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KONKLUSION

Resultaterne fra den interne unders0gelse er disponeret over fern sammenhaengende temaer. Disse 
temaer er:

1. Rammer og vilkar
2. Faellesskabogtraditioner
3. Undervisning og laerere
4. Laering og personlig udvikling
5. Mobning og anden form for graenseoverskridende adfaerd

Det generelle billede er, at overvaegten af eleverne pa Herlufsholm er glade for at ga pa skolen. De 
oplever en hdj grad af tilhprsforhold, og kan i vid udstraekning identificere sig med skolens vserdier 
og daglige praksisform. De oplever det som personligt udviklende at indga I de faglige og sociale 
aktiviteter, som skolen giver mulighed for at deltage I. Eleverne beskriver undervisningen I positive 
vendinger, hvilket i vid udstraekning bar at gdre med at skolens personale som regel lykkes med at 
bade opbygge og vedligeholde de relationelle band til eleverne, ligesom de for det meste ogsa 
fremskrives som engagerede, passionerede og dygtige formidlere, som formar at gore elevernes 
laereprocesser spaendende og meningsfulde - om end undervisningsformerne til tider af eleverne 
opleves som ret stillesiddende. Stillesiddende undervisning er ikke nodvendigvis problematisk. Fx 
beskriver de interviewede elever, at det for dem er en forudsaetning for fordybet og koncentreret 
arbejde med det faglige indhold. Selv om eleverne i vid udstraekning er tilfredse med skolens rammer 
og vilkar, samt med skolens professionelle, sa er der ogsa en del af elevgruppen, som ikke deler 
denne oplevelse. Det er vaesentligt at notere, at en del elever ikke oplever hverken undervisningen 
eller fritiden pa skolen som trygge kontekster at vaere og laere i. Dette forstaerkes i de 
sammenhaenge, hvor det ikke er lykkedes eleverne og laererne at oparbejde gode relationer til 
hinanden, ligesom det forstaerkes i de sammenhaenge, hvor eleverne ikke foler sig trygge ved 
hinanden. Specifikt i samfundsfag er der angiveligt vaesentlige udfordringer, som inviterer til 
ledelsesmaessig opmaerksomhed. I forhold til relationen og samspillet mellem elever og de voksne 
pa skolen fremsaettes der af bade elever og foraeldre den kritik, at nogle af laererne relaterer sig 
negativt til eleverne. I undervisningen beskrives dette at forekomme ved utryghedsfremmende og 
ydmygende kommunikation, hvor eleverne kan fple sig dumme, hvis de fx ikke svarer rigtigt pa 
stillede spprgsmal. Eleverne er flinke til at naevne, at dette ikke er et stabilt traek gaeldende for alle 
laerere, kun nogle fa af dem. Der er i forlaengelse heraf en foraeldrestemme, som beskriver en laerer, 
som udviser decideret truende og voldelig adfaerd overfor elever ved at fx skubbe dem op i en krog 
og sparke dem over skinnebenet samt at have indledt et seksuelt forhold til en elev. Dette er ikke 
bekraeftet andre steder i datamaterialet, men det er af en sadan alvorlig karakter, at det med det 
samme bor lede til handling hos skolens ledelse (se ledelseskommentar i bilag 7).

Ligeledes er det ogsa et overraskende fund, at en meget stor andel af eleverne oplever, at de ikke 
kan komme i god dialog med deres foraeldre om ting som ikke gar godt og som bekymrer dem.



Dette rmnster er i nogen grad bekraaftet i data fra foraeldre og tidligere eleven Analysen kan vaere, at 
der pa stolen er en form for kultur, hvor det er et brud pa normen, at sladre. Dette vanskeliggor 
kommunikationen mellem alle parter pa stolen, men I saerdeleshed for elevernes vedkomne 
vanskeliggpres det at give dem den rette og tilstraakkelige hjaelp I tide. Dette bor underspges 
naermere, sa vi kan oge forstaelsen af denne mulige kultur - og derved kan ivaerksaette mere praecise 
former for intervention. I denne forbindelse ses der I foraeldrenes besvarelser invitationer til at 
optimere og videreudvikle samarbejdet mellem stole og hjem, hvor foraeldrenes perspektiv 
inddrages og vaegtes tydeligere end der hidtil bar vaeret praksis for. En del af dette omhandler 
skabelsen af tydelige guidelines for faelles handling i forbindelse med svaere situationer eller 
perioder.

