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Hvad er RFI INDSIGT?

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om mulige løsninger på 
samfundets udfordringer. Vores arbejde spænder over fire faser. Gennem viden, ind-
sigter og læringer fra forskning, social innovation og samspil med praksis undersøger 

vi udfordringerne. Vi udvikler og afprøver mulige løsninger. Vi sørger for, at løsningerne 
bliver effektevalueret, så vi opnår viden om, hvorvidt de skaber de tilsigtede positive 
forandringer og er omkostningseffektive. Samtidig holder vi os hele tiden for øje, at 
effektfulde indsatser skal være skalérbare, så de kan udbredes til større målgrupper. 

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele tiden nyt, nye spørgsmål melder sig, og vi får 
løbende nye indsigter om udfordringen, målgruppen, og hvilke virkemidler der poten-
tielt kan skabe positive forandringer. Den viden bygger vi på i udviklingen af en given 
løsning. Men det er først, når resultaterne af en forskningsbaseret effektevaluering fore-
ligger, at vi ved, om løsningen skaber positive forandringer for målgruppen og dermed 
for samfundet. Det tager tid at nå frem til det resultat. Med ”RFI Indsigt” ønsker vi at dele 
den praksisnære viden, vi løbende opbygger i vores arbejde – også i de tidlige faser. 

Med dette initiativ ønsker vi at skabe ny viden om, hvorvidt en systematisk og 
længerevarende trivselsindsats, Perspekt 2.0, kan fremme skolebørns trivsel så 
markant, at det er målbart. Perspekt 2.0 er et undervisningsforløb, der sigter 

mod at skabe bedre fællesskaber blandt klassekammerater og fremme skolebørns 
sociale, emotionelle og personlige færdigheder.  

ROCKWOOL Fonden har støttet udviklingen af den første udgave af trivselsmaterialet 
Perspekt, der er målrettet elever i grundskolen. Rettighederne til materialet er i 2016 
overdraget til Dansk Center for Undervisningsmiljø, som har videreudviklet og 
opdateret materialet til Perspekt 2.0. 

Perspekt 2.0 effektevalueres i 2018/2019 på 70 grundskoler af professor Marianne 
Simonsen fra Aarhus Universitet i samarbejde med ROCKWOOL Fondens Interventi-
onsenhed. Resultaterne forventes offentliggjort i august 2020. Herefter vil Perspekt 2.0 
blive offentligt tilgængeligt for alle landets grundskoler via Dansk Center for Undervis-
ningsmiljø.

Kan man fremme skolebørns trivsel ved 
at arbejde systematisk med deres sociale, 
emotionelle og personlige færdigheder?
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Hvad er Perspekt 2.0?

Det er et nationalt mål for folkesko-
lens udvikling, at elevernes trivsel 
skal øges. International forskning 

viser, at børns emotionelle færdigheder 
er vigtige for at fremme børns læring. 
Disse færdigheder er eksempelvis evnen 
til at kunne forstå og indgå i sociale sam-
menhænge, at fungere i teamsamarbejde 
og at vise empati for klassekammerater.

Der er generelt enighed om behovet 
for at øge børns trivsel i grundskolerne, 
men der eksisterer begrænset viden om, 
hvordan det gøres. Med den aktuelle ef-
fektevaluering af Perspekt 2.0 ønsker vi 
at skabe ny viden om, hvorvidt dette kon-

I Perspekt 2.0 arbejdes der med at 
give eleverne følgende færdighe-
der:

EMOTIONELLE FÆRDIGHEDER 
handler om at kunne opdage, for-
tolke og respondere konstruktivt 
på egne og andres følelser.

SOCIALE FÆRDIGHEDER 
er de færdigheder, der er nød-
vendige for at være sammen med 
andre mennesker på en hensigts-
mæssig måde.

PERSONLIGE FÆRDIGHEDER 
har ofte karakter af strategier eller 
tilgange til en bestemt personlig 
tilstand eller problematik.

krete redskab kan bruges til at fremme 
børnenes trivsel. 

Perspekt 2.0 fokuserer på at øge børne-
nes emotionelle, sociale og personlige 
færdigheder. Mere konkret er der fokus 
på at øge børnenes forståelse for, at men-
nesker er forskellige, at man skal være 
opmærksom på sine egne grænser, og 
på, hvordan man selv er overfor andre i et 
fællesskab. Yderligere arbejdes der med 
at fremme god kommunikation mellem 
børnene – også når de kommunikerer på 
de sociale medier.

