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Sammenfatning 

Kan Perspekt 2.0 løfte elevernes sociale trivsel gennem et struktureret, klassebaseret 
undervisningsforløb? Det spørgsmål har vi søgt svar på i en evaluering af Perspekt 
2.0-materialet. Evalueringens resultater og metoder præsenteres i denne RFI indsigt. 

Her giver vi et hurtigt overblik: 

Resultater
Den strukturerede trivselsindsats, Perspekt 
2.0, er ikke lykkedes med at løfte elevernes 
sociale trivsel. Den sociale trivsel er hverken 
værre eller bedre i de klasser, som har brugt 
Perspekt 2.0 end i de klasser, der har fået 
den sædvanlige trivselsindsats på skoler-
ne. Til gengæld er lærere og elever glade 
for Perspekt 2.0 og finder det relevant og 
meningsfuldt til at sætte struktur på en del 
af trivselsindsatsen. I lyset af den positive 
modtagelse kan det virke overraskende, at 
Perspekt 2.0 ikke har en effekt på social triv-
sel, og det understreger vigtigheden af at 
gå grundigt til værks, når man vil vide, om 
en indsats har effekt.

Den sociale trivsel er generelt høj i den dan-
ske folkeskole, og relativt få elever trives 
dårligt socialt. Perspekt 2.0 er som klasse-
baseret indsats ikke lykkedes med at løfte 
de elever, som trives dårligst. Evalueringen 
viser, at eftersom effekten på social trivsel 
hverken er positiv eller negativ, så er Per-
spekt 2.0-materialet umiddelbart et lige 
så godt element i skolernes trivselsindsats 
som de øvrige aktiviteter, der normalt fin-
der sted. Det kan være velegnet til at sætte 
struktur på en del af trivselsindsatsen, hvis 
man ønsker det. Men vi mangler fortsat vi-
den om, hvad der skal til for at løfte de ele-
ver, som trives dårligt i dag.

Undersøgelser
Evalueringen bygger på viden fra tre forskellige undersøgelser:

• Analyser af social trivsel, som tegner et billede af den sociale trivsel i den 
danske folkeskole, hvilke elever og klasser, der trives dårligt, og hvordan triv-
sel hænger sammen med fravær og faglige resultater. Den er udarbejdet af 
professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet og ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed.

• En effektevaluering, som har målt, i hvilket omfang indsatsen har levet op til 
sit formål om at forbedre elevernes sociale trivsel målt ved den nationale triv-
selsmåling. Den er også udarbejdet af professor Marianne Simonsen fra Aar-
hus Universitet i samarbejde med ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. 

• En implementeringsevaluering, som har undersøgt, hvordan skolerne har ta-
get imod og gennemført Perspekt 2.0. Den er udarbejdet af Dansk Center for 
Undervisningsmiljø (DCUM) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter 
for Velfærd (VIVE).
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Baggrund
Perspekt er oprindelig udviklet af Jane Vin-
ter og Allan Mads Knægt med støtte fra 
ROCKWOOL Fonden. Rettighederne til Per-
spekt blev i 2016 overdraget til Dansk Cen-
ter for Undervisningsmiljø (DCUM), som har 
revideret materialet til en ny udgave, kaldet 
Perspekt 2.0. Overdragelsen til DCUM har 
sikret, at materialet fortsat er muligt at an-
vende i trivselsarbejdet på landets skoler og 
har muliggjort en evaluering med mere end 
300 4. og 5. klasser fra 70 deltagende sko-
ler landet over. Evalueringen er finansieret 
af ROCKWOOL Fonden som afslutning på 
ROCKWOOL Fondens støtte til materialet. 

Adgang til Perspekt 2.0-materialet
Perspekt 2.0 findes i tre moduler, 
som er målrettet mod henholdsvis 
0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. 
klasse. Dansk Center for Undervis-
ningsmiljø stiller materiale til alle 
tre moduler gratis til rådighed her: 
www.perspekt2.dk
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Kan Perspekt 2.0 løfte elevernes  
sociale trivsel gennem en systematisk 
og struktureret trivselsindsats?

Der er bred enighed om, at elevernes 
sociale trivsel er vigtig: Det er et na-
tionalt mål for folkeskolens udvikling, 

at elevernes trivsel skal øges, og uddannel-
sesforskere peger på, at børns sociale og 
emotionelle færdigheder er vigtige for at 
fremme børns læring. 

Der foregår mange forskellige trivselsaktivi-
teter i den danske grundskole, men der er 
kun relativt få strukturerede undervisnings-
forløb til trivselsindsatsen, og ingen af disse 
har været underlagt en stringent effekteva-
luering. 

Det er derfor et ubesvaret spørgsmål, om 
man med en systematisk og struktureret 
indsats kan løfte elevernes sociale trivsel. 

Det kan være problematisk, hvis man som 
skoleleder eller lærer skal beslutte, hvordan 
man tilrettelægger trivselsindsatsen for en 
given klasse, årgang eller hel skole. 

Perspekt 2.0 er et bud på sådan en indsats: 
Det er et klassebaseret undervisningsmate-
riale, som strækker sig over 15-16 kapitler. 
Tilsvarende materialer i USA har haft en po-
sitiv effekt på elevernes sociale og emotio-
nelle færdigheder.

