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FORORD FRA ROCKWOOL FONDEN 

Rockwool Fondens praktiske interventioner har som overordnet målsætning at udvikle nyskabende og 
effektive løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Det er med afsæt i denne vision om at bidrage til 
udviklingen af nye sociale teknologier, at Rockwool Fonden har sat fokus på at forbedre læringsmiljøet i 
den danske folkeskole med Perspekt-interventionen. Perspekt er et undervisningsmateriale, der sigter 
mod at træne skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder. Materialet er klassebaseret, 
og målet er, at man via træning af disse færdigheder kan skabe et godt læringsmiljø i klassen. Gennem 
et struktureret undervisningsforløb er det målet at styrke elevernes evne til konfliktløsning på egen 
hånd, forståelse for regler, respekten for indbyrdes forskellighed og ansvarsfølelse. 
 
De første skridt til at udvikle Perspekt-materialet blev taget i 2005, hvor Rockwool Fonden indgik et 
partnerskab med de to læringskonsulenter og sociale entreprenører Allan Knægt og Jane Vinter. I et tæt 
sparringsforløb mellem Rockwool Fonden, Knægt & Vinter, og de mange skoleledere og lærere, der har 
taget aktiv del i udviklingsarbejdet, er undervisningsmaterialet blevet afprøvet, tilpasset og målrettet 
folkeskolens ønsker og behov. Med denne dokumentation af de oplevelser, motivationer og erfaringer 
som en række elever og lærere har gjort i anvendelsen af Perspekt-materialet, har vi fået et værdifuldt 
bidrag til den fortsatte udvikling af Perspekt. 

Elin Schmidt, Direktør 
Rockwool Fonden 

København, Januar 2013. 

FORORD FRA ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED 

Med afslutningen af den tredje Perspekt implementering i 2011 var undervisningsmaterialet Perspekt 
blevet udviklet for alle klassetrin og pilottestet. På det tidspunkt blev Forskningsenheden af Rockwool 
Fonden bedt om at indsamle og sammenskrive den eksisterende viden om Perspekt, så Fonden fik et 
beslutningsgrundlag for Perspekts fremtidige videreførelse. På samme tidspunkt var vi i 
forskningsenheden i gang med de indledende statistiske statistiske analyser af, hvilken 
stikprøvestørrelse vi skulle bruge, hvis vi skulle lave en korrekt kvantitativ evalueringsanalyse, der kunne 
spore en statistisk signifikant effekt af Perspekt, såfremt en sådan en fandtes. Konklusionen var, at der 
var behov for et langt højere antal klasser (og skoler), end det vi umiddelbart rådede over via de skoler, 
som Perspekt til dato var gennemført på. Med andre ord, det eksisterende datamateriale fra 
Abilgårdskolen, Skolen ved Gurrevej, Charlotteskolen og Gadehaveskolen kunne ikke bære en egentlig 
kvantitativ forskningsevaluering.  
 
Vi besluttede derfor at søge svar på følgende to spørgsmål i en videns- og erfaringsopsamling. Hvad er 
de faglige eksperters holdning til et undervisningsmateriale som Perspekt i folkeskolen? Hvad er 
skolelærernes holdning til og erfaring med Perspekt? For at finde svarene blev der foretaget en lang 
række interviews med forskere og folkeskolelærere. Desuden blev Trine Kløveager Nielsen på 
foranledning af Professor Charlotte Ringsmose bedt om at nærlæse og beskrive materialet ud fra en 
pædagogisk-psykologisk vinkel. Sammen med Rasmus Landersø fra Forskningsenheden har hun forfattet 
denne rapport. Som altid er vi i Forskningsenheden glade for Rockwool Fondens forståelse for og 
tilskyndelse til altid at gå nøgternt og uafhængigt til værks - også i evalueringsspørgsmål. 
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Helene Bie Lilleør, Evalueringschef 
Rockwool Fondens Forskningsenhed 

København, Januar 2013. 
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FAKTA OM PROJEKTET 
Titel: Perspekt 1-4 
 
Kort beskrivelse: Det overordnede formål med Perspekt er at styrke skoleelevers emotionelle, 
personlige og sociale kompetencer gennem klassebaserede øvelser. 
Et Perspekt-forløb indledes med et informationsmøde for alle skolens lærere og et 2-3 dages 
lærerkursus. Under forløbet modtager lærerne desuden supervision. 

Perspekt er opbygget af fire moduler, som på nuværende tidspunkt hver består af følgende elementer: 
- 17-18 lektioner á 45-90 minutter, der afholdes over et tilsvarende antal uger 
- Repetitionskapitler til Perpekt 1 og 2 
- Detaljeret undervisningsmateriale til hver lektion 
- Kasse med undervisningsremedier, bl.a. dvd og spil og samtaleark til forældre 
- Diverse informationsmaterialer til brug for skolens hjemmeside, andre lærere og forældre 

Rockwool Fonden har til dags dato finansieret udviklingen af Perspekt i følgende samarbejder:  
2007: Perspekt 3 (6.klasser) og Perspekt 4 (9.klasser), Abildgaardskolen, Odense 
2008: Perspekt 1 (0. og 1. klasser), Skolen ved Gurrevej, Helsingør 
2010: Perspekt 2 (3. og 4. klasser), Charlotteskolen og Gadehaveskolen, Høje Tåstrup 
2012: Perspekt 1 (alle 1. og 2. klasser), Høje Tåstrup Kommune 
 

Samlet projekt periode evalueret: Januar 2006 – Juni 2011 
Projektets implementeringsomkostninger for ovenstående periode: 5.002.166 kr. 
Bidragsydere: Rockwool Fonden 
Projektansvarlig i Rockwool Fonden: Camilla Hvidtfeldt; ch@rff.dk  
Udførende samarbejdspartnere: Knægt og Vinter Aps., Tlf. 63 11 11 00, kontakt@kogv.dk, www.kogv.dk  

FAKTA OM EVALUERINGEN 
Kort beskrivelse: Denne evaluering har to overordnede formål: (1) At lade udefrakommende 
pædagogiske fagpersoner vurdere og beskrive materialet (2) At lade de lærere der har afprøvet Perspekt 
komme til orde i en erfaringsopsamling. Evalueringen dækker Perspekt-indsatsen fra 2006-2011. Den 
seneste implementering i Høje Taastrup kommune i 2012-2013 er således ikke med i denne evaluering. 

Metode: Det første formål (1) er løst ved at interviewe adskillige fagpersoner, lade Ph.D. Trine Kløveager 
nærlæse og kommentere Perspekt undervisningsmateriale samt observere en række 
undervisningslektioner. Det andet formål (2) er løst ved at interviewe Perspekt-uddannede lærere fra i 
alt 6 skoler enten ved hjælp af strukturerede fokusgruppe interviews eller ved hjælp af spørgeskemaer, 
samt enkelte skoleledere. 

Datagrundlag: 2 fagpersoner er interviewet, ca. 30 skolelærere er interviewet vha. 
fokusgruppeinterviews, 4 skolelærere er interviewet vha. spørgeskemaer, desuden er Perspekt 
diskuteret med 4 skoleledere.  

Evalueringsholdet: Trine Kløveager Nielsen (forsker, DPU), Rasmus Landersø (forsker, RFF), Ulrik Lund-
Sørensen (evalueringskoordinator, RFF), Helene Bie Lilleør (evalueringschef, RFF).  

mailto:ch@rff.dk
mailto:kontakt@kogv.dk
http://www.kogv.dk/
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RESUME 

Perspekt er et undervisningsmateriale, der har til formål at styrke skoleelevers emotionelle, personlige 

og sociale kompetencer. Undervisningsmaterialet er et konkret værktøj hvori der bl.a. indgår øvelser, 

rollespil, film og leg. Det består af fire moduler, som tilsammen dækker alle klassetrin i folkeskolen.  

Rapporten indeholder først en beskrivelse samt en pædagogisk-psykologisk vurdering af 

undervisningsmaterialet. Herefter opsummeres erfaringer fra 30 lærere med brugen af Perspekt i 

folkeskoler frem til og med 2011 på baggrund af en række strukturerede interviews. 

Rapportens hovedkonklusioner er følgende: 

- Målet med Perspekt er at øge elevernes trivsel blandt andet ved at lære dem at se og acceptere 

menneskers forskellighed, at forbedre deres evne til at håndtere konflikter og gøre dem bedre til at 

bede om hjælp og udtrykke følelser. Håbet er, at man herigennem også kan skabe et bedre 

undervisningsmiljø med større arbejdsro og færre konflikter eleverne imellem.  

- Perspekt har et proaktivt syn på børn og unges personlige og sociale udvikling; perspektivet er 

derfor, at det aldrig er for sent at bryde en negativ cirkel. Perspekt tager afsæt i den sociale 

sammenhæng barnet indgår i og tager derfor udgangspunkt i relationerne eleverne imellem og 

imellem lærer og elever – ikke i det enkelte barn. 

- Professor Charlotte Ringsmose (DPU) og lektor Jørgen Lyhne (VIAUC) beskriver Perspekt som et 

relevant og meget velstruktureret og gennemarbejdet materiale, og de vurderer Perspekts brug af 

forskellige virkemidler og øvelsesopgaver som positivt. Dog påpegede de, at for meget struktur også 

kan hæmme den enkelte lærer i sin undervisning, at Perspekt mangler en samlet teoretisk og 

forskningsbaseret referenceramme, og at materialet i sin stærke struktur ikke giver mulighed for 

differentiering blandt eleverne. 

- Overordnet mente alle interviewede lærere, at deres erfaringer med Perspekt var gode, til trods for, 

at en del så på materialet med skepsis før de begyndte at arbejde med det. Mange af de skeptiske 

lærere blev især positivt overraskede over den hjælp, som materialets stramme struktur gav dem i 

undervisningen. 

- Mange lærere mente, at undervisningen i Perspekt materialet har medført et bedre læringsklima i 

klassen, hvor episoder med konflikter er blevet færre og hvor der er mindre uro i klassen. Nogle 

lærere mente også, at deres elever er blevet bedre til at udtrykke empati. 
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- De interviewede lærere kunne, generelt betragtet, ikke vurdere, om Perspekt har forbedret 

elevernes faglige kundskaber. 

- Alle lærere berettede om, at deres elever var glade for Perspekt og så frem til undervisningen. Dog 

berettede nogle lærere også om problemer med at få engageret alle elever i klassen gennem hele 

undervisningsforløbet. Undervisningstempoet kunne på den ene side til tider være for langsomt for 

de stærkeste elever og på den anden side være for hurtigt for de svageste. 

 

På baggrund af rapportens konklusioner og anbefalinger har Rockwool Fonden fortsat sit engagement i 

Perspekt, og Perspekt er siden foråret 2012 blevet videreudviklet i samarbejde med Høje Taastrup 

kommune og kommunens folkeskoler. Der vil i slutningen af 2013 udkomme en evaluering af denne 

intervention foretaget af Als Research. 
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1 INDLEDNING 

Perspekt er et undervisningsmateriale, der har til formål at styrke skoleelevers personlige og sociale 

kompetencer, med det sigte at give et bedre læringsmiljø i skolen fx gennem mindre uro i timerne og 

færre konflikter mellem eleverne. Perspekt er baseret på et proaktivt syn på børns personlige og sociale 

modning og arbejder både på elev, relations- og klasseniveau. 

Denne rapport indeholder en kort beskrivelse samt en pædagogisk-psykologisk vurdering af Perspekt og 

en første evaluering af arbejdet med programmet i den danske folkeskole. Evalueringen er baseret på de 

erfaringer, der er gjort af 30 lærere, som har arbejdet indgående med Perspekt i løbet af perioden 2006-

2011.  

