik en ekstra
måneds nedlukning i november, som
følge af denmutation af coronavirus,
der spredte sig tilminkbesætninger.
– Der er så også elevgrupper, der tri-
vesmed fjernundervisningen. Det er
det paradoksale i det her. Tingene er
komplekse, og det er svært at tegne
et entydigt billede.Men der erman-
ge børn og forældre, der er pressede,
og der er klare signaler om, at vi er i
en svær situation for både for lærere
og eleverne, siger CarstenOtte.
Også han ser tendensen i, at antallet
af børn, der kommer til nødunder-
visning, er steget.
– Vi begyndte på omkring 11 procent.

Nu er det steget til 15-20 procent.
En til to gange omugen tager klas-
selæreren eller en fra klasseteamet
kontakt til eleven eller hjemmet og
snakker om, hvordan det går. Til
nogle siger vi, dumå gerne komme
op på skolen. Det er vel atmærke alle
klassetrin. Problemet er bare, at det
er jo ikke bygninger, de savner. Det
er klassefællesskabet, og det kan vi
bare ikke tilbyde, siger CarstenOtte.

De store lider
Med hensyn til kortlægningen af
trivslen påpeger skolechefen, atman
i et af skoledistrikterne er i gangmed
en ekstraordinær trivselsundersø-
gelse blandt eleverne. Han henviser
også til, at man for nylig afholdt et
elevrådsmøde i skoledistriktet Brøn-
derslev Syd, som gav interessante
input i forhold til, hvordan de store
elever oplever situationen.
Distriktsskolelederen i Brønderslev
Syd, Carl-Otto Borup, var med til
elevrådsmødet, der havde seks ele-
ver med fra udskolingen og fire fra
mellemtrinnet.
– De siger over en bred kam, at det er
kedeligt at sidde ved skærmene. De

I Nordfyn har
man sat målin-
gen af elevernes
trivsel i system
efter de velkend-
te grønne, gule
og røde smileyer.

I hvilket omfang oplever I, at mistrivsel blandt skole-
elever er et problem under nedlukningen af skolerne?
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savner at joke og hygge. De savner
fornemmelse af samvær og fæl-
lesskab. Lærerne prøver, men det
er svært. Der er en distance på en
skærm, der udelukker den grad af
intimitet. Eleverne siger også, det
er dødsvært at holdemotivationen,
og at der er ting, det er sværere at
lære over en skærm. Det er svært
for lærere, det er svært for forældre,
det er svært for eleverne. Eleverne
dør langsomt i det her.Mange siger,
de også gerne vil holde pauser sam-
men, så der opstår den her chit-chat.
Det er en kultur, der skal oparbej-
des, som ikke er der naturligt og har
svære vilkårmed detmedie, siger
Carl-Otto Borup.
SigridMarie EltvedKrogsgård går
i 9. klasse og er elevrådsformand på
Søndergades Skole i Brønderslev.
Hun varmed til mødet.
–Man lavermest bare opgaver og
har ikke det sociale samværmed
klassen. Det ermeget ensomt.Man
får ikke snakketmed såmange, som
man plejer. Jeg har ondt af dem, der
har problemermed deres familie
og kommer op og skændesmed fa-
milien. De har ikke et sted at gå hen
imens. Dem er der nogle af i min
klasse, siger SigridMarie Eltved
Krogsgård.
Hun oplever, at uklarhedenmed
hensyn til folkeskolens afgangseksa-
men presser de store elever.
– Da vi var i skolen, var dermere,
vi fik at vide. Nu skal vi bare læse
meget og løse opgaver. Vi skal også
tænkemeget på eksamener. Det har
vi forberedt os på i to år. Nu ser det
ud til, at vi måske ikke skal til eksa-
men. Det ermærkeligt og påvirker
os. Jeg er uddannelsesparat, men
det er dermange der ikke er, og dem
har jeg ondt af. De har ikkemulighed
for at komme til eksamen ogmåske
gøre deres karakter bedre, så de har
mulighed for at komme videremed
deres uddannelse, siger SigridMarie
EltvedKrogsgård.
– Imin klasse er det lidt over halv-
delen, der ikke er uddannelsespa-
rate. Antallet er også gået op, efter
vi har været hjemme snart et år. Det
går udover fagligheden. Nu har jeg
hørtMette (Frederiksen, statsmini-
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ster, red.) sige, at det skal der tages
hensyn til, så et syvtal nu skal være
et 10-tal, siger SigridMarie Eltved
Krogsgård.

Trivsel fremfor faglighed
Der tegner sig et billede af, at sko-
lechefer og skoleledermener, at det
faglige efterslæb fra fjernundervis-
ningen ikke er et stort problem for
de fleste årgange af elever. Det er
mere trivslen og det sociale, der bli-
ver ressourcekrævende, når skolen
genåbner helt.
Som sagt siger 69 procent i rund-
spørgen, at den fagligemotivation er
faldet. Alligevelmener kun omkring
en tredjedel af skolecheferne, at der
er brug for ekstra tiltag til at indhen-
te et eventuelt faglige efterslæb.
– Vi skal væk fra retorik om fagligt
efterslæb generelt. Der er flere nu-

Den gamle tankpassermodel. Vi skal
talemegetmere om, hvad læring er,
siger Sara Johansen.
Når skolerne åbner igen,mener hun,
at der skal være frihed til, at den en-
kelte skole skal kunne prioritere res-
sourcerne, såman kan kaste kræf-
terne ind i de fag, der har haft det
sværere under nedlukningen.
– Vi skal kiggemeget på de prakti-
ske fag, når vi åbner igen. Dansk og
matematik har demåske fået nok
af under fjernundervisningen.Men
billedkunst, håndværk/design, fysik
og kemi, madkundskab – de fag hvor
eleverne skal lave praktiske forsøg
og produkter – det har været svært
under nedlukningen. Enten gør vi
nogetmed at suspendere nogle af
eksamenerne, eller også prioriterer
vi dem ekstra efter åbningen,mener
Sara Johansen.• tkn@kl.dk

ancer og individuelle forskelle, også
kommunerne imellem. Eleverne
higer først og fremmest efter sociale
relationer, og det er vigtigt atmætte
det, førman sætter hårdt indmed
faglige tiltag, siger skolechef i Egedal
Kommune LoneKvik i en kommen-
tar til rundspørgen.
PåNordfynmener skoleleder Sara
Johansen, at der er en stor pointe i at
diskutere læring på baggrund af er-
faringernemed hjemmeskole.
–DI prøvede at sætte en dagsorden
omkring læringstab for nylig.Men i
forhold til hvad?DI har en forestilling
om, at hvis vi sætter to lærere på klas-
serne, så kan eleverne lære dobbelt så
hurtigt. Det kanærgre en gammel læ-
rerinde sommig, atman ikke er kom-
met længeremed sådan et læringsbe-
greb, atman stadig tror,manbare kan
åbne børnenes hoveder og fylde på.

Eleverne oplever
et tab af informa-
tioner, når de sid-
der derhjemme
bag skærmene,
lyder det fra en
elevrådsformand.
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