Med evalueringen af Perspekt 2.0 ønskede 
vi derfor at undersøge: Hvordan tager læ-
rere og elever i mellemtrinet imod Perspekt 
2.0? Kan Perspekt 2.0 højne elevernes so-
ciale trivsel? Og særligt – kan indsatsen for-
bedre trivslen blandt de elever, der tidligere 
har givet udtryk for, at de ikke trivedes? 
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Her er de svar, vi har fundet 
Både lærere og elever har været glade for 
Perspekt 2.0-materialet. Lærerne lægger 
vægt på, at materialet er velstruktureret og 
let at bruge i timerne, og en del af eleverne 
synes, at Perspekttimerne er relevante og 
meningsfulde. Materialet er i høj grad ble-
vet anvendt som tiltænkt.

Trods den positive modtagelse er den so-
ciale trivsel ikke blevet bedre blandt de ele-
ver, der har modtaget indsatsen, end hos de 
elever, som har fået den sædvanlige trivsels-
indsats. Vi finder heller ingen forbedring af 
den sociale trivsel blandt gruppen af elever, 
der som udgangspunkt havde lav trivsel.

Så hvad har vi lært?
Selv om Perspekt 2.0 har vakt begejstring 
på skolerne, er elevernes sociale trivsel ikke 
steget, hvilket var indsatsens primære for-
mål. Dette uønskede resultat understreger 
vigtigheden af at lave grundige effekteva-
lueringer, hvis man vil være sikker på, at en 
given indsats faktisk har virket. 

Vi har desuden fundet, at hovedparten af 
eleverne i den danske folkeskole har det 
godt socialt. Kun omkring én elev i hver 
klasse trives dårligt socialt. Det er et positivt 
og vigtigt resultat, som må betyde, at sko-
lernes eksisterende rammer og trivselsind-
satser i et vist omfang lykkes. 

Der foregår allerede en bred vifte af triv-
selsaktiviteter på skolerne. Evalueringen vi-
ser, at Perspekt 2.0 umiddelbart er et lige 
så velfungerende element i indsatsen for 
at fremme trivsel som de øvrige aktiviteter, 
der normalt finder sted på skolerne. Det er 
hverken værre eller bedre.

Hvis en skoleleder eller lærer ønsker at sæt-
te struktur på en del af trivselsindsatsen, kan 
Perspekt 2.0 således være et godt bud.

Men som trivselsindsats for hele klassen har 
Perspekt 2.0 ikke kunnet løfte den mindre 
gruppe af elever, som fortsat trives dårligt. 
Hvad skal der så til for at løfte disse elever? 
Det er fortsat et åbent spørgsmål.
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Hvad er Perspekt 2.0?

Formålet med Perspekt 2.0 er at styrke 
elevernes emotionelle, sociale og per-
sonlige færdigheder for på den måde 

at styrke hele klassens fællesskab og trivsel. 
Gennem samtaler, klasseøvelser og makker-
arbejde giver Perspekt 2.0 eleverne redska-
ber til at sætte ord på følelser, løse konflik-
ter og tale om forskellighed og relationer. 

Perspekt bygger på viden fra såkaldte 
SEL-programmer (social and emotional le-
arning), som søger at styrke elevers selv-
indsigt, selvregulering, sociale indsigt, 
relationskompetencer og ansvarlig beslut-
ningstagen (se boks 1). 

Perspekt 2.0 består af tre moduler, som er 
målrettet mod henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-
6. klasse og 7.-9. klasse. Det er modulet til 
mellemtrinet, som er blevet evalueret. Læ-
ringsmålene for hvert kapitel er tydelige, og 
læreren bliver guidet igennem de konkrete 
øvelser. I forbindelse med DCUMs revision 
af Perspekt, blev Perspekt 2.0 udviklet, så 
materialet ikke kræver forudgående kom-

petenceudvikling af lærerne, kun almindelig 
forberedelsestid. 

Perspekt 2.0 er praksisnært, og læringssy-
net tager udgangspunkt i barnet og dets 
forudsætninger, men tager i lige så høj grad 
afsæt i det fællesskab, som barnet indgår i.

Materialet arbejder med at fremme elever-
nes:

• Forståelse for, at mennesker er forskel-
lige

• Viden om, hvordan man kommunikerer 
hensigtsmæssigt – også digitalt

• Forståelse af forskellen mellem at vide 
noget, at tro noget og at antage noget

• Forståelse for, at alle handlinger har kon-
sekvenser

• Opmærksomhed på egne signaler i for-
hold til andre

• Evne til at kunne forholde sig til fælles-
skabets regler og forventninger
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Udvikling af  Perspekt 2.0
Perspekt er oprindelig udviklet af Jane Vinter og Allan Mads Knægt med støtte  fra 
ROCKWOOL Fonden. Udviklingen af materialet er foregået i samarbejde med psykologer 
og en række undervisere på en række folkeskoler. Underviserne har bidraget med auten-
tiske situationer og hverdagsproblematikker, hvilket har sikret materialet en høj grad af 
praksisrelevans.

Rettighederne til Perspekt blev i 2016 overdraget til Dansk Center for Undervisningsmiljø 
(DCUM), som har revideret materialet til en ny udgave, Perspekt 2.0. I den nye udgave er 
materialet tilpasset aktuelle hverdagssituationer i den danske grundskole, idet bl.a. digital 
kommunikation er blevet en del af materialet.

Selvindsigt

Færdigheder i at genkende sine egne følelser, tanker og værdier, og hvordan de  
påvirker adfærd.

Selvregulering

Færdigheder i at regulere sine følelser, tanker og adfærd i forskellige situationer  
og at kontrollere sine impulser.

Social indsigt

Færdigheder i at se tingene fra andres perspektiv og udvise empati.

Relationskompetencer

Færdigheder i at opretholde sunde relationer gennem klar kommunikation og ved  
at lytte aktivt, at modstå upassende gruppepres og forhandle konstruktivt i konflikter.