I de seneste 50 år har skolens og familiens rolle i det danske samfund ændret sig væsentligt. Hvor skolen 

tidligere tog sig af børnenes faglige udvikling, og familien ansås som værende den primære kilde til 

barnets personlig udvikling, har skolen i dag en betydelig rolle at spille også i forhold til barnets 

personlige udvikling. Skolen er det sted uden for hjemmet, hvor danske børn igennem hele deres 

barndom opholder sig mest, og skolen er derfor også et sted, hvor fundamentet støbes for en persons 

videre livsforløb. I erkendelse af den centrale rolle skolen spiller, har barnets personlige og sociale 

udvikling gradvist fået mere og mere plads formelt i skolen. I dag bliver bl.a. bedre klassemiljø og ikke-

faglige kompetencer opfattet som en nødvendig betingelse for et frugtbart fagligt udbytte af 

skoletiden,1 og via såkaldte trin- og slutmål bliver skolen forpligtet til at fremme ”den enkelte elevs 

alsidige udvikling”2 samt at ”udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne (…) får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”3  Det er 

dog først i de senere år at disse mål for alvor er begyndt at komme aktivt til udtryk i tilrettelæggelsen af 

undervisningen.  

                                                           
1
  Undervisningsministeriet har udpeget mindre mobning, en større indsats imod negativ social arv og bedre 

inklusion af elever fra specialområdet som særlige fokusområder og Skolens Rejsehold har bl.a. foreslået en 
afklaring af skolens målsætning om at sikre elevens alsidige udvikling, en bedre forståelse for, hvad begrebet 
dækker over, og hvordan den enkelte skole sikrer, at målet nås og at skolerne får udbygget redskaber til inklusion 
af udsatte elever og elever fra specialområdet, jf. Skolens rejseholds anbefalinger til folkeskolen fra juni 2010: 
http://www.skolensrejsehold.dk/Skolens%20rejsehold/Afrapportering.aspx. 
2
 Folkeskoleloven, § 1. 

3
 Folkeskoleloven, § 1, stk. 2. 
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Undervisningsmaterialer, der som Perspekt handler om skolebørns personlige og sociale kompetencer, 

har igennem en række år vundet indpas uden for landets grænser4. Dette er sket ud fra en ide om, at et 

øget fokus på de sociale og personlige redskaber, kan gavne skolebørns ikke faglige kompetencer – hos 

stærke som svage, indadvendte som udadvendte og drenge som piger – men ydermere ud fra en 

opfattelse af, at de også kan hjælpe til at øge børnenes faglige kundskaber.5 Enkelte har også påvist, at 

programmer til børn fra en tidlig alder, via styrkede personlige kompetencer, kan påvirke hele deres 

livsforløb positivt, med højere uddannelsesniveau, højere løn og lavere kriminalitet mv. til følge 

(Almlund et al. (2011)).  

Rockwool Fondens involvering i Perspekt afspejler en forventning om, at undervisningsmaterialet 

potentielt vil kunne forbedre læringsmiljøet i skolen via en styrkelse af elevernes personlige og sociale 

kompetencer; og en forventning om at noget sådant også vil kunne styrke elevernes faglige udbytte af 

deres tid i skolen.  

Denne rapport er struktureret som følger: Afsnit 2 introducerer baggrunden for Perspekt materialet, og 

Afsnit 3 gennemgår resultaterne af semistrukturerede interviews med lærere, der frem til og med 2011 

har undervist i Perspekt. Afsnit 4 opsummerer Rockwool Fonden Forskningsenheds (RFF) viden om 

Perspekt på nuværende tidspunkt og den fremtidige udvikling af Perspekt materialet.  

Rapporten indeholder desuden fire Appendiks. Appendiks A gennemgår udviklingen af Perspekt. 

Appendiks B indeholder en oversigt over udbredelsen af Perspekt. Appendiks C beskriver de metodiske 

udfordringer ved en kvantitativ evaluering af Perspekt, og Appendiks D indeholder en detaljeret 

beskrivelse af hver lektion i Perspekt modul 1 og 2. 

2 BAGGRUND 

PRÆSENTATION AF PERSPEKT 

Filosofien bag Perspekt er et proaktivt syn på børns modning og mulighederne for at forebygge sociale 

problemer ved at styrke elevernes sociale og personlige kompetencer igennem øget selvbevidsthed, 

                                                           
4
 Perspekt lægger sig som undervisningsmateriale op ad ”Trin-for-trin” (der er oversat fra et amerikansk 

undervisningsmateriale kaldet Step-by-step), som mange folkeskoler har stiftet bekendtskab med. 
5
 For oversigtsartikler og eksempler på dette, se Catalano et al. (2002), Durlak et al. (2011), Greenberg et al. (2003), 

Wang et al. (1997). 
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empati, kritisk tænkning, hensigtsmæssige kommunikationsformer, selvværd og tolerance.  Materialet 

er udviklet med inspiration fra forskning og andre undervisningsmaterialer,6 men tilpasset den danske 

folkeskole, danske børn og det danske syn på pædagogik. I stedet for at koncentrere tid og ressourcer 

omkring ”brandslukning”, når problemerne er opstået, satser Perspekt på at stimulere børnenes 

udvikling og give dem - ressourcesvage - som stærke - et tidligt kompetenceløft gennem positive 

oplevelser. 

Materialet består af fire moduler, der tilsammen dækker alle klassetrin i folkeskolen. Formålet med 

Perspekt er at give børn flere handlemuligheder og skærpe det enkelte barns opmærksomhed på og 

refleksion over mulige hensigtsmæssige valg og handlinger i forskellige sociale situationer og dilemmaer.  

Perspekt materialet har, frem til sommeren 2012, været anvendt på 9 danske folkeskoler, og 94 lærere 

er blevet uddannet i brugen af materialet.7 Rockwool Fonden har støttet udviklingen af Perspekt 

materialet gennem fire projekter med hjælp fra skoler i Vollsmose, Helsingør og Høje-Tåstrup (se 

Appendiks A).  

Perspekt er udviklet af Allan Mads Knægt og Jane Vinter,8 som begge er uddannede inden for 

undervisning og studie- og erhvervsvejledning. Frem til 2006, hvor de begyndte udarbejdelsen af 

Perspekt, har de bl.a. arbejdet med undervisning og integration, herunder med projektledelse og 

undervisning på diverse forsøgsprojekter under EU’s Socialfond og Integrationsministeriet.  

PERSPEKTS INDHOLD 

Alt fra genetiske til sociale og kognitive faktorer har betydning for et menneskes udvikling. Mennesket er 

således både et biologisk og et socialt væsen, som udvikles via interaktioner med andre. Sociale 

interaktioner er ikke noget, der kun foregår i familien. Udviklingen foregår i og påvirkes af de forskellige 

sammenhænge, som barnet indgår i, herunder skolen. Grundlaget for Perspekt er altså, at det er muligt 

at påvirke elevernes sociale og personlige udvikling i en skolekontekst. Perspekt søger desuden at styrke 

barnets evne til at indgå kritisk og realistisk i de valgsituationer, der har betydning for senere 

uddannelse og arbejdsliv. En del af undervisningen omhandler temaer som kammeratskab, moral, 

grupper og roller, og barnets bevidsthed og kritiske tænkning trænes.  

                                                           
6
 Primært De Bono (1998), Goldstein og McGinnis (1997), Peavy (2009), Ross og Ewles (1988) og Vernon (2006). 

7
 For en oversigt over hvor Perspekt bliver og er blevet undervist, se Tabel B.1 i Appendiks B. 

8
 Perspekt kan erhverves via Knægt og Vinter Aps. (www.kogv.dk). 
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Hvert af de fire moduler har specifikke målsætninger, der er målrettet den enkelte aldersgruppe og er 

tilpasset Undervisningsministeriets trin- og slutmål. Tabel 1 sammenfatter målgrupper og de specifikke 

mål for hvert af de fire moduler. For en detaljeret gennemgang af hvert enkelt mål og virkemidler for 

hver lektion i Perspekt 1 og Perspekt 2, ud fra et psykologisk og pædagogisk fagsyn, se Appendiks D. 

TABEL 1 – PERSPEKTS MÅL OG MÅLGRUPPER 

 Målgruppe Mål 

Perspekt 1 0. til 2. klasse (6 til 8 år) At øge elevenes skoleparathed ved at lære eleverne at acceptere og 

tackle indbyrdes forskelligheder. 

Perspekt 2 3. og 4. klasse (9 og 10 år) At eleverne skal lære, at egne handlinger påvirker, hvem man er; både 

i egen og andres optik. Og ydermere, at give eleverne enkle og 

brugbare redskaber til at sige fra og indrømme noget over for andre. 

Perspekt 3 5. og 6. klasse (11 og 12 år) At den enkelte elev skal lære at forholde sig realistisk til egne evner og 

egen adfærd samt kunne indgå positivt i samarbejdsrelationer. 

Perspekt 4 7. til 9. klasse (13 til 15 år) At øge elevernes valgkompetencer og evne til at arbejde med kort - og 

langsigtede planer, muligheder og konsekvenser samt at lære eleverne 

at tackle nederlag konstruktivt. 

 

Hvert modul består af 17 til 18 lektioner af mellem 45 og 90 minutters varighed. Der lægges stor vægt på 

kontinuitet og sammenhæng. Derfor er de enkelte lektioner, øvelser og eksempler forbundet indbyrdes, 

så eleven bliver introduceret til nye begreber og færdigheder trinvist, gennem en stramt tilrettelagt 

undervisningsplan til hver lektion.  

Lektionerne i Perspekt er tilrettelagt efter det bestemte tema, der er i fokus i lektionen. Det kan 

eksempelvis handle om tanker og følelser, kropssprog, forståelse for andres følelser, adfærd og 

konsekvenser af handlinger. De enkelte øvelser i lektionerne udgøres af bl.a. rollespil, fortællinger og 

lege, hvor eleverne deltager aktivt og reflekterer over forskellige situationer, de præsenteres for. Et 

gennemgående element i øvelserne er konkrete værktøjer, eksempelvis nøglesætninger, som eleverne 

kan bruge i forskellige situationer. I øvelserne arbejdes der systematisk med den enkelte elevs 

individuelle kompetencer, men der eksemplificeres med situationer fra elevernes hverdag i skolen, 

familien og andre sammenhænge, eleverne færdes i.  
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Selvom Perspekt er rettet mod elevernes kompetencer, spiller lærerne som undervisere en central rolle. 

Inden en given lærer kan begynde at undervise i Perspekt, tilbyder Knægt og Vinter ApS et kursus, som 

den pågældende lærer skal deltage i sammen med sine øvrige Perspekt kollegaer. Indtil 2013 strakte 

kurset sig over enten tre eller fire dage, alt efter om hhv. Perspekt 1-2, Perspekt 3-4 eller alle fire 

Perspekt moduler skal gennemgås. På kurset er lærerne i fokus, og de skiftes til at agere undervisere og 

elever under supervision af Knægt og Vinter, indtil hele Perspekt materialet er blevet kendt stof for alle 

deltagere. Undervisning i Perspekt materialet kræver dog også, at den enkelte lærer forbereder sig 

grundigt før hver enkelt lektion, så strukturen og kontinuiteten kan fungere som et sikkerhedsnet, som 

den enkelte lærer kan falde tilbage på i tilfælde af usikkerhed eller uro, indtil undervisningen i Perspekt 

falder lærerne mere naturligt. Ligeledes er det vigtigt, at den enkelte lærer styrer lektionerne, som de er 

påskrevet. Den stramme struktur gør, at afvigelser tidligt i en given lektion er svære at indhente senere i 

lektionen. 

PERSPEKT FRA EN PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK SYNSVINKEL 

Når alle elever i samme klasse undervises i de samme adfærds- og omgangsformer, kan kulturen og 

fællesskabet i klassen påvirkes i en positiv retning. Undervisningen i Perspekt kan på klasseniveau skabe 

en fælles bevidsthed om, hvordan ”vi omgås hinanden her i klassen” ved at sætte fokus på 

kommunikationsformer, fællesskabskultur, grupper, forskellighed og individualitet. Samtidig søger 

undervisningen på elevniveau at give den enkelte elev forudsætninger for og redskaber til at håndtere 

situationer uden for klasseværelset i interaktion med andre, som ikke er blevet undervist i Perspekt, 

eller som ikke har de samme forudsætninger for at kommunikere og interagere hensigtsmæssigt. 