Perspekt 2.0-materialet er udarbejdet i tre 
alderssvarende moduler med hvert deres 
fokus og formål målrettet henholdsvis 
0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. 
Der er udviklet tydelige læringsmål for 
hvert aldersmodul. For 4-6. klasse, ek-
sempelvis, er formålet med Perspekt 2.0 
er at øge elevernes:

• forståelse for forskellighed; herun-
der opmærksomhed på forskellige
roller og forskellige synspunkter

• evne til at genkende, kommunikere
samt aflæse følelser

• opmærksomhed på fakta, antagel-
ser og mening

• evne til at kommunikere assertivt og
hensigtsmæssigt

• evne til at kunne forholde sig til fæl-
lesskabets regler, vilkår og normer

• forståelse for, at alle handlinger har
konsekvenser
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 Hvis nu min ven var ked af det, 
og så jeg bare var ligeglad med det, så 
var jeg ikke en god ven. Men hvis jeg 
stoppede op og sagde: Hey, hvad er der 
galt? Så ville han nok føle, at jeg rent 
faktisk tager hensyn til ham.”  

/ Bertram, skoleelev

"
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Læringssynet i Perspekt 2.0 tager ud-
gangspunkt i barnet og dets forudsæt-
ninger, men i lige så høj grad i det fæl-
lesskab, som barnet skal lære og deltage 
i. Hvert aldersmodul består af 15 eller 16
kapitler, og de fleste af kapitlerne kon-
centrerer sig om én færdighed.

Materialet består af forskellige typer 
øvelser, som f.eks. rollespil, leg og klas-
sesamtaler. Til hver øvelse er det angivet, 
hvordan øvelsen skal gennemføres, og i 
nogle kapitler tilbydes forskellige værk-
tøjer, der understøtter læringen. I hver 
lektion er undervisningen tilrettelagt, så 
der indgår varierede arbejdsformer. Un-
derviseren vil have den klareste fornem-
melse af, om der skal indtænkes særlige 
aktiviteter for den enkelte klasse i dagens 
lektion. Derfor er der også indlagt valg-
muligheder i materialet. Underviseren 
vurderer derudover, om der evt. skal 

lægges bevægelsespauser ind, for at ele-
vernes koncentration kan bevares.

Hvert kapitel kan gennemføres på én 
lektion. Materialet indeholder en kort 
introduktionstekst til læreren om lektio-
nens emne og kapitlets fokuspunkter i 
punktform. Materialet er udarbejdet, så 
forberedelsen for den enkelte undervi-
ser er overskuelig. Til de fleste kapitler 
findes illustrationer og/eller arbejdsark, 
som skal forberedes, inden lektionen be-
gynder. Nogle arbejdsark skal vises på 
smartboard eller lignende, mens andre 
skal kopieres og udleveres til eleverne. 
Undervisningen kan varetages af en eller 
to af klassens faste lærere eller pædago-
ger eller en af skolens AKT-medarbejdere 
eller lignende. Perspekt 2.0 kan således 
gennemføres som undervisningsforløb i 
løbet af et halvt skoleår.

 Perspekt 2.0 sætter fokus på, at 
handlinger og ytringer har konsekven-
ser. Klassen har fået nogle rigtig gode 
snakke!   

/ Lærer i 6. klasse 
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Om udviklingen 
af Perspekt 2.0
Perspekt 2.0 er oprindelig udviklet 

af Jane Vinter og Allan Mads Knægt 
med finansiering af ROCKWOOL 

Fonden, og udviklingen af materialet er 
foregået i samarbejde med psykologer 
og en række undervisere på forskellige 
folkeskoler. Underviserne har bidraget 
med autentiske situationer og hverdags-

problematikker, hvilket har sikret materia-
let høj grad af praksisrelevans.

Dansk Center for Undervisningsmiljø har 
revideret Perspekt 2.0, hvilket har resul-
teret i denne nye udgave, Perspekt 2.0. 
Indholdet er tilpasset den virkelighed, 
dagens skoleelever er en del af.



Om evalueringen af  Perspekt 2.0  

Formål

Øger Perspekt 2.0 elevernes trivsel? 
Formålet med evalueringen er at 
give et svar på dette spørgsmål 

med udgangspunkt i elever på 4. og 5. klas-
setrin. Vi vil både undersøge, om Perspekt 
2.0 løfter trivslen blandt eleverne, og om 
der er bestemte grupper af elever, som har 
større glæde af Perspekt 2.0. Vi er særligt 
interesserede i at undersøge, om Perspekt 
2.0 kan højne trivslen blandt de elever, der 
tidligere har givet udtryk for, at de ikke har 
det så godt.

På lidt længere sigt vil vi også undersøge, 
om Perspekt 2.0 gennem forbedret trivsel 
påvirker elevernes faglige niveau.

Hvordan måler vi effekten 
af  Perspekt 2.0?