Ansvarlig beslutningstagen

Færdigheder i at vurdere konsekvenserne af forskellige handlinger og evnen til  
at foretage konstruktive valg i sin personlige adfærd.

BOKS 1: 

Sociale, emotionelle og personlige færdigheder  
som Perspekt 2.0 arbejder med 1

1 Social and emotional learning skills: Self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, responsible decisionmaking, 
https://casel.org/what-is-sel/
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"    Perspekt 2.0 focuses pupils’ 
minds on the idea that actions and 
utterances have consequences. The 
class has had some really good 
discussions!” 

/ Year 6 teacher

The teaching principles in Perspekt 2.0 
take the child and his or her situation as 
their starting point, but also and to an equ-
al extent the community in which the child 
will learn and participate. The module for 
each age group consists of 15 or 16 chap-
ters, and most of these chapters concen-
trate on just one skill.

The material consists of various types of 
exercises, such as roleplay, games and 
class discussions. There are instructions 
explaining how each exercise is to be car-
ried out, and some chapters also include 
tools designed to support the learning. 
The teaching in each lesson is arranged 
to include a variety of forms of work. The 
teacher is the person who will have the 
clearest idea of whether a specific class 
will require special additional activities in 
the day’s lesson, and consequently various 
options are included in the material. The 
teacher will also need to assess whether 
breaks are needed in order to maintain the 
pupils’ concentration.

Each chapter can be taught in a single les-
son. The material includes a short introduc-
tory text for the teacher concerning the les-
son topic, and a list of the key focus points. 
The material is designed to make the 
preparation process for teachers straight-
forward and transparent. In most chapters 
there are illustrations and/or worksheets 
that will need to be prepared before the 
lesson begins. Some worksheets are inten-
ded to be displayed on a screen or intera-
ctive whiteboard, while others have to be 
copied and distributed to the pupils. The 
teaching can be conducted by one or two 
of the regular teachers of the class or by 
another staff member such as a specia-
list Behaviour Support teacher. The cou-
rse plan means that Perspekt 2.0 can be 
taught in a single semester of a two-seme-
ster school year.

For at forstå hvordan Perspekt 2.0 bliver brugt, og hvorvidt det kan forbedre elevernes 
sociale trivsel sammenlignet med den nuværende trivselsindsats, har 70 folkeskoler 
landet over deltaget i en evaluering af Perspekt 2.0. I skoleåret 2018/19 har 315 klasser 

og næsten 7.000 elever i 4. og 5. klasse været med i evalueringen. Halvdelen af klasserne 
har brugt Perspekt 2.0, mens den anden halvdel har fået den sædvanlige trivselsindsats og 
derfor fungerer som sammenligningsgrundlag. Formål, metoder, og hvem der står bag, er 
alt sammen beskrevet i henholdsvis boks 2, 3 og 4. Derefter gennemgår vi resultaterne af 
de tre analyser. 

 

Evaluering af Perspekt 2.0

BOKS 2:

Analyser af  social trivsel i den danske folkeskole
Hvorfor? 

Formålet med analyserne er at tegne et billede af den sociale trivsel i den danske 
folkeskole: Hvad karakteriserer de elever, som rapporterer lav trivsel? Hvad karakte-
riserer deres forældre, deres lærere og deres klasse? I hvilken grad ændrer en elevs 
sociale trivsel sig over tid? Og hvordan hænger trivslen sammen med fravær og 
faglige resultater? Det er vigtig viden, da vi måler effekten af Perspekt 2.0 på social 
trivsel. Analyserne danner en god baggrundsviden for evalueringsresultaterne og 
hjælper med at sætte dem i perspektiv.

Hvordan?

Vi har analyseret den sociale trivsel i folkeskolen for de cirka 380.000 elever, som 
gik i 1. til 9. klasse i skoleåret 2018/19. Vi har brugt data fra den nationale trivsels-
måling for både 2019 og elevernes besvarelser de to foregående år for at kunne 
undersøge, hvordan deres sociale trivsel hænger sammen over tid. Disse data er 
blevet koblet med baggrundsdata fra Danmarks Statistik om eleven og dennes for-
ældre. Med data fra Undervisningsministeriet er elevernes besvarelser yderligere 
blevet koblet til information om fravær, resultater fra nationale test, information om 
deres dansk- og matematiklærere og samt om klassens sammensætning. Al kobling 
af data er foretaget af Danmarks Statistik, og data er tilgået i anonymiseret form.  

Hvem?

Professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet og ROCKWOOL Fondens  
Interventionsenhed har udarbejdet analyserne med bidrag fra Afonso Saraiva  
Câmara Leme, ph.d.-studerende ved Universidade Nova de Lisboa.

Læs alle analyserne af social trivsel i den danske folkeskole her
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"    Perspekt 2.0 focuses pupils’ 
minds on the idea that actions and 
utterances have consequences. The 
class has had some really good 
discussions!” 

/ Year 6 teacher

The teaching principles in Perspekt 2.0 
take the child and his or her situation as 
their starting point, but also and to an equ-
al extent the community in which the child 
will learn and participate. The module for 
each age group consists of 15 or 16 chap-
ters, and most of these chapters concen-
trate on just one skill.

The material consists of various types of 
exercises, such as roleplay, games and 
class discussions. There are instructions 
explaining how each exercise is to be car-
ried out, and some chapters also include 
tools designed to support the learning. 
The teaching in each lesson is arranged 
to include a variety of forms of work. The 
teacher is the person who will have the 
clearest idea of whether a specific class 
will require special additional activities in 
the day’s lesson, and consequently various 
options are included in the material. The 
teacher will also need to assess whether 
breaks are needed in order to maintain the 
pupils’ concentration.