Perspekt arbejder således ikke kun på elevniveau men også på relations- og klasseniveau. Det er en 

systematisk og nøje tilrettelagt undervisningsmetode, som søger at påvirke både barnets egne 

forudsætninger for at begå sig i forskellige kontekster, og selve skolekonteksten, idet alle elever arbejder 

med at udvikle de samme sociale kompetencer på samme tid.  

Barnets tidlige erfaringer er med til at forme senere oplevelser, men følgerne af en svær barndom 

forudbestemmer ikke barnets personlighed,såfremt senere erfaringer er gode. Når der ofte ses en 

kontinuitet i barndommen, så negative erfaringer fører til flere negative erfaringer, og positive 

erfaringer til flere positive erfaringer, kan det bl.a. skyldes indirekte kædereaktioner - både sociale som 

faglige. Eksempelvis kan gode karakterer i skolen give bedre muligheder for en god uddannelse, som 

igen giver bedre muligheder for at klare sig godt på arbejdsmarkedet, ligesom gode venskaber kan give 
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større muligheder for social støtte. Omvendt kan aggressive handlinger skabe aggressiv respons hos 

andre, hvilket vil øge sandsynligheden for yderligere aggressive handlinger. Herved skabes en negativ 

cirkel af interaktioner, som kan betyde, at den negative adfærd bliver ved med at opretholde sig selv. 

Her kan øgede sociale kompetencer medføre et vendepunkt og efterfølgende positive sociale erfaringer, 

der kan påbegynde en positiv cirkel af interaktioner.  

Kognitive kompetencer kan også give gode sociale erfaringer. Hvis barnet har positive erfaringer med at 

leve op til de opgaver, det stilles overfor, øges selvfølelsen og selvtilliden. Omvendt kan erfaringer med 

nederlag i skolen føre til en negativ cirkel, idet adfærd som fx. manglende engagement og pjæk kan gøre 

skoleforløbet endnu dårligere. Undervisningen i Perspekt kan ses som en intervention, der har til formål 

at gribe ind i de negative cirkler af interaktioner og vende disse til selvforstærkende positive cirkler af 

interaktioner ved at ændre det enkelte barns adfærd, forståelse af sig selv og selvværd.  

Barnets følelser og tanker om sig selv, sit sociale miljø og sin evne til at klare livets udfordringer og have 

indflydelse på sit eget liv har stor betydning for dets udvikling. Derfor arbejdes der i Perspekt med 

udviklingen af barnets selvværd og selvtillid. Disse er grundsten for at opnå en følelse af at være noget 

værd som menneske samt en tillid og overbevisning om, at man kan håndtere livets udfordringer. 

Udviklingen adresseres gennem et fokus på barnets bevidsthed om egen personlighed og selvbillede og 

ved at fokusere på de positive egenskaber ved det enkelte barn og dets ressourcer og kompetencer, som 

læreren kan hjælpe med at få frem. 

EN PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK VURDERING 

Professor Charlotte Ringsmose (DPU) og lektor Jørgen Lyhne (VIAUC) har læst og vurderet materialet på 

baggrund af deres faglige ekspertise inden for pædagogik og psykologi. De beskrev, at Perspekt, efter 

deres opfattelse, er et relevant og et meget velstruktureret og gennemarbejdet materiale med tydelige 

instruktioner og gode kursusforløb. Specielt vurderede de materialets stramme struktur og varierede 

brug af virkemidler og øvelsesopgaver som positivt. De klasse- og elevcentrerede forløb blev også 

vurderet som fordelagtigt, da Perspekt herved kan integreres i den daglige undervisning og undervises af 

klassens normale lærere. Dog påpegede både Charlotte Ringsmose og Jørgen Lynne, at for meget 

struktur også kan hæmme den enkelte lærer i sin undervisning og metodefrihed, samt at Perspekt 

mangler en samlet teoretisk og forskningsbaseret referenceramme. Endeligt udtrykte Charlotte 
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Ringsmose og Jørgen Lyhne betænkeligheder ved, at materialet i sin stærke struktur ikke giver mulighed 

for undervisningsdifferentiering mellem stærke og svage elever. 

3 ERFARINGER FRA UNDERVISNINGEN AF 

PERSPEKT 

For at undersøge lærernes oplevelse af materialet, undervisningsforløbet og Perspekts virkning, 

interviewede Rockwool Fondens Forskningsenhed i løbet af maj og juni 2011 lærere fra fem forskellige 

skoler, der alle har brugt Perspekt i undervisningen. Derudover modtog Forskningsenheden 

spørgeskemabesvarelser fra lærere fra yderligere en skole. Interviewene omfatter således ca. 30 af de 

lærere, der har undervist i Perspekt frem til sommeren 2011. Følgende afsnit sammenfatter de 

gennemgående kommentarer og erfaringer fra lærerne, der tilsammen har undervist i alle fire Perspekt-

moduler, undervist elever fra Vollsmose til Harboøre samt prøvet Perspekt-materialet på både almen- 

og specialområdet. 

De interviewede lærere, der alle har erfaring med undervisning i Perspekt, fremhævede specielt 

Perspekts systematiske opbygning af undervisningen med sammenhæng mellem hver enkelt øvelse, 

lektion, emne og problemstilling. Denne sammenhæng gør materialet meget håndgribeligt og let at gå 

til, hvilket er en vigtig egenskab.  

Mens Perspekt i høj grad er et alternativ til undervisningsmaterialet Trin-for-trin, er det af flere 

skoleledere og lærere blevet nævnt som et muligt supplement til PALS9 og LP-modellen10, som mange 

danske folkeskoler har erfaring med, herunder flere af de nuværende Perspekt-skoler. Perspekt 

fokuserer på eleverne, mens PALS og LP-modellen primært omhandler skabelsen af en positiv kultur og 

omgangsform på skolen. PALS og LP-modellen er dog særligt målrettet lærere og inkluderer ikke egentlig 

undervisning af elever. De interviewede lærere gav således udtryk for, at man kunne se Perspekt som en 

praktisk udmøntning af PALS og LP-modellens intentioner og målsætninger. 

Det er essentielt for formidlingen af Perspekt, at lærerne får materialet ind under huden, inden de 

påbegynder et Perspekt-forløb; en opgave som alle interviewede lærere mente, at lærerkurset opfyldte 

                                                           
9
 http://www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/evidensbaserede-programmer/pals 

10
 http://www.lp-modellen.dk/ 
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til fulde. På kurset får lærerne også lejlighed til at opleve hinandens undervisning. Selvom det for mange 

er uvant at få deres undervisning kommenteret af kollegaer og fagfæller, gav samtlige lærere udtryk for, 

at det havde højnet kvaliteten af deres undervisning - såvel den normale som Perspekt-lektionerne – at 

se andre undervise og få egen indsats evalueret.  

Få lærere havde den samme erfaring med undervisning af sociale og personlige kompetencer, som de 

havde med den faglige undervisning, hvorfor de gav udtryk for tilfredsstillelse over Perspekt-materialets 

karakter og stærke struktur med stort fokus på kontinuitet. En lærer mente bl.a., at “vores sociale 

træning af eleverne var meget brandslukning – her bliver det mere struktureret”, og en anden lærer gav 

udtryk for, at “Perspekt opfylder eksisterende krav (Undervisningsministeriets trinmål), der ikke tidligere 

er blevet taget ordentlig hånd om. Perspekt fylder et hul ud”. 

Mange af de interviewede lærere tilkendegav, at de ikke bare havde lært at undervise i Perspekt, men at 

de også havde taget materialet til sig. De mente herved, at Knægt og Vinters supervision, kollegaers råd 

og Perspekts generelle syn på børn og social omgang havde fungeret som en øjenåbner over for steder, 

hvor de selv kunne forbedre deres kommunikationsform og blive bedre eksempler for deres elever. De 

berettede desuden, at Knægt & Vinter var gode til at komme i kontakt med lærerne under kurserne og 

få lærerne til at forstå meningen med Perspekt. 

Da Perspekt introducerer både lærere og elever for emner og problemstillinger, som sjældent blev 

behandlet og diskuteret åbent i en klasse, faldt det ikke alle lærere lige let og naturligt at træde ind i 

Perspekts univers. Enkelte lærere gav udtryk for, at de i starten stillede sig noget tvivlende over for dette 

”nye og underlige undervisningsmateriale”. Men i samme åndedrag fortalte de selvsamme lærere, at de 

deres skepsis blev gjort til skamme, så snart de startede undervisningsforløbet og så, hvordan deres 

elever reagerede på det.  

Blandt alle interviewede lærere var der dog generel enighed om, at Perspekt ville have haft en større 

grad af succes, hvis forældrene var blevet involveret yderligere. Ydermere blev det foreslået, at der blev 

udarbejdet et introducerende materiale om Perspekt til den resterende lærergruppe, hvor lærerne kort 

fik et indblik i ideerne bag Perspekt og de mest gennemgående øvelser og udtryk. Denne anbefaling 

omfattede også personale i skolefritidsordninger og andre lignende fritidstilbud, som udbydes i 

forbindelse med skolen, da elever i deres første skoleår har en stor del af deres voksenkontakt her. På 
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denne måde ville de resterende lærere og pædagoger kunne forstå og bruge specifikke Perspekt-udtryk 

og begreber på senere klassetrin for derved at holde eleverne fast i ”Perspekts univers”.  

PERSPEKT OG ELEVERNES PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETENCER 

Samtlige interviewede lærere mente, at materialet opfyldte sit mål om at styrke danske skoleelevers 

personlige og sociale kompetencer. Eleverne havde således taget Perspekt til sig, både i den generelle 

undervisning og i frikvarterer, og flere lærere nævnte sågar eksempler, hvor forældre havde berettet, at 

eleverne havde taget emner og redskaber fra Perspekt-undervisningen med hjem i familien og 

introduceret dem til søskende og forældre. 

Alle lærere gav udtryk for, at Perspekt havde medført en mere positiv omgangstone børnene imellem. 

Mange gav også udtryk for, at de konflikter, der uundgåeligt opstod, nu blev løst mere mindeligt og 

uden den samme grad af voksenindblanding. En lærer udtalte, at ”eleverne løser i højere grad 

konflikterne indbyrdes uden hjælp fra lærere”, og “jeg er mindre brandslukker, end jeg plejede at være”. 

Endvidere berettede lærerne om færre konflikter, som eksempelvis skænderier, og en enkelt nævnte 

oven i købet, at de “slet ikke har slåskampe i klassen længere”. 

Denne opfattelse blev delt af andre, som også nævnte en bedre evne blandt eleverne til at tilkendegive 

empati og medfølelse og forstå hinandens tanker og følelser efter Perspekt forløbet. En lærer fortalte, at 

”den måde, børnene taler til hinanden på, er blevet ændret meget” og at “eleverne er både blevet bedre 

til at erkende egne følelser og kunne anerkende andres”. 

Elever, der havde modtaget undervisning i Perspekt 2, var også blevet bedre til at sige fra, hvilket er en 

af modulets klare målsætninger. Lærerne kunne således give eksempler på elever, der til stadighed 

brugte vendingen ”jeg vil ikke være med, for jeg er ikke sådan en, som …”, til at sige fra over for 

gruppepres, hvilket er en vending som specifikt indgår i Perspekt-materialet. 

UNDERVISNINGEN 

Lærerne kunne berette om mere ro i den øvrige undervisning, som nogle mente kunne være en følge af 

de færre konflikter og den mere positive omgangstone. Mange lærere mente også, at Perspekt 

materialet, på tværs af alle fire moduler, indeholdt ord og begreber, som børn i disse aldre ellers ikke 

ville have stiftet bekendtskab med før senere i livet. Dette, sammenholdt med den vedvarende 
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refleksion, som Perspekt fokuserer på, havde efter nogle læreres mening medført, at elevernes 

ordforråd, abstraktionsniveau og begrebsverden var blevet udvidet. Som en lærer udtalte, tog eleverne 

”(…) rigtig mange ord til sig, som de også bruger og forstår i andre sammenhænge”. 

