
Forhindre, at unge dropper ud
Følelsen af at være bange for ikke at slå til eller at være 
ked af livet er nogle af de problemer, som elever på pro-
duktions- og erhvervsskolerne slås med. Og netop de 
mentale udfordringer er også den hyppigste årsag til, at 
eleverne ikke ender med at stå med et eksamensbevis i 
hånden. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Netop de tal 
danner grundlag for satspuljeprojektet ”Fremme af mental 
sundhed hos unge”, som Skoletrivsel.nu er en del af.
 
Skoletrivsel.nu er et pilotprojekt med 11 kommuner på 
tværs af Danmark. Ideen om at bruge et community som 
katalysator for sundhedsfremme bygger på Klar Digital Ta-
les erfaring omkring community-baseret innovation. 

Grundig undersøgelse af brugernes behov
Skoletrivsel.nu blev udformet af Klar Digital Tale på bag-
grund af en grundig afdækning af behov hos de forskellige 
grupper af brugere. Det skete via en kombination af inno-
vationsworkshops og gruppeinterviews med både fageks-
perter fra Psykiatrifonden, kommunernes projektledere, 
lærerne og eleverne. 

På den måde blev alle parter taget med på råd og deres 
behov afdækket. Dermed var grundlaget for at skabe en 
funktionel platform for dialog og vidensdeling omkring 
mental sundhed skabt. Skoletrivsel.nu står dog ikke alene. 
Det er en del af konceptet, at inddrage det digitale værktøj 
aktivt i undervisningen og supplere med efteruddannelse 
af lærerne.

En multifunktionel og brugervenlig side
Udover at være et redskab for lærerne rummer Skoletriv-
sel.nu også trivselsmåling, debatfora og information om 
depression og trivsel. Derved kan de unge få svar på deres 
spørgsmål - og lærerne sparre med hinanden om,  hvilke 
opgaver, der har fungeret godt i undervisningen, osv. 

Kunsten for Klar Digital Tale har været at integrere de 
mange funktioner i én platform og samtidig appellere til 
de forskellige brugere visuelt via design og høj brugerven-
lighed. En måde Klar Digital Tale imødekom det på, var via 
interaktionstekst og supplerende dialog. Resultatet heraf 
er blandt andet, at eleverne har fået mulighed for at kunne 
besvare opgaver med både tekst, billeder og film. 
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Psykiatrifonden og Sundhedsstyrelsen ville gerne skabe mere trivsel blandt eleverne på danske erhvervs-
skoler. Klar Digital Tale hjalp dem derfor med at udvikle og designe konceptet Skoletrivsel.nu. Det er både 
et community og en platform for undervisning. Her kan lærere og elever dele viden, løse opgaver og tage 
trivselstests.