Each chapter can be taught in a single les-
son. The material includes a short introduc-
tory text for the teacher concerning the les-
son topic, and a list of the key focus points. 
The material is designed to make the 
preparation process for teachers straight-
forward and transparent. In most chapters 
there are illustrations and/or worksheets 
that will need to be prepared before the 
lesson begins. Some worksheets are inten-
ded to be displayed on a screen or intera-
ctive whiteboard, while others have to be 
copied and distributed to the pupils. The 
teaching can be conducted by one or two 
of the regular teachers of the class or by 
another staff member such as a specia-
list Behaviour Support teacher. The cou-
rse plan means that Perspekt 2.0 can be 
taught in a single semester of a twoseme-
ster school year.

BOKS 3.

Kvantitativ effektevaluering
Hvorfor?

Kan Perspekt 2.0 løfte elevernes sociale trivsel bedre end den sædvanlige trivsels-
indsats? Formålet med den kvantitative effektevaluering har været at få svar på 
dette spørgsmål. Evalueringen har haft særligt fokus på elever, der som udgangs-
punkt trivedes dårligt.

Hvordan?

Lodtrækning har afgjort hvilke klasser, som har fået lov at anvende Perspekt 2.0, 
og hvilke som skulle have skolens sædvanlige trivselsindsats og dermed være sam-
menligningsklasser. Nogle skoler er blevet udtrukket til at undervise i Perspekt 2.0 
på 4. klassetrin, mens andre skulle undervise i Perspekt 2.0 på 5. klassetrin. Med 
lodtrækning opnår vi, at Perspekt-klasserne og sammenligningsklasserne er så ens 
som muligt. 

Se også denne video om, hvorfor vi laver lodtrækningsforsøg

Vi har anvendt data fra den nationale trivselsmåling koblet med baggrundsdata fra 
Danmarks Statistik (i anonymiseret form) for de elever, som har deltaget i evalue-
ringen. Med disse data har vi analyseret, om den sociale trivsel er højere blandt 
elever, som er blevet undervist i Perspekt 2.0, end blandt elever, der har fået den 
sædvanlige trivselsindsats. Hovedparten af eleverne har udfyldt et supplerende 
spørgeskema både før og efter afprøvningen af Perspekt 2.0, og besvarelserne er 
blevet koblet til de øvrige data. Vi bruger disse data til at undersøge om Perspekt 
2.0 har haft indflydelse på andre sociale og emotionelle færdigheder, bekymringer 
og problemadfærd målt i spørgeskemaet. Fordi mange elever har deltaget i eva-
lueringen, giver analyserne et statistisk sikkert resultat. Vi har desuden brugt spør-
geskemadata fra underviserne til bedre at forstå den eksisterende trivselsindsats. 

Hvem?

Professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet har i samarbejde med ROCK-
WOOL Fondens Interventionsenhed udarbejdet effektevalueringen.

Læs hele effektevalueringen her
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"    Perspekt 2.0 focuses pupils’ 
minds on the idea that actions and 
utterances have consequences. The 
class has had some really good 
discussions!” 

/ Year 6 teacher

The teaching principles in Perspekt 2.0 
take the child and his or her situation as 
their starting point, but also and to an equ-
al extent the community in which the child 
will learn and participate. The module for 
each age group consists of 15 or 16 chap-
ters, and most of these chapters concen-
trate on just one skill.

The material consists of various types of 
exercises, such as roleplay, games and 
class discussions. There are instructions 
explaining how each exercise is to be car-
ried out, and some chapters also include 
tools designed to support the learning. 
The teaching in each lesson is arranged 
to include a variety of forms of work. The 
teacher is the person who will have the 
clearest idea of whether a specific class 
will require special additional activities in 
the day’s lesson, and consequently various 
options are included in the material. The 
teacher will also need to assess whether 
breaks are needed in order to maintain the 
pupils’ concentration.

Each chapter can be taught in a single les-
son. The material includes a short introduc-
tory text for the teacher concerning the les-
son topic, and a list of the key focus points. 
The material is designed to make the 
preparation process for teachers straight-
forward and transparent. In most chapters 
there are illustrations and/or worksheets 
that will need to be prepared before the 
lesson begins. Some worksheets are inten-
ded to be displayed on a screen or intera-
ctive whiteboard, while others have to be 
copied and distributed to the pupils. The 
teaching can be conducted by one or two 
of the regular teachers of the class or by 
another staff member such as a specia-
list Behaviour Support teacher. The cou-
rse plan means that Perspekt 2.0 can be 
taught in a single semester of a twoseme-
ster school year.

BOKS 4.

Implementeringsevaluering
Hvorfor?

Formålet har været at afdække, hvordan implementeringen af Perspekt 2.0 er for-
løbet, herunder hvordan materialet er blevet taget imod, og hvorvidt det er blevet 
anvendt som tiltænkt på skolerne.

Hvordan?

Implementeringsevalueringen bygger på tre forskellige slags data fra de klasser, 
som blev udtrukket til at modtage Perspekt 2.0: 

Løbende registrering: For at få viden om, hvorvidt Perspekt 2.0 er blevet gen-
nemført som tiltænkt, har undervisere i indsatsklasserne løbende registreret, hvilke 
kapitler og øvelser, de har gennemført hvornår.

Spørgeskemaundersøgelse: Underviserne har besvaret både et spørgeskema 
midtvejs i forløbet og efter afprøvningen af Perspekt 2.0. Spørgeskemaet havde til 
formål at belyse, hvordan den enkelte underviser havde gennemført Perspekt 2.0, 
og hvordan vedkommende havde oplevet at undervise i Perspekt 2.0.