Det er også værd at bemærke, at Perspekt modul 1 og 2 er blevet anvendt til klasser på specialområdet 

på Harboøre Skole, Klinkby Skole og Strøby Skole. Erfaringerne herfra viser, at materialet er velegnet til 

de mere velfungerende elever i specialklasserne, så længe den enkelte lærer er indstillet på at opdele 

enkelte lektioner eller udelade enkelte øvelser, som elever med specielle udfordringer, såsom mild 

autisme eller ADHD, ikke kan rumme, forstå eller kontrollere. 

Perspekt lagde i sin oprindelige form op til fire ugentlige Perspekt-lektioner, i den periode 

undervisningsforløbet varede. Direkte adspurgt mente flertallet, at de manglende fagtimer (primært 

dansk og matematik) var godt givet ud set i lyset af den positive effekt, de mente undervisningsforløbet 

havde haft på eleverne, og alle lærere så gerne undervisningsforløbet gentaget de efterfølgende skoleår. 

Dog var der også enighed om, at fire timer ugentligt var for meget; dels i forhold til de fagtimer som 

Perspekt optog og dels i forhold til at få eleverne til at tage Perspekt-undervisningen til sig og ikke blive 

trætte af den. Flere skoler havde også gode erfaringer med at undervise i Perspekt i en lektion svarende 

til to timer ugentligt i stedet for fire for således at forlænge varigheden af undervisningsforløbet 

tilsvarende. 

ELEVERNES SYN PÅ PERSPEKT 

Samtlige interviewede lærere gav udtryk for, at deres elever gentagne gange havde udtrykt glæde ved 

Perspekt, som eksempelvis ”yes, vi skal have Perspekt”, og at mange elever modsat udtrykte skuffelse de 

dage, de ikke skulle undervises i Perspekt.  

Variationen mellem forskellige undervisningsformer blev også fremhævet som et positivt element i 

materialet, fx ”materialet er tilpas varieret med rollespil, film og samtale (…) de sluger det råt”. Det 

bidrager formentlig også til den positive oplevelse af materialet, at Knægt & Vinter eksplicit opfordrer til, 

at der bliver grinet mindst en gang i en Perspekt-lektion.  

På baggrund af Perspekts fokus på refleksion har nogle lærere dog også givet udtryk for, at det efter 

deres mening var de fagligt stærkeste elever, der havde profiteret mest af undervisningen. En nævnte 

fx, at ”de, der havde et lavt ordforråd i forvejen, havde meget svært ved at forstå og bruge begreberne”. 
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Omvendt nævnte nogle lærere, at ”mange elever - især de fagligt dygtige - blev mættet af forløbet og 

gad til sidst ikke mere.” 

Endelig blev der på tværs af lærergrupper, hvis elever havde vidt forskellige sociale og 

udviklingsmæssige baggrunde, udtrykt tilfredshed med Perspekt-materialets tilgang til at berøre emner, 

som krævede, at eleverne vendte blikket indad og reflekterede over egen adfærd og egne følelser. 

4 SAMMENFATNING 

Som nævnt, er denne evalueringsrapport baseret på en pædagogisk-psykologisk faglig gennemgang af 

Perspekt materialet samt interviews med 30 lærere fra seks skoler, der har praktisk erfaring med at 

undervise i Perspekt. På denne baggrund er der kommet klarhed over, hvad vi i skrivende stund ved om 

brugen af Perspekt i den danske folkeskole, men også hvilke forbehold vi er nødt til at tage i forhold til 

vores viden om Perspekt. 

 

 

FORBEHOLD 

- Vi ved ikke, om der er en kvantitativ effekt på det primære indsatsområde (socio-emotionelle 

færdigheder), eller om der er effekter på faglige parametre. 

- Det betyder, at vi heller ikke ved, hvilke mulige effekter Perspekt har på tværs af forskellige 

elevgrupper (alder, køn, socialklasse og etnicitet) – hverken på kort eller lang sigt. 

- Vi ved ikke, hvordan de fire moduler virker i sammenhæng, og hvor ofte de forskellige 

færdigheder, Perspekt underviser i, bør repeteres for det optimale udbytte. Dette skyldes bl.a., 

at der endnu er begrænset erfaring med Perspekt 3 og 4.  

- Vi kender kun børnenes syn gennem lærerne, og vi har meget lidt kendskab til forældrenes syn 

på Perspekt, ud over enkelte læreres og forældres udsagn. 

- Vi ved endnu ikke, om der er synergieffekter af Perspekt på tværs af klasser og lærere på den 

enkelte skole.  
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ERFARINGSOPSAMLINGENS KONKLUSIONER 

- Perspekt anlægger et proaktivt syn på børns modning, hvor negative cirkler søges at brydes og 

vendes til positive. 

- Materialets forfattere, Jane Vinter og Allan Knægt, er gode til at komme i kontakt med lærerne 

under kurserne og få lærerne til at forstå meningen med Perspekt. Udvalgte eksperter 

(Charlotte Ringsmose, Trine Kløveager Nielsen, Jørgen Lyhne) på området for socio-emotionel 

læring giver udtryk for, at Perspekt-materialet er relevant og holder en god faglig kvalitet. 

Særligt materialets stramme struktur og varierede brug af virkemidler og øvelsesopgaver bliver 

vurderet positivt. Dog er materialet ikke baseret på videnskabelig psykologisk og pædagogisk 

faglitteratur og forskning ud over håndbogsniveau. 

- Alle interviewede lærere anser Perspekt for at være et relevant undervisningsmateriale, der 

sætter fokus på væsentlige emner. 

- Alle lærere har, overordnet set, haft en positiv oplevelse med Perspekt og undervisningen, og 

alle lærere vil gennemføre Perspekt igen, hvis de får muligheden. 

- Nogle lærere var initialt skeptiske overfor materialet (mindre emnet). De blev positivt 

overraskede over materialets funktionalitet og bedre læringsklima i klassen med færre konflikter 

og mindre uro. 

- Nogle lærere gav udtryk for, at eleverne var blevet bedre til at udtrykke empati. 

- Alle lærere fortalte, at de fleste elever havde det sjovt med Perspekt-undervisningen og så frem 

til næste undervisningsgang. 

- Perspekt fungerede tilsyneladende bedst for de elever, som allerede havde fagligt, sprogligt og 

følelsesmæssigt overskud til at deltage i lektionerne, og det var svært at favne både stærke og 

svage elever i undervisningen. De stærkeste elever kunne godt blive trætte af mængden af 

gentagelser. Dog nævnte nogle lærere også, at der var potentiale for at løfte de svageste elever 

ved hjælp af Perspekt, særligt i forhold til undervisning i specialklasser. 

- Nogle lærere var nervøse over, hvorvidt Perspekt-undervisningen, i form af manglende fagtimer, 

belastede børnenes faglighed. Endvidere havde nogle enkelte forældre udtrykt usikkerhed 

overfor Perspekt ift. de manglende fagtimer. 

- Der var enighed blandt lærerne om, at én ugentlig Perspekt lektion var mest hensigtsmæssig. 

Ved hyppigere lektioner risikerede man at sænke fagligheden i det fag, hvor timerne til 
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Perspekt-undervisningen blev taget fra, og ved færre lektioner ville materialet og 

undervisningen ikke holdes præsent hos eleverne i tilstrækkelig grad. 

- Perspekt sigter mod at påvirke en bred vifte af sociale og personlige egenskaber, hvilket bl.a. 

vanskeliggør mere fokuserede effektmålinger. 

FREMTIDIGE PROJEKTER OG UDVIKLING AF PERSPEKT 

Rapporten har vist, at Perspekt er blevet positivt modtaget blandt de lærere, der har stiftet bekendtskab 

med Perspekt. Hvis man som skoleleder eller lærer oplever mange konflikter eleverne imellem, elever, 

der ikke kan følge regler eller andre sociale og relationelle problemer eleverne imellem, mener vi 

således, at der er god grund til at afprøve Perspekt på egen skole og danne sig sine egne erfaringer med 

at anvende undervisningsmaterialet. 

I og med at denne erfaringsopsamling ikke er en kvantitativ afprøvning med kontrolgrupper, kan vi ikke 

udtale os om, hvilke effekter der måtte være af Perspekt. Rapporten bygger på kvalitative 

selvvurderinger fra de lærere, der ønskede at blive interviewet, og det er således deres vidnesbyrd, der 

kommer til orde. 

På baggrund af rapportens indikationer af positive resultater fortsætter Rockwool Fonden sit 

engagement i Perspekt, som er blevet yderligere udbredt fra efteråret 2012 i Høje Taastrup Kommune. 

Rockwool Fondens Forskningsenhed afdækker samtidig mulighederne for at kaste evidensbaseret lys 

over Perspekts effekter. Det står dog allerede klart, at der vil være store udfordringer herved, da 

Perspekt er en klassebaseret, frem for individ baseret, intervention. Disse udfordringer er beskrevet i 

Appendiks C.  

Als research vil foretage en kvalitativ procesevaluering af den samlede intervention i Høje Taastrup 

kommune. Denne vil udkomme i slutningen af 2013. 

Samarbejdet med Høje Taastrup kommune har således til hensigt både at forbedre selve Perspekt-

implementeringen yderligere samt danne beslutningsgrundlag for, om en kvantitativ effektevaluering er 

mulig samt hvilket omfang det vil kræve for at leve op til de højeste forskningsmæssige standarder.  
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APPENDIKS 

APPENDIKS A: PERSPEKTS UDVIKLING OG HISTORIK 

INDLEDNING 

Samarbejdet mellem Allan Mads Knægt/Jane Vinter og Rockwool Fonden tog sin begyndelse i 2005 i 

forbindelse med en ansøgning til Fonden om midler til et metodeudviklingsprojekt. Projektet omfattede 

bl.a. udvikling og afprøvning af et undervisningsmateriale (senere Perspekt 3 og Perspekt 4) til kognitiv 

træning af personlige og sociale kompetencer hos elever i folkeskolen.  Frafaldet på erhvervs- og 

ungdomsuddannelserne var på dette tidspunkt 60 % for unge med anden etnisk baggrund. Formålet 

med projektet var derfor at undersøge, om man ved også at styrke udvalgte kompetencer hos børn og 

unge med anden etnisk baggrund kunne forbedre eleverne valgkompetencer, bl.a. i forbindelse med 

studie- og erhvervsvalg. Det blev besluttet at samarbejde med en skole i Vollsmose, og valget faldt på 

Abildgårdskolen, fordi den havde et godt integrationsmæssigt ry. På baggrund af projektets resultater 

ønskede Rockwool Fonden i 2007, at der blev udviklet et lignende materiale til indskolingselever 

(Perspekt 1). Valget faldt på Skolen ved Gurrevej i Helsingør; dels fordi der er tale om en skole med et 

socialt meget blandet elevgrundlag, og dels fordi skolens inspektør var kendt som progressiv og 

engageret. I 2010 besluttede Fonden at donere midler til udvikling af endnu et materiale (Perspekt 2)– 

denne gang til 3./4. klasse og i samarbejde med Gadehaveskolen og Charlotteskolen i Høje Taastrup 

Kommune. Skolevalget skyldes dels, at der er tale om skoler med et meget blandet elevgrundlag, og dels 

at Rockwool Fonden ønskede en kriminalitetsforebyggende implementering for mellemskoleelever i 

området omkring Taastrupgård. 

A.1 PERSPEKT 1 

TIDSPUNKT FOR UDVIKLING OG AFPRØVNING 

Undervisningsmaterialet blev udviklet i første halvdel af 2008. Afprøvningen startede ved begyndelsen 

af skoleåret 2008/2009 og afsluttedes inden julen 2008. 

STED FOR AFPRØVNING 

Skolen ved Gurrevej, Helsingør. 

AFPRØVNINGSKLASSER 

Skolens tre 0. og tre 1. klasser (i alt 123 elever) blev undervist i Perspekt. Skolens tre 2. klasser modtog 

ikke Perspekt-undervisning, da de var tiltænkt en rolle som kontrolklasser. 

FORÆLDREINVOLVERING 

Der blev afholdt forældrekurser for forældrene til eleverne fra de seks Perspekt-klasser. 