I det hele taget er trivsel et gennemgaende tema pa tvaers af de forskellige del-undersogelser. I 
undersogelsen er underspgt I hvilken udstraekning eleverne oplever mobning eller anden 
graenseoverskridende adfaerd som faenomen pa stolen. Dette bpr underspges naermere, sa vi kan 
pge forstaelsen af denne mulige kultur - og derved kan ivaerksaette mere praecise former for 
intervention. I sporgeskemaunderspgelserne angiver gennemsnitligt 4,0% af de nuvaerende elever, at 
meget tit opleve, at elever pa Herlufsholm mobbes eller udsaettes for anden form for 
graenseoverskridende adfaerd. 9,2 % oplever det tit og 25,1% oplever det en gang imellem. 40,4% 
oplever det sjaeldent og 21,3% oplever det aldrig. En sserlig opmaerksomhed I denne forbindelse kan 
rettes mod Gym/drenge/dag, hvor 20,8% svarer at opleve mobning eller anden form for 
graenseoverskridende adfaerd meget tit. 8,3% af gym/drenge/dag oplever det tit. Samme malgruppe, 
men hos det andet ton, hos pigerne ses ogsa en ret hpj score. 7,4% af Gym/piger/dag angiver at 
opleve mobning meget tit, og 16,7% angiver at opleve det tit. Skal der saettes ind et sted, kan det til at 
starte med vaere hos denne malgruppe. Bade data fra foraeldre og tidligere elever bekraefter, at 
mobning pa stolen er et velkendt og gennemgaende tema.

Fra de tre afviklede interviews ved vi ogsa, at mobning som faenomen af eleverne forbindes med en 
lang raekke af faktorer, som ikke nodvendigvis kan kategoriseres ens. Fx er der i analysen af 
interview og frie tekster fra spprgeskemaunderspgelser fundet syv forskellige mader, som mobning 
som faenomen af eleverne beskrives at udfolde sig pa.

Disse mader er:

1. Det kan vaere sma drillerier og en accepteret hard jargon.
2. Det kan vaere bagtaleri og rygtedannelse, som spreder sig i form af fortaellinger - og over tid 

cementerersig som en sandhed, man ikke kan undslippe.
3. Det kan vaere nedsaettende sprog i den analoge verden savel som pa de sociale medier.
4. Det kan vaere mangelfuld tolerance overfor forskellighed, herunder ton, sprog, nationalitet, 

hudfarve, udseende og status.
5. Det kan vaere decideret social udstodelse fx ved at tore pa en enkelt person konstant og 

vedvarende i laengere tid.
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6. Det kan omhandle socialt afgraensende gruppe- eller klikedannelse som overvejende finder sted 
uden for undervisningstiden.

7. Det kan udspringe af skolens egen organisering af undervisningen og af opdelingen mellem 
kostelever og dagelever, herunder hvem der inviteres til at deltage i sociale arrangementer og 
hvem der ikke gor.

I analysen er det ogsa medtaget, at mobning og anden form for graenseoverskridende adfeerd ogsa 
daakker over den begivenhed, som isaer er medvirkende til at undersogelsen overhovedet 
igangsasttes. Som tidligere beskrevet, drejer det sig om en begivenhed, hvor en gruppe af elever 
overfalder en enkelt elev. 

 Denne form for void mod enkelte elever medtages i 
analysen som dybt relevant, ogsa selv om begivenheden ikke er ekspliciteret af eleverne selv i netop 
denne undersogelse. Vi ved saledes faktuelt, at denne form for adfaerd sa afgjort forekommer. Dette 
udgor saledes en ottende made, hvorpa mobning eller anden form for graenseoverskridende adfaerd 
kan fremtraede pa.

Om mobning pa Herlufsholm kan man saledes slutte, at der bestemt forekommer mobning, og at 
denne mobning primaert opleves af dagelever pa gymnasiedelen - uden at det hermed fremsaettes 
at det kan afgraenses til kun denne elevgruppe. Samtidig ved vi ogsa at faenomenet mobning 
opfattes meget bredt, dvs. som noget der spaender fra sma drillerier til intolerance overfor 
forskellighed til egentlig social udstodelse og decideret void.