Interviews og observationer: For at få en mere dybdegående og nuanceret viden 
er der gennemført casebesøg på 11 udvalgte skoler med gruppeinterviews eller 
enkeltinterviews af undervisere, gruppeinterviews af elever og observation af en 
Perspektundervisning på hver af de deltagende caseskoler.

Hvem?

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Dansk Center for 
Undervisningsmiljø (DCUM) har gennemført implementeringsevalueringen.

Læs hele implementeringsevalueringen her
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Social trivsel i den danske 
folkeskole  

Den sociale trivsel i den danske fol-
keskole er generelt høj. På tværs af 
alle folkeskoler i Danmark finder vi, 

at over halvdelen af eleverne angiver, at de 
trives godt. I en gennemsnitlig klasse på 21 
elever, er der 11 børn, som har en høj social 
trivsel, og 6 af disse børn har haft høj trivsel 
tre år i træk.  

En mindre andel af eleverne har lav trivsel: 
I gennemsnit har lidt mere end én elev pr. 
klasse lav social trivsel, og kun hver tiende 
af disse elever rapporterer om lav trivsel 
tre år i træk. Her er det dog vigtigt at være 
opmærksom på, at der i gennemsnit er tre 
elever i hver klasse, som ikke besvarer triv-
selsmålingen, og analyserne peger på, at 
disse elever sandsynligvis har lavere trivsel i 
gennemsnit. Dermed kan andelen af elever 
med lav trivsel være lavt sat.

Høj trivsel tre år i træk

Høj trivselMellem trivsel

Lav trivsel

Ikke besvaret
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Hvilke elever har i gennemsnit lavere 
social trivsel?
Elever, som trives dårligt socialt det ene år, 
har i gennemsnit stadig lavere trivsel det 
næste. Generelt har piger lavere social triv-
sel end drenge. Derudover er eleverne med 
lavere social trivsel ofte børn, som får særlig 
støtte eller på andre måder er dårligere stil-
let, herunder:

•  Elever i normalklasser med behov for 
specialundervisning

•  Elever som har
- været i kontakt med et psykiatrisk  

hospital
- fået forebyggende foranstaltninger  

fra kommunen
- skiftet skole, fået udsat skolestart  

eller taget en klasse om

BOKS 5:

Hvordan måler vi social trivsel?
Den nationale trivselsmå-
ling  af børn i 4. til 9. klas-
se består af 40 spørgsmål, 
som Undervisningsministe-
riet opdeler i fire trivsels-
indikatorer: faglig trivsel, 
social trivsel, ro og orden, 
samt støtte og inspiration. 
Indikatoren for social triv-
sel dækker over 10 spørgs-
mål om elevens forhold til 
skolen og klassekammera-
terne og elevens følelser i 
skolesammenhæng. Hvert 
spørgsmål har fem svarmu-
ligheder med værdierne 1 
til 5, hvor 5 altid er bedst. 
Indikatoren udregnes som 
et gennemsnit af værdi-
erne for de 10 spørgsmål. 
Vi kategoriserer de elever, 
der har en social trivsel på 
mere end 4, som elever 
med høj trivsel, mens ele-
ver med 3 eller derunder 
har lav trivsel.

Trivselsmålingen for børn i 
0.-3. klasse er lidt anderle-
des: Her besvarer eleverne 20 
spørgsmål, som hver har tre 
svarmuligheder. Ministeriet 
har kun konstrueret en indi-
kator for social trivsel for 4.-9. 
klasse, så vi har konstrueret et 
tilsvarende mål for 1.-3. klasse 
for også at inddrage den tid-
lige trivsel i analyserne. Ud af 
de 10 spørgsmål har vi fundet 
otte spørgsmål i materialet til 
indskolingen, som stemmer 
godt overens med spørgsmå-
lene til de ældre elever, og vi 
bruger gennemsnittet af dis-
se som et mål for social triv-
sel for elever i indskolingen. 
Da der kun er tre svarmulig-
heder, ligger denne indikator 
altså fra 1-3, hvor 3 er bedst. 
Vi kategoriserer indskolings-
elever, der har mere end 2 i 
social trivsel, som elever med 
høj trivsel, mens elever med 
en social trivsel lavere end 2 
har lav trivsel.  

Mellem trivsel

Lav trivsel

1.-3. kl.4.-9. kl.

Høj trivsel

3

1 1

2

5

2

3

4
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Dette er nogle af de vigtigste faktorer til at 
forudse lav trivsel, men de fortæller imidler-
tid ikke, hvad der skaber den lave trivsel. Fx 
kan en elev skifte skole på grund af lav triv-
sel, og det er altså ikke nødvendigvis sko-
leskiftet, som giver lavere trivsel. Vi finder 
desuden, at forældre til børn med lav social 
trivsel typisk har lavere indkomst og korte-
re uddannelse, ligesom de også kan have 
været i kontakt med psykiatrien eller have 
begået kriminalitet. Det fortæller os i hvilke 
familier vi oftere finder elever med lav triv-
sel, men ikke hvorfor barnet ikke trives.