Forældrekurserne bestod af fire kursusgange og havde til formål at introducere forældrene til Perspekt. 
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Omkring 80 % af forældrene deltog i kurserne, og der var blandt deltagerne stor tilfredshed med kursets 

indhold og formål. De ca. 20 %, som ikke deltog, var primært forældre til de mest socialt udsatte børn. 

Endvidere fik eleverne efter hver endt Perspekt-lektion udleveret samtaleark, som skulle tages med 

hjem til deres forældre for at danne basis for en forældre-barn-samtale om dagens undervisning. 

PLANLAGT EVALUERINGSSTRATEGI 

Den primære evalueringsstrategi var baseret på udvikling mellem test af dansk- og 

matematikfærdigheder samt trivselsmål ved Termometeret, for hhv. Perspekt- og kontrolklasserne før 

og efter Perspekt-forløbet. Derudover var det planlagt, at lærerne skulle registrere antallet af konflikter 

over hele Perspekt-forløbet for at undersøge, hvorvidt der skete ændringer. 

EVALUERING FORETAGET 

Indsamlingen af før testmaterialet forløb planmæssigt. Dog medførte personaleændringer, at testene 

ikke blev korrekt udført efter undervisningsforløbet. Dette gjaldt også konfliktregistreringen. I april 2011 

interviewede Rockwool Fondens Forskningsenhed to af de involverede lærere, som stadig anvender 

Perspekt i deres undervisning. Interviewene danner bl.a. grundlag for denne rapport. 

ANDET 

Samarbejdet mellem Rockwool Fonden og Skolen ved Gurrevej blev foranlediget af Rockwool Fondens 

kontakt til den pågældende skoleleder, Anne Berglund. Gennemførslen af evalueringen blev kraftigt 

påvirket af, at hun fratrådte sin stilling midt i forløbet. 

A.2 PERSPEKT 2 

TIDSPUNKT FOR UDVIKLING OG AFPRØVNING 

Undervisningsmaterialet blev udviklet i sidste halvdel af 2010. Afprøvningen startede i begyndelsen af 

2011 og afsluttedes ved udgangen af skoleåret 2010/2011. 

STED FOR AFPRØVNING 

Charlotteskolen, Hedehusene og Gadehaveskolen, Høje-Tåstrup. 

AFPRØVNINGSKLASSER 

Gadehaveskolens tre 3. klasser (49 elever) og Charlotteskolens to 4. klasser (41 elever) blev undervist i 

Perspekt. Charlotteskolens tre 3. klasser (52 elever) og Gadehaveskolens to 4. klasser (41 elever) modtog 

ikke Perspekt-undervisning og agerede herved kontrolklasser. 

FORÆLDREINVOLVERING 

Forældrene blev orienteret om Perspekt på forældremøder inden projektets start. Eleverne fik, efter 

hver endt Perspekt-lektion, udleveret samtaleark, som skulle tages med hjem til deres forældre for at 

danne basis for en forældre-barn-samtale om dagens undervisning. 
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PLANLAGT EVALUERINGSSTRATEGI 

Den primære evalueringsstrategi var baseret på udvikling mellem test af dansk- og 

matematikfærdigheder samt trivselsmål ved Strengths and Difficulties Questionaire (SDQ) og 

Termometeret, for hhv. Perspekt- og kontrolklasserne før og efter Perspekt-forløbet. Derudover var det 

planlagt, at lærerne skulle registrere antallet af konflikter over hele Perspekt-forløbet for at undersøge, 

hvorvidt der skete ændringer. 

EVALUERING FORETAGET 

Indsamlingen af testmaterialet før og efter undervisningsforløbet forløb planmæssigt i både Perspekt- 

og kontrolklasser. Ligeledes forløb indsamlingen af konfliktregistreringer også planmæssigt. Dog var 

antallet af Perspekt- og kontrolklasser, og herved det indsamlede materiale, for sparsomt til, at nogen 

konklusioner har kunnet drages på baggrund af det kvantitative materiale. I april og maj 2011 

interviewede Rockwool Fondens Forskningsenhed de lærere, som havde undervist i Perspekt, om deres 

opfattelse af selve forløbet, undervisningsmaterialet og dets effekter på eleverne. Ydermere blev to 

forældre også interviewet. Interviewene danner bl.a. grundlag for denne rapport. 

ANDET 

Samarbejdet mellem Rockwool Fonden og Charlotteskolen og Gadehaveskolen blev foranlediget af 

Rockwool Fondens ønsker om en kriminalitetsforebyggende implementering for mellemskole elever i 

området omkring Taastrupgård. Samarbejdet mellem kommunen og Rockwool Fonden er siden blev 

styrket, og Høje Taastrup danner således basis for en videre Perspekt-afprøvning og evaluering i 2012 og 

2013. 

A.3 PERSPEKT 3  

TIDSPUNKT FOR UDVIKLING OG AFPRØVNING 

Undervisningsmaterialet blev udviklet i sidste halvdel af 2006. Afprøvningen startede i begyndelsen af 

2007 og afsluttedes ved udgangen af skoleåret 2007/2008. 

STED FOR AFPRØVNING 

Abildgårdskolen, Odense. 

AFPRØVNINGSKLASSER 

En 6. klasse (14 elever) blev undervist i Perspekt-materialet, og skolens anden 6. klasse (15 elever) 

agerede kontrolklasse. 

FORÆLDREINVOLVERING 

Forældrene blev orienteret om Perspekt og projektet på et fælles forældremøde inden projektets start.  
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PLANLAGT EVALUERINGSSTRATEGI 

Evalueringsstrategien var baseret på forskelle i før- og efter-målinger for hhv. Perspekt- og 

kontrolklassen. De forskellige mål bestod af evne til selvkontrol ved Locus of Control, opfattelse af egne 

faglige muligheder og evner og kammeratvurderinger af faglige evner. 

EVALUERING FORETAGET 

Indsamlingen af selvvurderinger og kammeratvurderinger før og efter undervisningsforløbet forløb 

planmæssigt i begge 6. klasser. Dog var antallet af Perspekt- og kontrolklasser, og herved det 

indsamlede materiale, for sparsomt til, at nogle konklusioner har kunnet drages på baggrund af det 

kvantitative materiale. I april 2011 besvarede fem lærere, som havde deltaget i forløbet og undervist 

enten 6. eller 9. klasserne på Abildgårdskolen, spørgeskemaer om deres opfattelse af forløbet, 

undervisningsmaterialet og dets effekter på deres elever. Interviewene danner bl.a. grundlag for denne 

rapport. 

ANDET 

Abildgårdskolens opland udgøres af beboere fra bydelen Vollsmose. Vollsmose er i den offentlige debat 

ofte blevet synonym med sociale problemer og ungdomskriminalitet. Derfor valgte Rockwool Fonden at 

målrette indsatsen med Perspekt til folkeskoleelever fra dette område. 

A.4 PERSPEKT 4 

TIDSPUNKT FOR UDVIKLING OG AFPRØVNING 

Undervisningsmaterialet blev udviklet i sidste halvdel af 2006. Afprøvningen startede i begyndelsen af 

2007 og afsluttedes ved udgangen af skoleåret 2007/2008. 

STED FOR AFPRØVNING 

Abildgårdskolen, Odense. 

AFPRØVNINGSKLASSER 

En 9. klasse (14 elever) blev undervist i Perspekt-materialet, og skolens anden 9. klasse (16 elever) 

agerede kontrolklasse. 

FORÆLDREINVOLVERING 

Forældrene blev orienteret om Perspekt og projektet på et fælles forældremøde inden projektets start.  

PLANLAGT EVALUERINGSSTRATEGI 

Evalueringsstrategien var baseret på forskelle i før- og efter-test og målinger for hhv. Perspekt- og 

kontrolklassen. De forskellige test og mål bestod af standpunkts- og eksamenskarakterer i alle fag, evne 

til selvkontrol ved Locus of Control, opfattelse af egne faglige muligheder og evner og 

kammeratvurderinger af faglige evner. 
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EVALUERING FORETAGET 

Indsamlingen af karakterer, selvvurderinger og kammeratvurderinger før og efter undervisningsforløbet 

forløb planmæssigt i begge 9. klasser. Dog var antallet af Perspekt- og kontrolklasser, og herved det 

indsamlede materiale, for sparsomt til, at nogle konklusioner har kunnet drages på baggrund af det 

kvantitative materiale. I april 2011 besvarede fem lærere, som havde deltaget i forløbet og undervist 

enten 6. eller 9. klasserne på Abildgårdskolen, spørgeskemaer om deres opfattelse af forløbet, 

undervisningsmaterialet og dets effekter på deres elever. Interviewene danner bl.a. grundlag for denne 

rapport. 

ANDET 

Abildgårdskolens opland udgøres af beboere fra bydelen Vollsmose. Vollsmose er i den offentlige debat 

ofte blevet synonym med sociale problemer og ungdomskriminalitet. Derfor valgte Rockwool Fonden at 

målrette indsatsen med Perspekt til folkeskoleelever fra dette område. 

 

APPENDIKS B: OVERSIGT OVER UDBREDELSE AF PERSPEKT INDTIL 1. 

DECEMBER 2012 

 

Tabel B.1 

Skole Perspekt moduler År for start Kommentarer 

Abildgårdskolen,  
Odense 

Perspekt 3 og 4 2007 Partner i Rockwool Fondens tidligere projekter. 

Skolen ved Gurrevej, 
Helsingør 

Perspekt 1 2008 Partner i Rockwool Fondens tidligere projekter. 

Tre Ege Skolen, 
Kværndrup og Ryslinge 

Perspekt 3 2008 Skolen har selv indkøbt Perspekt. 

Charlotteskolen, 
Hedehusene 

Perspekt 1, 2, 3 og 4 2010 Partner i Rockwool Fondens tidligere projekt og 
projekt fra 2012. Skolen har derudover også 
selv indkøbt Perspekt 3 og 4. 

Gadehaveskolen,  
Høje-Taastrup 

Perspekt 1 og 2 2010 Partner i Rockwool Fondens tidligere projekt og 
projekt fra 2012. 

Klinkby Skole,  
Lemvig 

Perspekt 1, 2, 3 og 4 2011 Skolen har selv indkøbt Perspekt og anvender 
det bl.a. i specialundervisningen. 

Harboøre Skole,  
Harboøre 

Perspekt 1, 2, 3 og 4 2011 Skolen har selv indkøbt Perspekt og anvender 
det bl.a. i specialundervisningen. 

Strøbyskolen,  
Køge 

Perspekt 1 og 2 2011 Skolen har selv indkøbt Perspekt og anvender 
det bl.a. i specialundervisningen. 

Otterup skole,  
Otterup 

Perspekt 1 og 2 2011 Skolen har selv indkøbt Perspekt. 

Borgerskolen,  Perspekt 1 og 2 2012 Partner i Rockwool Fondens projekt fra 2012. 
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Høje-Taastrup 

Fløng Skole,  
Hedehusene 

Perspekt 1 og 2 2012 Partner i Rockwool Fondens projekt fra 2012. 

Hedehusene skole, 
Hedehusene 

Perspekt 1 og 2 2012 Partner i Rockwool Fondens projekt fra 2012. 

Mølleholm Skole,  
Taastrup 

Perspekt 1 og 2 2012 Partner i Rockwool Fondens projekt fra 2012. 

Reerslev Skole, 
Hedehusene 

Perspekt 1 og 2 2012 Partner i Rockwool Fondens projekt fra 2012. 

Sengeløse Skole,  
Taastrup 

Perspekt 1 og 2 2012 Partner i Rockwool Fondens projekt fra 2012. 

Selsmose skole,  
Høje-Taastrup 

Perspekt 1 og 2 2012 Partner i Rockwool Fondens projekt fra 2012. 