For at undersøge, om Perspekt 2.0 fø-
rer til højere trivsel blandt eleverne, 
sammenligner vi en gruppe af klasser, 

som bliver undervist i Perspekt 2.0, med en 
gruppe af klasser, som arbejder med trivsel 
på sædvanlig vis. Det er vigtigt, at disse to 
grupper af klasser er så ens som muligt i 
udgangspunktet. Hvis valget om at anven-
de Perspekt 2.0 var helt frit, kunne man for 
eksempel forestille sig, at lærere i klasser 
med mange elever, som trives dårligt, ville 
være mere tilbøjelige til at bruge program-
met. En sammenligning af børn i Perspekt 
2.0-klasser med andre børn kunne derfor i 
dette tilfælde – men fejlagtigt – få Perspekt 
2.0 til at fremstå med lille eller ingen effekt. 
Andre steder ville det måske være de læ-

rere, der i forvejen var mest engagerede i 
trivselsarbejdet, der ville anvende Perspekt 
2.0. Perspekt 2.0 ville så synes særligt suc-
cesfuldt. 

For at komme omkring disse udfordrin-
ger har vi brugt lodtrækning blandt et 
stort antal klasser til at afgøre, hvilke klas-
ser, der skal undervises i Perspekt 2.0, og 
hvilke klasser der har arbejdet med trivsel 
på sædvanlig vis. På den måde kan vi sik-
re os, at klasserne som udgangspunkt er 
sammenlignelige, og at en eventuel efter-
følgende forskel imellem de to grupper af 
klasser udelukkende skyldes, at den ene 
gruppe er blevet undervist i Perspekt 2.0.

Der er 70 skoler fordelt over hele landet, 
som deltager i evalueringen af Perspekt 
2.0. Vi har trukket lod om, hvilke skoler, der 
skulle undervise i Perspekt 2.0 på 4. klas-
setrin, og hvilke, der skulle undervise i Per-
spekt 2.0 på 5. klassetrin. Det klassetrin, 
der ikke blev udtrukket til Perspekt 2.0, 
har arbejdet med trivsel på sædvanlig vis. 
Undervisningen i Perspekt 2.0 er foregået i 
skoleåret 2018/19, og kun de lærere, som 
underviser klasser, der er blevet udtrukket 
til Perspekt 2.0, har haft adgang til materi-
alet. Herefter kan vi sammenligne en række 
effektmål mellem elever fra klasser, der er 
blevet undervist i Perspekt 2.0, med elever 
fra klasser, som har arbejdet med trivsel på 
sædvanlig vis. Vi undersøger altså, om Per-
spekt 2.0 fremmer trivslen mere end den 
sædvanlige trivselsindsats i skolerne. 

Vi baserer evalueringen på data fra forskel-
lige kilder: trivselsmålinger og andet data 
fra Styrelsen for IT og Læring, baggrunds-
data fra Danmarks Statistik samt spørge-

RFI-modellen 

I ROCKWOOL Fondens Interventions-
enhed skaber vi ny viden om, hvordan 
vi løser samfundets udfordringer. Det 
gør vi ved at kombinere forskning, so-
cial innovation og praksisviden og ved 
at samarbejde med eksterne partnere, 
der vil finde nye veje sammen med os. 
RFI-modellen spænder over 4 faser, 
hvor forskning, social innovation og 
praksisviden vekselvirker og sammen 
skaber grundstenen for vores indsat-
ser. Perspekt er oprindeligt udviklet af 
Jane Vinter og Allan Mads Knægt med 

finansiering fra ROCKWOOL Fonden 
før tilblivelsen af Interventionsenhe-
den. Dansk Center for Undervisnings-
miljø har revideret materialet, hvilket 
har resulteret i Perspekt 2.0. Initiativet 
er nu i RFI-modellens fase 3: Pilot og 
evaluering. Resultaterne af effekteva-
lueringen offentliggøres i 2020. Heref-
ter vil Dansk Center for Undervisnings-
miljø stille materialet gratis til rådighed 
for landets grundskoler og dermed stå 
for skaleringen af Perspekt 2.0.

skemadata for både de involverede lærere 
og elever indsamlet af Rambøll specifikt til 
denne evaluering. 

Det primære effektmål for evalueringen er 
den sociale trivselsindikator, som indgår i 
den nationale trivselsmåling1. Herudover 
analyserer vi en række andre mål for socia-
le, emotionelle og personlige færdigheder, 
ligesom vi på lidt længere sigt vil måle, om 

Perspekt 2.0 leder til forbedrede faglige 
evner i dansk og matematik. 

Professor Marianne Simonsen (Aarhus Uni-
versitet) er forskningsleder på evalueringen, 
og evalueringen følger de forskningsmæs-
sige standarder for lodtrækningsforsøg. 
Uanset udfaldet af evalueringen vil resulta-
terne blive offentliggjort.

The RFI model

1 https://www.emu.dk/sites/default/files/Spørgsmål%20i%20indikatorerne.pdf
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Programleder Pernille Brems på pbr@rfintervention.dk eller 
telefonnummer 20537085. 

https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/perspekt/

Kontaktinformation

Samarbejdspartnere

Redaktionen er afsluttet den 3. december 2019.

https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/perspekt/
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