Hvad karakteriserer læreren og klassen?
Lærerne spiller givetvis en vigtig rolle for 
klassetrivslen, men klassens trivsel kan mu-
ligvis også påvirke, hvem der underviser 
klassen. Vi finder, at den sociale trivsel i 
gennemsnit er højere i klasser, hvor dans-
klæreren er kvinde, og hvor dansk- og ma-
tematiklæreren har været ansat længere tid 
på skolen. Til gengæld er trivslen lavere, når 
disse lærere har meget fravær. Vi ved ikke, 
hvorvidt og hvordan lærernes køn, ancien-
nitet og fravær påvirker klassetrivslen, eller 
om disse sammenhænge for eksempel kun-
ne skyldes, at især kvindelige lærere i klas-
ser med trivselsproblemer oftere oplever 
perioder med sygefravær, og vikarer, der 
indsættes i stedet, er mindre erfarne. For 
at finde svarene herpå kræver det flere data 
og yderligere analyser. 

Der er god grund til at tro, at en elevs so-
ciale trivsel også afhænger af klassekamme-
raterne. Omvendt kan klassens trivsel også 
påvirke, om nogle elever skifter skole, og 
om nye elever på skolen bliver placeret i 
klassen. Når vi kigger på klassens sammen-
sætning, finder vi, at klasser med en større 
andel drenge i gennemsnit trives dårlige-
re. Det samme gælder, hvis flere forældre 

i klassen har begået kriminalitet. Omvendt 
er trivslen højere, når der er flere forældre 
med mellemlang eller lang videregående 
uddannelse og flere elever med udskudt 
skolestart. Det sidstnævnte er overrasken-
de, idet elever med udsat skolestart selv 
trives dårligere, men kan måske skyldes, at 
disse eleverne er mere modne, hvilket de 
andre elever nyder godt af.

Hænger social trivsel sammen med 
fravær og faglige resultater?
Det korte svar er ja. Elever, som trives bed-
re, har mindre fravær og klarer sig bedre i 
dansk og matematik i de nationale tests. De 
opnår også et højere karaktergennemsnit til 
deres 9. klasses afgangseksamen. Men det 
er ikke det samme som at sige, at en elev 
vil få bedre faglige resultater, hvis personen 
får forbedret sin sociale trivsel, da andre for-
hold også kan spille ind. For eksempel kan 
ordblindhed i nogle tilfælde både føre til 
faglige problemer og dårlig social trivsel.

Hvad fortæller det os, om de elever 
Perspekt 2.0 skal løfte?
Den mindre gruppe af elever med lav social 
trivsel er ofte børn, som på forskellige må-
der er dårligere stillet end deres klassekam-
merater, og nogle af dem har haft lav social 
trivsel gennem længere tid. Når en elev ty-
pisk har den samme grad af trivsel flere år i 
træk, tyder det på, at målet fanger en un-
derliggende tilstand hos eleven og ikke er 
særligt påvirket fx af hændelser i frikvarteret 
før besvarelsen, eller om klassen har vikar 
samme dag. Sammenhængene mellem en 
elevs sociale trivsel og baggrundsvariable 
for eleven og dennes forældre er i høj grad 
meningsfulde og tegner et billede af hvilken 
gruppe af elever, som Perspekt 2.0 skulle 
løfte for at forbedre den sociale trivsel. 
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Perspekt 2.0 løfter ikke elevernes 
sociale trivsel  

Effektevalueringen viser, at den sociale 
trivsel hverken er værre eller bedre i 
de klasser, som har brugt Perspekt 2.0 

end i de klasser, som har fået den eksiste-
rende, gennemsnitlige trivselsindsats. En 
stor del af eleverne har i forvejen høj trivsel, 
og det kan derfor være svært at løfte den 
gennemsnitlige trivsel. Men selv når vi foku-
serer på den fjerdedel af eleverne, der har 
den laveste sociale trivsel forud for indsat-
sen, kan vi ikke se nogen effekt af Perspekt 
2.0.

Der er i forvejen en bred vifte af trivselsakti-
viteter på skolerne, og Perspekt 2.0 har ind-
gået som et element i trivselsindsatsen. Per-
spekt-materialet er primært blevet anvendt 
i dansktimerne og i den understøttende un-
dervisning. Eftersom Perspekt-undervisnin-
gen har erstattet nogle dansktimer, har vi 
undersøgt, om det har betydet en forringel-
se af elevernes læsning. Det er ikke tilfæl-
det. De 4. klasser, som har anvendt Perspekt 
2.0, klarer sig lige så godt ved den nationale 
test i dansk læsning som de øvrige 4. klas-
ser.

Andre effektmål
Vi har også undersøgt, om Perspekt 2.0 har 
haft en effekt på de sociale, emotionelle og 
personlige færdigheder, som materialet ar-
bejder med (beskrevet i boks 1). Vi finder 
hverken positive eller negative effekter på 
nogen af disse mål. Generelt klarer elever-
ne sig godt, og resultaterne tyder altså på, 
at den allerede eksisterende trivselsindsats 
bidrager til at styrke disse færdigheder. Per-
spekt 2.0 løfter i hvert fald ikke niveauet 
yderligere, heller ikke for de elever, der som 
udgangspunkt har den dårligste sociale 
trivsel. Det samme gælder, når vi kigger på 
mål for elevernes bekymringer og proble-

madfærd. Boks 6 beskriver, hvilke spørgs-
mål vi har stillet eleverne for at konstruere 
de forskellige effektmål. Til sidst har vi også 
undersøgt, om Perspekt 2.0 har påvirket 
elevernes fravær i skoleåret 2018/19; det er 
heller ikke tilfældet.