Torstorp Skole,  
Taastrup 

Perspekt 1 og 2 2012 Partner i Rockwool Fondens projekt fra 2012. 
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APPENDIKS C: UDFORDRINGER VED EN KVANTITATIV EFFEKTEVALUERING 

– af Rasmus Landersø 

Dette afsnit vil introducere og diskutere problemstillinger vedrørende en kvantitativ effektevaluering af 

Perspekt på baggrund af erfaringer fra de tidligere evalueringsforløb på Abildgårdskolen, Skolen ved 

Gurrevej, Charlotteskolen og Gadehaveskolen. 

KLASSEN SOM MÅLEENHED 

Perspekt er et undervisningsmateriale, der undervises på klasseniveau. Dvs. alle elever i en given klasse 

undervises af den samme lærer samtidigt. Som følge heraf er måleenheden i en afprøvning af Perspekt 

ikke de enkelte børn, men derimod de enkelte klasser. Derfor er omfanget af de tidligere afprøvninger af 

Perspekt desværre ikke tilstrækkeligt til at identificere eventuelle effekter af Perspekt. På baggrund af 

styrkeberegninger ligger det fast, at en afprøvning af Perspekt skal involvere flere folkeskoler, end nogen 

enkelt dansk kommune (fraset Københavns Kommune) indeholder, for at eventuelle effekter af Perspekt 

vil kunne findes statistisk signifikant med tilstrækkelig stor sandsynlighed. Herudover er der en række 

andre problemstillinger, som har bidraget til, at en kvantitativ effektmåling ikke er mulig på baggrund af 

de tidligere afprøvninger. 

TEST OG MÅLINGER 

De tidligere afprøvninger anvendte forskellige psykometriske mål, bl.a. Strengts and Difficulties 

Questionaire (SDQ), Termometeret og Locus of Control. Fælles for dem alle var, at der overordnet 

betragtet var for lidt variation i målingerne før forløbene, hvorfor eventuelle effekter af Perspekt ikke 

ville kunne findes statistisk signifikant, medmindre afprøvningen havde involveret et endog meget stort 

antal skoler. Derfor arbejder RFF således i skrivende stund på at finde et eller flere alternative 

psykometriske mål til pilotprojektet i Taastrup, som kan anvendes. 

De faglige test fra den tidligere afprøvning af Perspekt 2 på Charlotteskolen og Gadehaveskolen udviste 

ligeledes meget lidt variation. Ydermere svarede eleverne rigtigt på stort set alle spørgsmål i før-testene, 

hvilket naturligvis gør en forbedring af den ene eller anden årsag meget vanskelig at spore. Derfor vil der 

også blive søgt alternative dansk- og matematiktest, som kan dække både 0., 1. og 2. klasse niveauer. 

VALIDITET AF INTERVENTIONEN 

Til trods for at de tidligere afprøvninger alle involverede kontrolklasser, var der ingen 

tilfældighed/randomisering i udvælgelsen af disse. Dette bør der være, hvis effekterne af Perspekt skal 

påvises kvantitativt. I en afprøvning af Perspekt foreligger der umiddelbart to overordnede muligheder: 

randomisering på klasseniveau, hvor en eller flere klasser på en given skole bliver undervist i Perspekt og 

andre forbliver kontrolklasser, eller randomisering på skoleniveau, hvor hele årgange på en given skole 

bliver undervist i Perspekt, og andre skoler agerer kontrolskoler.  

Et vigtigt aspekt for validiteten af et kommende projekt er, at de personer, der evaluerer børnenes 

faglige, personlige og sociale kompetencer, lader deres mening om Perspekt påvirke svarene i så lille 
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udtrækning som overhovedet muligt. De tidligere afprøvninger tog ikke hensyn til denne problemstilling 

og anvendte ydermere selvevalueringer. Denne problemstilling kunne til dels løses ved at lade den 

lærer, som ikke underviser i Perspekt, stå for evalueringen af de personlige og sociale kompetencer.  

For forældrenes vedkommende er problematikken svær at undgå til fulde, men det er vigtigt at være 

tilbageholdende med alt for positiv omtale af Perspekt-materialet inden projektets start. Dog er et af 

rapportens resultater, at en øget forældreinvolvering ville gøre forløbet mere effektfuldt, og effekterne 

mere varige. Umiddelbart lader der ikke til at være noget kompromis imellem på den ene side at få 

forældre til at forholde sig så neutralt som muligt til materialet og på den anden side øge deres 

involvering i forløbet. En mulig løsning kan være at gennemføre afprøvningen med fokus på forældrenes 

neutralitet, men til gengæld øge fokus på forældreinvolvering, når Perpekt udbydes uden for 

afprøvningsregi. Som en generel betragtning er projektet følsomt over for to typer frafald. Den første er 

mangel på indrapportering af test og målinger. Dette må specielt forventes at blive aktuelt for efter-

målinger, hvor primært forældrenes incitament til fortsat at være involveret i projektet er stærkt 

reduceret. Derfor er det vigtigt, at en afprøvning minimerer forældrenes (og lærernes) incitamenter til 

at falde fra projektet, uden at randomiseringsprocessen mv. kompromitteres. Den anden kilde til frafald 

er lærerafvandringer pga. jobskifte, sygemeldinger, orlov mv. Sker dette under Perspekt-forløbet er det 

essentielt, at den lærer, der træder i stedet, hurtigst muligt bliver introduceret til materialet for derved 

at kunne overtage undervisningen. Hvis frafaldet sker senere, er det ligeledes vigtigt, at den nye lærer 

bliver involveret i projektet, og hvis der er behov, bliver introduceret til Perspekt-materialet, så 

vedkommende kan undervise i repetitionsmaterialet.  

Et videre problem, som har vist sig i mange tidligere randomiserede afprøvninger i skoleregi, er 

protester hos kontrolgruppen mod at blive ”dårligere” behandlet end testgruppen. I en afprøvning af 

Perspekt vil projektet kompromitteres, hvis kontrolgruppen modtager Perspekt-undervisning, inden den 

sidste efter-måling er foretaget. Selv her vil Perspekt-undervisning til kontrolgruppen forhindre 

efterfølgende langsigtsevalueringer. Valg af brugen af randomiserede kontrolgrupper skal derfor nøje 

overvejes og aftales med de relevante interessenter og partnere. 
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APPENDIKS D: DETALJERET BESKRIVELSE OG ANALYSE  

AF UNDERVISNINGSMATERIALET PERSPEKT 1 OG 2 

– af Trine Kløveager 

Dette afsnit indeholder en introduktion til og gennemgang af hver enkelt lektion i Perspekt 1 og 

Perspekt 2 11 set i lyset af de færdigheder, der søges styrket. Afsnittet analyserer også specifikke 

indsatsområder og virkemidler for lektionerne ud fra et pædagogisk-psykologisk perspektiv på 

undervisning og børns modning. Endelig motiveres lektionerne, både i relation til det øvrige Perspekt-

forløb og i relation til generelle udfordringer omkring børns trivsel og sociale kompetencer i skoleregi. 

Afsnittet bygger primært på teorier af Elsborg et al. (1999), Rutter (1987), Rutter og Rutter (2000), og 

Werner og Smith (1992). 

D.1 MATERIALETS OPBYGNING 

Materialet indeholder udførlige beskrivelser af, hvad læreren skal gøre og sige. Der er en tidsplan for 

hver lektion, som er meget velegnet til at arbejde med i skoleregi med skemaer og lektioner, som bør 

overholdes. Materialet indeholder varierede øvelser med aktiv deltagelse fra eleverne for at fastholde 

opmærksomhed og motivation, samtidig med at lektionerne bliver en social erfaring i sig selv. Der 

bruges mange eksempler fra hverdagen, hvor der samtidig er fokus på kammeratskab. Målet hermed er 

at inddrage eksempler fra forskellige dele af barnets liv, hvorved barnet lettere kan lave en kobling og 

se, hvordan de lærte færdigheder og redskaber kan bruges i forskellige sociale kontekster. 

D.2 LÆRERENS ROLLE 

Perspekt virker på individ-, relations- og klasseniveau, men læreren spiller også en stor rolle for det 

enkelte barns sociale erfaringer. Derfor skal alle lærere på kursus, inden de kan undervise i Perspekt. Der 

er ingen garanti for, at læreren selv besidder alle de sociale kompetencer, som han/hun underviser i, og 

derfor kræves der en meget høj grad af refleksion og selvbevidsthed fra lærerens side. Hvilke 

reaktionsformer har læreren selv? Hvordan forholder læreren sig til forskellighed? Det er svært at 

forestille sig, at læreren kan undervise eleverne i assertiv kommunikation, hvis han/hun selv ofte 

benytter en aggressiv kommunikation, eller at eleverne kan lære at acceptere og rumme forskellighed, 

hvis læreren ikke selv gør det. 

D.3 TEMAER I PERSPEKT 1 

Perspekt 1 er rettet mod indskolingselever i 0.-2. klasse. Formålet med Perspekt 1 er at øge 

skoleparatheden i indskolingsklasserne.  

Temaer i Perspekt 1:  

• Øget skoleparathed  
• Sociale færdigheder  

                                                           
11

 Perspekt-materialet er blevet forkortet siden Trine Kløveager beskrev materialet. I dag består hvert modul af 17-
18 kapitler. Materialet gennemgår dog stadig de samme temaer.  
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• ”Tænkefærdigheder”  
• Konstruktivt samvær mellem børnene  
• Øget trivsel i klassen gennem accept af forskelligheder  
• Assertiv kommunikation 

KAPITEL 1 + 2: FORSKELLIGHED  

I kapitel 1 arbejdes der med forskellighed. Formålet er at skabe refleksion og bevidsthed om, at 

mennesker er forskellige i udseende, familie og interesser. I kapitel 2 arbejdes der med forskellighed i 

tanker, og at forskellighed betyder, at man tilhører mere end ét fællesskab.  

For at kunne forstå sociale samspil er det nødvendigt også at have en vis forståelse af andre menneskers 

følelser, mål, sociale normer og indre verdener. Dette er også, hvad kognitionspsykologer kalder ”teori 

om det mentale” (theory of mind) – en indsigt i andre menneskers ønsker, følelsesmæssige tilstande og 

intentioner. Disse færdigheder har stor betydning for socio-emotionelle relationer. Theory of mind 

udvikles i 2-3 års alderen, og det er bl.a. denne evne, der arbejdes videre med i Perspekt i forhold til 

indlevelsesevne og forståelse af andre menneskers reaktioner i sociale interaktioner. I den forbindelse 

er det fint at starte undervisningen i Perspekt med at henlede elevernes opmærksomhed på forskelle 

mellem sig selv og andre mennesker. Disse kapitler udgør en god basis for den videre undervisning i de 

følgende kapitler, som omhandler tanker, følelser, kropssprog og forståelsen af andres følelser. 

KAPITEL 3: TANKER  

Kapitel 3 omhandler opmærksomhed på og bevidsthed om egne og andres tanker. I kapitlet lærer 

eleverne, hvad tanker er, og at andres tanker kan være forskellige fra deres egne.  

Dette er et centralt kapitel af flere grunde. Den ene er, at egne tanker fører til bestemte handlinger, som 

igen fører til bestemte reaktioner fra andre og dermed bestemte sociale erfaringer for barnet. En anden 

grund er, at barnets bevidsthed om og opmærksomhed på, at andre tænker anderledes end det selv, har 

stor betydning for karakteren af de sociale interaktioner, barnet tager del i. Forståelsen af, at andre 

tænker anderledes end én selv, kan have betydning for, hvilke reaktioner man forventer af andre, og 

hvordan man selv forholder sig og tænker om det, andre gør og siger til én.  

Kapitlet leder frem mod senere kapitler, hvor der arbejdes med, hvordan tanker og følelser påvirker 

adfærden. 

KAPITEL 4+5+6+7: FØLELSER + KROPSSPROG + AT FORSTÅ ANDRES FØLELSER  

Kapitlerne 4-7 beskæftiger sig med følelser, både egne og andres, hvordan de kommer til udtryk gennem 

kropssprog, og hvordan man kan aflæse andres følelser.  

