
‘OPERATION HA’ DET GODT’
9. MARTS KL. 10 – 12

Kære facilitator

Her får du bud på program for ‘Operation ‘Ha’ det godt’, der løber af stablen torsdag
den 9. marts kl. 10-12, hvor ungdomsuddannelser over hele landet sætter fokus på
unges mentale trivsel.

'Operation Ha’ det godt’ udspringer af P3 Missionen, der igennem hele 2023
undersøger, hvad vi skal gøre mere af for at styrke unges mentale trivsel. Vi ved, at der
er stor forskel på, hvordan de unge har det, men den 9. marts har vi fokus på at finde ud
af, hvad der gør unge godt.

Med input fra en række rådgivningsorganisationer har vi sammensat et forslag til et 
program for klassen, der giver eleverne mulighed for at reflektere over de ting, der gør 
dem gladere i hverdagen - på klasse-, skole- og samfundsniveau. 

Alle punkter i programmet er uddybet i en powerpoint-præsentation (vedhæftet i 
mail), som du kan bruge på dagen i klassen. Tidsangivelserne er vejledende., Vi 
anbefaler, at alle når igennem opgave 1 (din egen ABC og klasseaftaler), og at I kan 
vælge enten opgave 2 eller 3 (skole eller samfund), hvis tiden løber.

OBS: Husk inden kl. 10 på dagen at printe 'ABC-nip nappere’ og svar-ark til hele klassen
(vedhæftet i mail) og at hente link til P3s kick off-video på dr.dk/p3missionen (video er
klar den 6. marts).

Se program på næste side



PROGRAM

Afspil P3’s introvideo i klassen for at sparke dagen i gang!
En række P3-værter byder velkommen til dagen og fortæller, hvad formålet er.

• Hent videoen på dr.dk/p3missionen fra den 6. marts.

Step 1: Hvad vil det sige at have det godt? (25 min) 
De unge skal gå på opdagelse i, hvornår de har det godt.

• Udprint nipper-nappere til alle (vedhæftet i mail) med tilhørende foldeguides, og
læg dem ud på bordene i klassen. Brug 5 minutter på at lade eleverne folde deres
nipper-nap, og bed dem herefter om at gå rundt blandt hinanden og afprøve dem i
15 minutter.

• Sørg for, at de får talt med nogen, de ikke normalt gør.
• Brug de sidste 5 minutter på at samle op i klassen: Hvad fandt de ud af?

Step 2: Hvad skal vi gøre mere af? (25 min)
Alt i livet går op og ned. Det er stort set umuligt at have det godt altid. Man kan dog
forsøge at prioritere de ting, som man synes er vigtige, for at man har det godt. Netop
dét fokuserer ABC-modellen på. (Du kan finde info om ABC-modellen her. )

• Eleverne udfylder deres egen ABC-model (vedhæftet i mail). Bed eleverne om at
tænke i små handlinger, der gør dem glade.

• Gennemgå elevernes svar sammen. Hvad er det, der går igen?

https://psy.ku.dk/abc/


PROGRAM FORTSAT

Step 2.2: Klassen (i alt 30 minutter)
Lad os se på, hvordan vi kan få det bedre i klassen. Her skal vi fokusere på det, vi 
kalder for mikrohandlinger –de små ting i hverdagen, der gør en stor forskel. 
• Afspil video (5min) (se link i power point-præsentation) 
• Brainstorm (5 min): Hvor mange mikrohandlinger kan du komme på? Tænk så 

småt som muligt. 
• Eksempler: Den gode madpakke, at folk siger hej til dig om morgenen, at høre 

musik i pauserne, at spise frokost sammen, at tage noter for hinanden. 

Nu skal vi overføre de her handlinger til klassen.

Lav en aftale i jeres klasse  (10 min) 
Med post-its skal eleverne i grupper nu beslutte, hvad de gerne vil gøre mere af i 
klassen, og hvad de kan begynde at gøre fremover.

Gennemgå gruppernes forslag i klassen (10 min). 
Aftal 2-3 ting/mikrohandlinger, I som klasse vil gøre for at styrke trivslen i klassen den 
næste måned . Upload jeres aftale på dr.dk/p3missionen

MERE AF STARTE MED 
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Step 2.3 Hvad kan skolen gøre? (25 min)
Skolen har også et ansvar for, at unge har det godt.
• Sæt eleverne til at kigge på ABC-modellen igen. 
• Hvad kan skolen gøre for at forbedre elevernes hverdag? 
• Eksempler: Flere pauser, bedre mad i kantinen, flere sociale arrangementer, mere 

kreativ undervisning

Få eleverne til at snakke om det i grupper (15 min) og lad dem fremlægge deres forslag 
for hinanden. Lav demokratisk afstemning i klassen, og vælg de to bud, der får flest 
stemmer.
Upload jeres bud på dr.dk/p3missionen.

Step 2.4 OPRÅB (15 min)
Både du og skolen kan gøre nok så meget, men I står ikke med ansvaret alene. Hvis der 
skal ske større ændringer, skal politikerne også på banen. 
• Ud fra alt det, I har talt om i dag, hvad er så efter din mening det vigtigste, politikerne 

kan gøre for at styrke unges mentale trivsel? 
• Lad eleverne summe over det to og to og tag herefter en fælles snak. Forsøg at finde 

frem til 1-2 opråb, som klassen vil give videre til politikerne. 
Upload jeres opråb på dr.dk/p3missionen.

TAK for jeres indsats!

HUSK AT I OGSÅ KAN TAGE FAT I HEADSPACE, HVIS I ØNSKER HJÆLP TIL 
FACILITERING AF 'OPERATION HA' DET GODT' PÅ JERES SKOLE

www.headspace.dk/book-headspace/

Produceret med støtte fra Ebbefos Fonden og Østifterne.

http://www.headspace.dk/book-headspace/