Undergrupper af elever
Hvis Perspekt 2.0 fx havde en positiv effekt 
på drengenes trivsel, men en negativ effekt 
på pigernes trivsel, kunne disse to effekter 
udligne hinanden, når vi kigger på den so-
ciale trivsel for alle elever i gennemsnit. Vi 
har derfor undersøgt, om Perspekt 2.0 har 
påvirket den sociale trivsel for en række 
særskilte elevgrupper. Vi har opdelt elever-
ne på baggrund af deres sociale trivsel målt 
skoleåret før evalueringen og undersøgt, 
om Perspekt 2.0 har haft en effekt for den 
halvdel af eleverne med lavest social trivsel. 
Vi har tilsvarende zoomet ind på den laveste 
fjerdedel, men finder hverken positive el-
ler negative effekter for disse elever. Vi har 
også undersøgt drenge og piger adskilt og 
opdelt eleverne på baggrund af deres mors 
uddannelse eller deres forældres oprindel-
sesland. Der er ingen effekter af Perspekt 
2.0 på den sociale trivsel – hverken positive 
eller negative – for nogen af disse grupper.
 
Samlet set taler effektevalueringen altså et 
tydeligt sprog: Perspekt 2.0 har ikke formå-
et at løfte eleverne sammenlignet med den 
sædvanlige trivselsindsats. Da næsten 7.000 
elever har deltaget i evalueringen, kan vi 
konkludere dette med ret stor statistisk sik-
kerhed. Når Perspekt 2.0 som klassebaseret 
indsats ikke har påvirket den sociale trivsel 
for den mindre gruppe af elever som trives 
dårligt, rejser det spørgsmålet: hvad skal 
der så til for at øge trivslen blandt de elever, 
som i forvejen har lav trivsel? 
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BOKS 6:

Konstruktion af  effektmål
Herunder oplister vi de udsagn fra elevspørgeskemaet, som indgår i konstruktionen 
af de andre effektmål.

Selvindsigt

Jeg spørger en voksen, hvis jeg har brug for hjælp i timerne. 
Jeg spørger en klassekammerat, hvis der er noget, jeg har brug for at vide i timerne.
Jeg holder mine tanker og følelser for mig selv, hvis jeg er ked af det.

Selvregulering

Jeg forbliver rolig, hvis der er nogen, der siger eller skriver noget grimt til mig.
Når jeg bliver sur, tænker jeg mig om, før jeg gør eller siger noget.
Jeg er en person, som hurtigt bliver glad igen, selv om noget er gået dårligt.
Jeg forbliver rolig, selv om mine klassekammerater er ophidsede.

Social indsigt

Jeg prøver at forstå mine klassekammerater, hvis jeg er uenig med dem.
Jeg synes, det er synd for mine klassekammerater, hvis de er triste eller kede af det.

Relationskompetencer

Jeg hjælper mine klassekammerater, når de har et problem.
Jeg har let ved at få nye venner i skolen.
Jeg prøver at hjælpe mine klassekammerater med at løse konflikter.

Ansvarlig beslutningstagen

Jeg prøver at tilgive mine klassekammerater, når de siger undskyld.
Jeg siger det til en voksen, hvis mine klassekammerater bliver drillet.
Jeg siger det til en voksen, hvis der er nogen, der opfører sig dårligt over for mig.

Bekymringer

Jeg er en person, som bekymrer mig meget.
Jeg er en person, som er nedtrykt og trist.

Problemadfærd

Jeg er en person, som starter skænderier med andre.
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Implementeringsevalueringen viser, at Perspekt-materialet i høj grad er blevet anvendt i 
forsøgsklasserne, og at eleverne har modtaget Perspekt-undervisningen som planlagt. 
Perspekt 2.0 har altså fungeret som et nyt og relevant element i trivselsindsatsen i for-

søgsklasserne. Det er et vigtigt resultat, da der ikke er særligt mange strukturerede under-
visningsforløb for trivselsindsatsen i folkeskolen.

Hvordan er Perspekt 2.0 blevet 
taget imod?

"  Det er rigtig godt struktureret. Det er 
nemt at forberede sig til. Der er en hand-
leplan, man kan følge, og hvis man bare 
følger den, kører det bare derudaf”. 

/ Underviser

"  Det, jeg tænker, det er, at man lige-
som bliver sikret, at man kommer nogle 
ting igennem. Altså man har sat en be-
stemt lektion af til det, og der er nogle 
bestemte emner, man kommer rundt 
omkring, så sikrer vi os, at vi kommer 
omkring emnet på en nogenlunde fornuf-
tig måde.” 

/ Underviser

"  For [eleverne] bliver verden lidt stør-
re. Det er sådan ligesom, at de opdager, 
at GUD, der er også andre, der føler på 
den måde. Der er også andre, der reage-
rer på den måde. Det er ikke bare mig.”

/ Underviser

Hvad siger lærerne?
Lærerne har generelt taget godt 
imod Perspekt-materialet, som de 
oplever er velstruktureret og nemt at 
gå til. De finder temaerne og kerne-
elementerne relevante, og største-
delen ser Perspekt-materialet som et 
meningsfuldt undervisningsmateria-
le. Samtidig siger hovedparten af læ-
rerne, at de har følt sig godt klædt på 
til at undervise i Perspekt 2.0. Halv-
delen af lærerne har brugt mellem 
et kvarter og en halv times forbere-
delsestid til hver lektion, mens hver 
fjerde lærer har brugt mindre end et 
kvarter. Den største skepsis, Perspekt 
2.0 umiddelbart møder fra undervi-
serne, er den meget strukturerede 
tilgang til undervisningen, som mate-
rialet lægger op til. Men efter at have 
arbejdet med materialet italesætter 
underviserne strukturen som positiv, i 
og med at forløbet sikrer, at man som 
underviser kommer rundt om de helt 
centrale emner i trivselsarbejdet.