Følelsers sociale virkning vil være påvirket af børnenes forståelse af deres egen og andres 

følelsesmæssige tilstande. I tiden op til de første skoleår bliver børns reaktions- og samspilsstil mere 

kompleks. De bliver mere tilbøjelige til at reagere på følelsesmæssige sammenhænge, herunder de 

følelsesudtryk, de kan aflæse af andre menneskers mimik og tonefald. Man kan sige, at den empatiske 

modtagelighed stiger. Hvordan barnets handlinger påvirkes, kan imidlertid afhænge af forskellige 
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faktorer, da der ikke er nogen entydig forbindelse mellem det at føle empati og at omsætte denne 

følelse til prosocial adfærd. Indlevelsesevnen i andre menneskers følelser kan også bruges negativt, fx 

ved at drille. Én af de faktorer, der har størst betydning for udviklingen af prosocial adfærd, er de sociale 

erfaringer, barnet gør sig. Hvis barnet oplever, at det er normalt at tale om forskellige følelser og 

reaktioner hos sig selv og andre, vil det have større tilbøjelighed til fx at trøste andre børn.  

I starten af skolealderen har børnene opnået den kognitive modenhed, som kræves for at kunne forstå 

koblingerne mellem situationer og følelser. Barnet finder ud af, at andres følelser påvirkes af barnets 

egne handlinger. I 6-års alderen er barnet ved at lære en række teknikker til at kontrollere og regulere 

dets egne følelser.  

I kapitel 4 arbejdes der med elevernes bevidsthed om, hvad følelser er, og hvordan de mærkes i 

kroppen. Det giver en god erfaring med at sætte navn på bestemte følelser og koble det til en bestemt 

følelse i kroppen, frem for bare at tale om følelsen. I kapitel 5 og 6 arbejdes der med kropssprog, både 

eget og andres. At træne elevernes færdigheder i aflæsning af kropssprog er en vigtig del af at kunne 

forstå andres følelser. Evnen til at kunne opfange sociale signaler er vigtig for et positivt samspil. 

Bevidsthed om egne og andres følelser er vigtigt i forhold til at starte/opretholde positive cirkler af 

interaktioner. Bevidsthed om, hvordan andre reagerer følelsesmæssigt på bestemte handlinger, kan 

påvirke barnets handlinger og også de reaktioner, dvs. erfaringer, det får i samspillet.  

Udviklingen af gensidige og indfølende relationer forudsætter en vis evne til at sætte sig ind i, hvad den 

anden person tænker og føler. Det arbejdes der med i kapitel 7, som handler om at forstå andres 

følelser. I dette kapitel bruges det lærte fra de tidligere kapitler om følelser og kropssprog. Der arbejdes 

med elevernes opmærksomhed på andres signaler, og eleverne oplever at skulle sætte sig i andres sted. 

Det gøres gennem øvelser og rollespil. 

KAPITEL 8+9: AT HJÆLPE ANDRE + AT BEDE OM HJÆLP 

Kapitel 8 og 9 handler om at hjælpe andre og selv bede om hjælp.  

Der arbejdes i kapitel 8 videre på temaerne fra de foregående kapitler. Eleverne reflekterer over det at 

hjælpe andre, og de bliver præsenteret for et konkret redskab i form af tre trin til at hjælpe andre.  

Via øvelserne bringes det lærte fra de tidligere lektioner i spil. Evnen til at aflæse og forstå andres 

følelser sættes i relation til en konkret adfærd, nemlig at hjælpe andre. Eleverne får redskaber til at 

anvende indlevelsesevnen positivt gennem træning af prosocial adfærd.  

I kapitel 9 arbejdes der med den sociale færdighed at bede om hjælp. Gennem forskellige øvelser 

introduceres eleverne til fordelen ved at få hjælp og et konkret redskab i form af tre trin til at bede om 

hjælp. Det at bede om hjælp er en adfærdsform, som kan få positiv betydning for de sociale erfaringer, 

barnet gør sig. Det kan også få betydning for barnets self-efficacy, idet det med større sandsynlighed vil 

opleve at kunne løse problemer, hvis det får hjælp, når det er nødvendigt. For lidt hjælp kan betyde, at 

flere situationer eller opgaver ender i nederlag, hvis de er for svære for barnet at løse alene. 
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KAPITEL 10+11: DET VI VED + DET JEG TROR ELLER SYNES  

Kapitlerne 10 og 11 beskæftiger sig med fakta, det, man ved, og mening, det, man tror eller synes.  

I kapitel 10 introduceres eleverne til begrebet ”fakta”. De lærer at skelne mellem, om de ved noget, eller 

om de tror noget. Kapitel 11 bygger oven på kapitel 10. Her introduceres begrebet ”mening” forstået 

som det, den enkelte tror, synes eller forestiller sig. Gennem øvelserne lærer eleverne at skelne mellem 

fakta og mening.  

At kunne skelne mellem det, man ved, og det, man tror, er vigtigt for det enkelte barn i samspillet med 

andre. Hvis man har nogle bestemte forventninger til andre i sociale interaktioner, kan det være svært 

at skelne mellem, om det er noget, man ved eller tror. Det kan påvirke interaktionscirklerne og dermed 

udvikle sig til negative kædereaktioner. At blive bevidst om forskellen mellem at vide eller tro noget om 

andre er måske det, der kan stikke en kæp i hjulet på en negativ interaktionscirkel og starte en positiv 

cirkel af interaktioner i stedet. 

KAPITEL 12+13+14: JEG TÆNKER – JEG GØR + HVAD SKER DER HVIS?  

Kapitel 12-14 bygger videre på temaerne om tanker, følelser og handlinger fra de tidligere kapitler på en 

god måde. De første øvelser er rettet mod forståelsen af sammenhængen mellem tanker og handlinger. 

I det næste kapitel introduceres begrebet ”konsekvens” og mekanismen årsag og virkning. Efterhånden 

relaterer øvelserne sig i højere grad til det sociale samspil og til fællesskabet frem for det individuelle.  

I kapitel 12 er formålet, at eleverne skal få en begyndende forståelse af sammenhængen mellem tanke, 

følelse og handling. Kapitlet arbejder videre på det, eleverne har lært i kapitel 3 og 4 om tanker og 

følelser. Hensigten er at reflektere over, at tanker fører til handlinger. Kapitlerne 13 og 14 arbejder med 

sammenhængen mellem handling og konsekvens. I kapitel 13 er der fokus på refleksion over 

sammenhængen mellem elevernes egne handlinger og de konsekvenser, de kan få, mens kapitel 14 også 

fokuserer på sammenhængen mellem udsagn og konsekvens.  

Ved at arbejde med øvelserne i disse tre kapitler bevidstgøres eleverne om sammenhængen mellem 

egne handlinger og konsekvenserne heraf, også i relationen til andre mennesker. Herved lærer eleverne, 

at de selv påvirker de reaktioner, de møder i samspillet med andre. De bevidstgøres også om, at deres 

tanker påvirker deres handlinger, hvilket betyder, at handlinger ikke bare er noget, der sker automatisk. 

Det er noget, den enkelte elev selv kan kontrollere.  

I Kapitel 13 illustrerer sammenhængen mellem handling og konsekvens i forhold til ting. Dernæst 

introduceres eksempler, som i højere grad har med elevernes hverdag at gøre og med sociale samspil 

mellem mennesker. Herudover skal eleverne reflektere over, hvilke konsekvenser bestemte handlinger 

og udsagn kan få for andre mennesker og for det sociale samspil i konkrete situationer, som ligger tæt 

på elevernes hverdag. I kapitel 14 lægges der i højere grad vægt på situationer med sociale 

interaktioner. 
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KAPITEL 15+16: ADFÆRD  

I kapitel 15 og 16 arbejdes der med kommunikativ adfærd. Kapitlerne er i fortsættelse af kapitel 13 og 

14, hvor der blev arbejdet med sammenhængen mellem handling og konsekvens. Der skelnes mellem 

passiv, aggressiv og assertiv adfærd i form af verbal kommunikation og kropssprog, og der er i kapitel 16 

fokus på, hvilke reaktioner de forskellige adfærdsformer fremkalder hos andre.  

Aggressiv adfærd gør det svært at bevare venskaber og senere i livet også parforhold og arbejde. Disse 

virkninger er forårsaget af selve adfærden, som virker ved at forme andre menneskers reaktioner. 

Andres reaktioner på et aggressivt barns adfærd kan ske automatisk, selv når barnet optræder neutralt, 

fordi det forventes, at det lige pludselig opfører sig aggressivt. Andres reaktioner formes således både 

af, hvordan barnet opfører sig, og hvordan andre tror, at det vil opføre sig. På den måde kan en 

aggressiv adfærdsform skabe aggressiv adfærd hos andre. Den aggressive respons vil øge 

sandsynligheden for yderligere aggressive handlinger hos barnet, og den negative cirkel af interaktioner 

er i gang. Derfor er det meget vigtigt at lære barnet andre, mere hensigtsmæssige 

kommunikationsformer som assertiv kommunikation. Det kan betyde en stor og positiv forskel i de 

sociale erfaringer, barnet gør sig, og dermed også i dets selvbillede. Samtidig vil det på klasseniveau øge 

trivslen, hvis assertiv kommunikation bliver den gængse og accepterede kommunikationsform.  

Kapitlerne er bygget op med gode øvelser og rollespil, der tager udgangspunkt i dagligdagen. Herved 

lærer eleverne at identificere og skelne mellem de tre adfærdsformer i forskellige situationer, og de 

bliver bevidste om, hvilke reaktioner de hver især fremkalder. 

KAPITEL 17+18+19+20: AT FØLGE EN INSTRUKTION + EN GOD IDÉ? + REGLER + 

TÆNK FØRST!  

I disse fire kapitler undervises eleverne i på forskellig måde at regulere og tilpasse deres adfærd, så den 

bliver så hensigtsmæssig som muligt i forhold til situationen.  

Kapitel 17 handler om at følge en instruktion. Eleverne introduceres til et redskab i form af tre trin, som 

eleverne kan bruge til at blive bedre til at forstå og huske en instruktion.  

I kapitel 18 reflekterer eleverne over, at ideer kan have fordele og ulemper. Ved at reflektere over ideer 

og konsekvenserne af dem, se ideen fra flere vinkler og tænke i alternativer udvides barnets 

handlemuligheder i forskellige situationer. Det er et skridt på vejen til at tænke selvstændigt, forholde 

sig kritisk til andres ideer og i det hele taget tænke sig om, før man handler. 

I kapitel 19 reflekteres der over regler og hvilke konsekvenser, det kan få, hvis der ikke er regler. 

Øvelserne i kapitlet er rigtig gode til at illustrere, hvorfor regler er vigtige. I øvelserne er der fokus på 

betydningen for fællesskabet, hvis den enkelte bryder reglerne.  

I kapitel 20 opsamles det tidligere lærte om tanker, følelser og assertion. De tre skridt fra kapitel 16 

repeteres. Eleverne introduceres til begrebet reflekser i modsætning til selvkontrol. Se evt. under kapitel 

15+16 omkring adfærd. 
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KAPITEL 21: LEGEDAG 

Dette kapitel udgøres af en række lege, som repeterer de færdigheder, der er lært fra programmet. 
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D.4 TEMAER I PERSPEKT 2 

Perspekt 2 retter sig mod elever i 3.-4. klasse. Det overordnede formål med Perspekt 2 er at styrke 

kritisk tænkning om egen og andres adfærd.  

Temaer i Perspekt 2:  

• Finde sin plads i en gruppe  
• Kammeratskab  
• Afprøvning af egen rolle  
• Bevidsthed om egen personlighed – selvbillede og selvforståelse  
• Moral og etik 

KAPITEL 1: TANKER OG FØLELSER  

I dette kapitel arbejdes der med tanker og følelser. Formålet er at bevidstgøre eleverne om, hvad tanker 

og følelser er, og at man kan tænke og føle forskelligt i samme situation.  