Selv om de otte ovenfor naevnte temaer er meget forskellige fra hinanden, sa er det lykkedes at finde 
et meget centralt tema, som samtlige delundersogelser udpeger. Det drejer sig om forholdet mellem 
kostskoleelever og dagelever. I denne relation er der fundet en raekke faktorer, som besvasrliggor at 
gode relationer mellem disse kan oparbejdes. Det drejer sig om:

1. At dageleverne ofte oplever at ikke blive inviteret til sociale arrangementer.
2. At dageleverne er faerrest repraesenteret i klasserne og derved kan have svaert ved at finde 

socialt fodfaeste i klassens sociale faellesskab
3. At dageleverne af kosteleverne opfattes som lavere hierarkisk rangerende.
4. At dageleverne er fysisk adskilt fra kostskoleeleverne i pauser, hvor kostskoleelever kan slappe af 

pa deres hummer. Samme mulighed har dagelever ikke.
5. At kostskoleelever bygger taettest relationer til hinanden i kraft af at de deler hverdag pa en mere 

intens made end de gor med dageleverne.

Netop grundet at fenomenet "mobning og anden form for graenseoverskridende adfaerd" er diffust 
og pa Herlufsholm forbindes med virkelig mange forskellige ting, sa foreslar de interviewede tidligere 
elever disse tiltag som mulige losninger:
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1. At skabe diversitet i gardene. Fx at man blander eleverne pa tvaers af vennegrupper.
2. At gpre brug af de sociale arrangementer, udflugter og lignende pa en made, som skaber 

sammenhold.
3. At tildele eleverne en voksen mentor, en person, som man altid kan komme til og tale med om 

det som man selv synes er svaert eller, hvis man ser andre have det svaert.
4. At arbejde med det I de klasser, hvor problemerne er tydelige. En del af dette arbejde kan ogsa 

vaere at overveje selve fordelingen mellem dagelever og kostelever I klasserne.
5. At arbejde med relationerne til eleverne ved at have kontakten til dem I fx frikvarter eller pauser.

't)et skal tilfojes, at spprgsmalet omhandlende mobning og anden form for graenseoverskridehtlS 
fedfeerd er formuleret saledes, at der gives information om disse fenomener opleves af eleverne pa 

skolen - ikke om de selv bliver mobbet. Denne information har skolen nemlig allerede fra den 
nationale trivselsundersogelse fra 2021. Med den formulering, som anvendes I naervaerende 
sporgeskemaunderspgelse gives saledes indblik I dette faenomen: at eleverne godt selv kan trives pa 
skolen og pa samme tid vaere bevidste om, at ikke alle elever pa skolen trives.

Slutteligt er det en del elevers oplevelse, at skolemaden ikke smager godt og at ikke appellerer til en 
vegetarisk levevis. Nogle elever beskriver toiletterne som beskidte, men det er ikke et gennemgaende 
monster pa tvaers af data. Fx naevnes det ikke I de kvalitative interviews.
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FORSLAG TIL FREMTIDIGE P/EDAGOGISKE INDSATSOMRADER

I det f0lgende frems^ttes fem forslag til indsatsomrader i det videre pasdagogiske arbejde:

1. Indsats i forhold til snitfladen mellem dag og kostelever.
2. Indsats i forhold til paedagogisk praksis, i de sammenhaenge hvor laererne abenlyst ikke matcher 

elevernes forestiliinger om god, tryg og engagerende undervisning. Specifikt naevnes 
samfundsfag som et oplagt sted at starte.

3. Indsats i forhold til en nuanceret forstaelse af mobning som faenomen, herunder udarbejdelse af 
en fornyet mobbepolitik, som bade elever og skolens professionelle er inddraget i udviklingen af. 
Denne mobbepolitik kan med fordel omhandle:

A. Hvad forstas ved mobning pa Herlufsholm?
A. Hvordan kunne en lokal definition af mobning lyde?
B. Hvordan kunne en lokal mobbe-taksonomi se ud?

B. Hvordan skal man arbejde med mobning i klasserne?
C. Hvordan kommer man rygtespredning og bagtaleri til livs?
D. Etisk forsvarlig brug af de sociale medier.
E. Hvordan kunne en ordning, hvor eleverne tildeles en ressourceperson (gerne en laerer 

eller lignende), som de kan tale med om de ting, som bekymrer dem, se ud?
F. Klare handleanvisninger for handtering af elever, som begar grov void.