I de gennemførte interviews 
fortæller lærerne: 
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Overordnet set giver de inter-
viewede elever udtryk for, at 
de synes, at Perspekt 2.0 er re-
levant og meningsfuldt som 
undervisningsforløb. Eleverne 
oplever, at de får en bredere for-
ståelse af sig selv og hinanden, 
og at det på den måde bliver 
lettere at hjælpe hinanden i de 
konkrete situationer, der måtte 
opstå i klassen. Implemente-
ringsevalueringen peger dog 
også på, at det er vigtigt med 
et trygt læringsrum, og at nogle 
elever ikke deltager aktivt i Per-
spekt-undervisningen, hvis klas-
sekammeraterne griner ad dem.

I de gennemførte interviews  
fortæller eleverne blandt andet:

"   Jeg synes, det er sjovt, fordi det er må-
der at fortælle om, hvordan man egentlig har 
det, når folk gør noget. Og så er det også lidt 
nemmere at forstå dem, man går i klasse 
med. Nogle gange så kan der være nogen, der 
er kede af det, selvom det faktisk var sjovt 
ment, men man bliver ikke selv ked af det 
over det, og så gør de, og så nogle gange er 
det lidt nemmere at forstå, hvorfor de bliver 
kede af det.” 

/ Elev

"   Jeg synes, det er godt, vi også får lært at 
være lidt følsomme, og at man ikke har de 
samme følelser alle sammen. Det er fedt. Jeg 
synes, det er sjovt, at man lærer lidt mere 
om hinanden, og hvordan man har det, og så 
kan man hjælpe hinanden meget mere.” 

/ Elev

"  Det var kropssprog og ansigtsudtryk (der 
var det mest spændende), for det gør jo rigtigt 
meget med, hvordan man opfatter ting.” 

/ Elev

"   Jeg synes, det er pinligt, fordi at det er 
akavet, og fordi hvis der er nogle, der griner, 
så synes de bare, jeg er megakringlet.”  

/ Elev

 

Hvad siger eleverne?
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Opsamling:  
Uforandret social trivsel trods 
struktureret trivselsindsats  

Når man igangsætter en ny indsats, 
må et af de mest centrale spørgsmål 
være, hvilken forandring man ønsker 

at skabe. 

For at skabe forandring er man naturligvis 
nødt til at have en indsats, som er relevant 
og meningsfuld for de mennesker, som skal 
anvende den. Indsatsen skal ud og leve i 
praksis. Det er det første skridt.

Men det er ikke nok. For at vide om foran-
dringen er sket, er det næste skridt at følge 
op med en grundig effektevaluering. Først 
her kan man se, om man er lykkes med at 
skabe den ønskede forandring.
 
Ny struktur på en del af trivselsindsatsen
Perspekt 2.0 er et relevant og menings-
fuldt materiale, der tilbyder en strukture-
ret trivselsindsats i grundskolen. Det ved 
vi fra implementeringsevalueringen. Per-
spekt 2.0 opleves som relevant og er efter-
spurgt blandt lærere og elever. Selv lærere, 
der indledningsvis udviste skepsis over for 
materialet, er blevet glade for det, når de 
kom i gang. Materialet er således lykkedes 
med at imødegå skolernes efterspørgsel ef-
ter strukturerede undervisningsforløb, som 
Dansk Center for Undervisningsmiljø løben-
de oplever.
 

Den sociale trivsel er uforandret
Der er dog fortsat et stykke vej til at forbed-
re elevernes sociale trivsel. Effektevaluerin-
gen viser os, at materialet ikke har højnet 
elevernes sociale trivsel sammenlignet med 
den sædvanlige trivselsindsats. Heller ikke 
for de elever som trivedes dårligst i ud-
gangspunktet.

Fordi lodtrækning har afgjort hvilke klasser, 
som fik indsatsen, ved vi, at det hverken er 
de klasser med de største udfordringer eller 
de mest entusiastiske lærere, som har fået 
indsatsen. Lodtrækningen har givet os det 
bedst mulige grundlag for at vurdere, om 
Perspekt 2.0 har skabt forandring. Og resul-
tatet er klart: Den sociale trivsel er hverken 
værre eller bedre.

Vi ved også, at den manglende effekt ikke 
skyldes, at materialet ikke er blevet brugt. På 
den måde går implementeringsevaluering 
og effektevaluering hånd i hånd, og ingen 
af dem kan stå alene som beslutningsgrund-
lag, hvis man vil vide, hvorvidt og hvordan vi 
kan løfte elevernes sociale trivsel. 

Perspekt 2.0 fungerer altså fint som klas-
sebaseret indsats, men formår ikke at løfte 
den gruppe af elever, som trives dårligt. Det 
er stadig et åbent spørgsmål, hvad der skal 
til for at øge disse elevers trivsel.
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Kontaktinformation

Partners

Redaktionen er afsluttet den 28. august 2020.

Om evalueringen
For mere information om evalueringen kontakt senior evalueringsøkonom Anna Folke Larsen 
fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed på afl@rfintervention.dk  
eller telefonnummer 61 66 11 59

www.rockwoolfonden.dk/projekter/perspekt/

Læs mere om de tre undersøgelser, som evalueringen og denne RFI indsigt bygger på:
• Analyser af social trivsel i den danske folkeskole
• Effektevaluering af Perspekt 2.0
• Implementeringsevaluering af Perspekt 2.0

Om Perspekt 2.0
For mere information om Perspekt 2.0-materialet kontakt metode- og analysekonsulent Lea H. 
Jeppesen fra Dansk Center for Undervisningsmiljø på perspekt@dcum.dk

Læs mere om Perspekt 2.0

Få adgang til Perspekt 2.0 materialet på www.perspekt2.dk
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