Hvis eleverne er opmærksomme på, at andre kan føle og tænke noget andet end dem selv i en situation, 

kan det fremme tolerancen. Et eksempel er, at det sociale miljø ikke har samme effekt på alle. Nogle har 

nemt ved at koncentrere sig, selvom der er larm, andre har brug for ro. Nogle bliver kede af det og sure 

over det, der for en anden kun er en lille modgang, som de selv ville tage helt roligt. Det kan godt være, 

at andre vil reagere anderledes end en selv i den samme situation. Det, der er sindsoprivende for den 

ene, er stimulerende for en anden. Hvis eleverne i klassen generelt er opmærksomme på dette, kan det 

betyde en mere tolerant og rummelig kultur i klassen, hvilket igen vil betyde flere positive sociale 

erfaringer for den enkelte elev. 

KAPITEL 2: KROPSSPROG  

I kapitel 2 arbejdes der med øget bevidsthed om eget og andres kropssprog samt om de signaler, 

kroppen sender. Se også kapitel 5 og 6 i Perspekt 1.  

Børn, som har svært ved aflæse andres sociale signaler, har ofte også svært ved at fornemme det sociale 

samspil. Det betyder, at deres handlinger i interaktionen kan blive skæve, hvorved de fremkalder 

negative reaktioner fra de andre børn. Dette kan føre til selvforstærkende negative cirkler af 

interaktioner. 

KAPITEL 3+4: KOMMUNIKATION  

Disse kapitler omhandler forskellige former for kommunikativ adfærd: aggressiv, passiv og assertiv 

kommunikation. Eleverne reflekterer over de forskellige former for adfærd og får bevidsthed om ”tanke 

før tale”.  

Den personlige adfærd virker ved at forme andre folks reaktioner og kan derved være determinerende 

for barnets sociale erfaringer. I undervisningen får eleverne redskaber og strategier, som de kan bruge i 

(potentielle) konfliktsituationer. Der er mange øvelser, som søger at give eleverne forståelse for de tre 
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kommunikationsformer, og øvelser og rollespil, hvor eleverne øver sig i kommunikationsformerne i 

praksis.  

Se også under Perspekt 1, kapitel 15+16. 

KAPITEL 5+6+7: DET VI VED + DET VI TROR + DET VI SYNES  

I kapitlerne 5-7 arbejdes med at skelne mellem fakta, mening og antagelser.  

I kapitel 5 er der fokus på begrebet ”fakta” – det vi ved. Gennem forskellige øvelser lærer eleverne at 

skelne mellem, hvad der er fakta, det vi ved, og det, der ikke er fakta. I kapitel 6 arbejdes der videre med 

begrebet ”antagelser” – det vi tror. Gennem øvelserne lærer eleverne om forskellen mellem fakta og 

antagelser. I kapitel 7 arbejdes der med begrebet ”mening” – det vi synes. Eleverne lærer at skelne 

mellem fakta, antagelser og mening.  

At kunne skelne mellem fakta, antagelser og mening er vigtigt i mange forskellige situationer, men 

særligt i sociale interaktioner. Hvis barnet har negative forventninger til andre, dvs. bestemte antagelser 

om andres intentioner, motiver og følelser, får det betydning for, hvordan barnet møder dem, og 

dermed også for, hvilke reaktioner det får. Dette kan føre til negative cirkler af interaktioner. Børn, der 

klarer sig dårligt socialt, kan være forudindtagede i deres sociale attribueringer og tillægger – af vane - 

andre negative hensigter, som de ikke har. Derfor er det meget vigtigt at få børnene til at reflektere over 

forskellen på det, de ved, og det, de tror. 

KAPITEL 8: GRUPPER 

I kapitel 8 arbejdes der med begrebet ”det første indtryk” og de antagelser, man kan gøre sig om 

forskellige grupperinger.  

Dette kapitel er i direkte forlængelse af det forrige, hvor eleverne blev bevidste om forskellen på at vide 

noget og antage noget. I øvelserne arbejdes der konkret med eksempler, hvor eleverne oplever, 

hvordan man kan gøre sig stereotype antagelser om andre mennesker, uden at vide om det passer, dvs. 

er fakta. Kapitlet er også relevant i forhold til eventuelle grupperinger i klassen. Generelt er mennesker 

tilbøjelige til at danne sociale grupper, så snart de bliver bragt sammen. Det er almindeligt, at grupper 

kan have fordomme om hinanden og indbyrdes rivaliseringer. Ønsker man at nedbryde barrierer mellem 

grupperne, kan det ske gennem fælles arbejde med at løse opgaver, der fordrer samarbejde. 

KAPITEL 9+10+11: FRA TANKE/FØLELSE TIL HANDLING + KONSEKVENSER  

Kapitlerne 9, 10 og 11 handler om at give eleverne en forståelse af sammenhængen mellem tanker, 

følelser og handlinger og af sammenhængen mellem handlinger og konsekvenser.  

Kapitel 9 bygger videre på kapitel 1 om tanker og følelser. Der arbejdes med at bevidstgøre eleverne om 

sammenhængen mellem tanker, følelser og handling. I kapitel 10 og 11 arbejdes der med, at handlinger 

har konsekvenser, og at disse konsekvenser kan føre til nye konsekvenser. I kapitel 11 arbejdes der også 
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med, at handlinger har konsekvenser for andre, og at éns handlinger har betydning for andres opfattelse 

af én.  

Dette er vigtigt i forhold til de erfaringer, barnet kan gøre sig i sociale samspil og interaktioner, da børn, 

der klarer sig dårligt socialt, ofte er børn, der har svært ved at overskue de sandsynlige konsekvenser af 

deres handlinger. Gennem undervisningen får barnet forståelsen af, at det selv kan ændre på de 

reaktioner, det får fra andre mennesker, og at dets handlinger betyder noget for andre mennesker.  

Se også under kapitel 12+13+14 i Perspekt 1. 

KAPITEL 12+13: REGLER + AT INDRØMME NOGET  

Disse to kapitler handler om at overholde regler, og hvordan man handler, hvis man har brudt dem.  

I kapitel 12 arbejdes der med refleksion over begrebet ”regler”. Formålet er at gøre eleverne bevidste 

om, hvad konsekvensen er, hvis der ikke er regler, eller når nogen bryder reglerne.  

Ligesom i kapitel 19 i Perspekt 1 er der i øvelserne fokus på betydningen for fællesskabet, hvis den 

enkelte bryder reglerne. Til forskel fra Perspekt 1 handler dette kapitel også om snyd, dvs. når nogen i 

”ond mening” forsøger at bryde reglerne. Dermed bliver det også et moralsk spørgsmål. Se også under 

Perspekt 1, kapitel 19.  

Kapitel 13 handler om at indrømme det, når man har brudt en regel, en aftale eller en forventning. 

Kapitlet indeholder øvelser, hvor eleverne reflekterer over det hensigtsmæssige i at indrømme, samt 

træning i at anvende tre trin til at indrømme en fejl. Dette er et konkret redskab, som eleverne kan 

bruge til at undgå eller afværge eventuelle konflikter. Dermed får denne færdighed også betydning for 

de erfaringer, det enkelte barn gør sig med sociale samspil. 

KAPITEL 14+15: STOP OG TÆNK  

I disse to kapitler arbejdes der med at bevidstgøre eleverne om automatiske handlinger, og hvordan 

man kan være opmærksom på indre og ydre tegn på, at det er en god ide at stoppe op og tænke, inden 

man handler. 

I kapitel 14 er der særligt fokus på ydre tegn, mens kapitel 15 har fokus på indre tegn som fysiske 

reaktioner samt tanker og følelser. Kapitlerne er vigtige i forhold til at give eleverne redskaber til at 

regulere deres egen adfærd, så den bliver så hensigtsmæssig som muligt i forhold til situationen. 

KAPITEL 16+17: FORSKELLIGHED + ROLLER 

Kapitlerne 16 og 17 i Perspekt handler om at udvikle sin identitet. I kapitel 16 arbejdes der med 

refleksion over forskellighed og det, at man tilhører mere end ét fællesskab. I kapitel 17 arbejdes der 

med roller.  

Kapitel 16 om forskellighed er basis for kapitel 17, som handler om roller. I kapitel 17 reflekterer 

eleverne over det, at man kan have flere roller, samt at rollen har betydning for éns handlinger. 
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Formålet er at stimulere en begyndende refleksion hos eleverne over menneskers forskellighed, 

deltagelse i forskellige fællesskaber og de forskellige roller, man kan have i de forskellige grupperinger, 

man tager del i. Barnet bevæger sig i forskellige sociale arenaer, hvor det har forskellige relationer og 

roller. De sociale arenaer kan fx være familien, skolen, sportsklubben osv. De forskellige roller, barnet 

har i de forskellige sociale arenaer, er tilsammen med til at danne barnets identitet. Barnet danner en 

helhed ud fra de forskellige oplevelser. Hvis det ikke lykkes at danne en helhed, kan der opstå 

”identitetsforvirring”. 

KAPITEL 18: VI SYNES OM DIG  

Dette kapitel handler om at sige pæne ting om hinanden for derved at øge elevernes selvtillid. Der 

trænes ikke nogen bestemte færdigheder.  

Hvis man opfatter sig selv som socialt velfungerende, vil man lægge mere energi i at nå mål og overvinde 

vanskeligheder. Derfor kan man forestille sig, at barnet ved at høre andre omtale det positivt vil blive 

mere motiveret til at fortsætte en positiv adfærd. Ved at sige pæne ting til hinanden oplever eleverne 

også, hvilken (sandsynligvis positiv) reaktion man får herved.  

Denne øvelse kan også virke på en anden måde. I interaktioner mellem børn er det ikke kun det enkelte 

barns faktiske adfærd, der fremkalder bestemte reaktioner. Det er også de forestillinger, det andet barn 

gør sig om barnet, dvs. dets ry eller omdømme. Hvis børnene i en klasse opfatter et bestemt barn som 

”populær”, vil en flertydig adfærd oftest tolkes positivt, mens samme adfærd hos et ”upopulært” barn 

ofte vil tolkes negativt. Når børnene i denne øvelse skal finde noget positivt ved de andre børn, kan man 

forestille sig, at det kan have en positiv betydning for, hvordan de enkelte børn opfattes, og dermed 

også, hvordan de mødes i de sociale interaktioner. 

KAPITEL 19+20+21: DU BLIVER DET, DU GØR + AT SIGE FRA 

I kapitel 19 og 20 arbejdes der med, at éns handlinger viser, hvem man er.  

I kapitel 19 er der fokus på identitet, hvilket udtrykkes gennem kapitlets nøglesætning ”sådan en der…”. 

Heri ligger, at det enkelte barn via sine handlinger selv kan påvirke, hvordan andre ser på det, og 

hvordan det opfatter sig selv. Gennem øvelserne i kapitel 19 bliver eleverne opmærksomme på, at de 

kan ændre en negativ adfærd til positiv adfærd. Der arbejdes også med at udvikle en positiv 

selvforståelse gennem fokus på den enkelte elevs selvforståelse i kapitlets øvelser, hvor hver elev skal 

træde frem og sige noget positivt om sig selv med sætningen ”jeg er sådan en der…”.  

I kapitel 20 arbejdes der med betydningen af andres handlinger og det, at man kan blive taget til indtægt 

for dem, hvis man fx går sammen med nogen, der stjæler. Denne del handler om at definere sin egen 

identitet ved at tage afstand fra bestemte handlinger gennem sætningen ”jeg er ikke sådan en der…”. 

Asociale aktiviteter er ofte knyttet til gruppeadfærd. Derfor kan det være svært at sige fra over for en 

bestemt adfærd, hvis man gerne vil være en del af gruppen.  
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I kapitel 21 arbejdes der med et konkret redskab til, hvordan det enkelte barn kan forholde sig i sådanne 

situationer. Der introduceres tre trin til at sige fra baseret på sætningen ”jeg er ikke sådan en der…”. 

Dette får eleverne mulighed for at øve, bl.a. gennem et rollespil i kapitlets øvelser. 

KAPITEL 22: HISTORIEN OM BYEN  

I dette kapitel repeteres via en historie udvalgte færdigheder fra undervisningen med Perspekt 2. 

PERSPEKT-SPILLET 

Formålet med Perspekt-spillet er at øve nogle af de færdigheder, eleverne er blevet undervist i gennem 

forløbet med Perspekt. 