4. Indsats i forhold til samarbejdet mellem skole og hjem - med henblik pa at fremme god dialog 
mellem elever og foraeldre om det, som eleverne synes er svaert - og som bekymrer dem?

5. Indsats i forhold til ledelsesmaessig (bestyrelse og skolens ledere) udvikling af en samlet strategi 
for skolens arbejde med ovenstaende fire punkter. Denne strategi kan med fordel udvikles i 
samarbejde med vifte af eksterne aktprer for at derved sikre at tiltag fagligpres fra en bred vifte 
af vidensomrader, som relaterer sig til trivsel og laering, men ogsa til skoleudvikling, herunder 
ledelse af udviklingsarbejde. Men i det hele taget kan samtlige tiltag afvikles i et taet samarbejde 
med alle involverede,

Et forslag kan vaere, at arbejdet med ovenstaende fem temaer faciliteres af eksterne aktorer, som 
med tilpas distance til skolens kultur, traditioner og normer maske bedre end lokale aktprer kan 
udpege nye og for skolen endnu uafprovede Ipsninger. Et team af eksterne aktprer bor tilsammen 
besidde kompetencer og skoleudvikling, paedagogisk releationsarbejde i klasserummet og mobning

Som et sidste forslag fremsaettes det, at det vil vaere en' god ide at fremsende denne rapport og alle 
tilvejebragte data til den advokat, som netop nu afvikler underspgelsen af de juridiske aspekter samt 
til politiet, som ogsa i skrivende stund arbejder underspgende og afklarende. Denne fulde 
transparens kan bidrage positivt pa tvaers af de forskellige underspgelser.
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FORSLAG TIL VIDERE UNDERS0GELSER

I denne unders0gelse er fokus lagt pa elevernes perspektiv, bade de nuvaerende som de tidligere. 
Indtil videre er de professionelle (laererne) pa stolen ikke involveret i de dele, som knytter sig til 
underspgelsen. Det kunne vaere relevant at skabe viden om og indblik i, hvordan skolens 
professionelle opfatter forhold pa skolen, som relaterer sig til skolens trivsels- og laeringsmiljd. Det 
samme kunne gaelde skolens ledelse. Skolens ledelse bar indtil videre vaeret involveret i form af 
dialoger ved mpdeaktivitet. Men en mere dybdegaende undersogelse af de ledelsesmaessige 
forstaelser borer sa absolut med til det samlede billede af skolens trivsels- og laeringsmilje).

Samtidig er forasldres perspektiv udelukkende indhentet med kvantitativ metode. Det kunne vaere 
relevant at indhente mere righoldige udlaegninger af foraeldrenes oplevelser og erfaringer via 
interviews eller andre former for involverende aktivitet, fx paedagogiske temadage som afvikles med 
et eksplorativt islaet. Tidligere elevers stemme bor ogsa tildeles mere dybdegaende opmaerksomhed 
med interviews om metode. Dette kan afvikles med fuld anonymitet.

Yderligere undersogelser kunne ogsa vaere komparative undersogelser, hvor data fra denne interne 
undersogelse sammenlignes analytisk med anden data om trivsels og laeringsmiljder i det danske 
skolesystem.

Det er en begraensning ved undersogelsen, at den er udfort pa skoleniveau og gruppe-niveau. 
Vaegtlaegning pa disse niveauer kan medfore, at enkeltelever, som fx oplever fysisk, psykisk eller 
social smerte, oplever at ikke i tilstraekkelig grad kunne udtrykke sig savel nuanceret som trygt. Selv 
om eleverne er givet muligheden for at udtrykke sig anonymt og skriftligt med fri tekst i 
sporgeskemaundersogelsen, kan videre undersogelse ogsa indebaere interviews med individuelle 
elever, som uden om skolen frit kan henvende sig til Micki Sunesen for at med ham dele oplevelser, 
som ikke i tilstraekkelig grad kan udtrykkes pa skrift. Desuden er det en mulig begraensning ved 
underspgelsens kvalitative interviews, at deltagerne er udvalgt af skolen selv. Fx er det muligt, at 
deltagerne er udvalgt fordi de er saerligt positivt stemt overfor skolen. Dette er dog ikke 
fornemmelsen. Skolen bar netop igangsat underspgelsen med henblik pa at forsta elevernes 
perspektiv bedre og med afsaet heri foretage de nodvendige paedagogiske tiltag.

Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.D. 

Mail: ms@nordic-learning.com 

Telefon: 22487962
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