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Arbejdsplan

I. Vi starter med at se på nogle af de spørgsmål, der ligger bag nyere 
undersøgelser af unges trivsel og sundhed (fx 
Ungeprofilundersøgelsen).

II. Dernæst diskuterer vi de metoder, der bruges til at undersøge trivsel 
med

III. Til sidst udarbejder vi i fællesskab et bud på et trivselsbegreb og et sæt 
af spørgsmål, der understøtter jeres egne forestillinger om, hvad trivsel 
og robusthed er.
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HVORDAN MÅLER MAN TRIVSEL?
Men først reflekterer vi over, hvordan forskellige definitioner af trivsel 
påvirker resultatet af trivselsundersøgelser:

Sætter undersøgelserne fokus på mistrivsel eller på trivsel og robusthed?

Er trivsel en absolut kategori eller en refleksiv/forventningskategori?

Er trivsel noget, man opnår gennem udefrakommende indsatser, eller 
kommer trivsel indefra som resultat af læreprocesser?

Hvilke konsekvenser kan bestemte trivselsopfattelser have for unges 
selvbilleder?
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De nationale mål i skolereformen (UVM, 2014)

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater. 

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem 
respekt for professionel viden og praksis.
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Så… i UVM regi

Trivsel bliver målt årligt og 
offentliggjort blandt andet i 
Undervisningsministeriets 
statusrapport

Der er udviklet indikatorer til brug 
for denne måling (jf. B. Holstein)

Der indsamles eksemplariske 
undervisningsforløb, som skal kunne 
bruges til rådgivning om 
trivselsfremme.
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Trivselsbegrebet i Folkesundhedsforskning
(Due et al. 2005, 2008, 2015)

HBSC Mobning: eleven føler sig usikker, ensom, oplever hjælpeløshed, synes ikke selv at han/hun 
ser godt ud mv. (Due et al. 2015)

Social ulighed og mobning: fokus på sociale relationer

Mobning og tracking til depression (lav social klasse)

Randomiserede skolebaserede interventioner fx:

X:it Kortlægge risikofaktorer  ramme problemområder  effektmålinger
Grad af implementering og effekt. Høj grad af implementering  høj grad af trivsel. 

Trivsel på Trods: børn med kronisk sygdom (17%) og/eller psykisk sygdom (4%) (Due, 2017)
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Trivselsbegrebet i pædagogisk forskning
(Adi et al. 2017; Blank et al. 2008; Erhart et al. 2019; Green et al. 2005)

Her anvendes trivselsbegrebet typisk som en karakteristik af elevens egen vurdering af

a) sine sociale tilhørsforhold herunder forhold til kammeraterne og netværk (også 
digitale)

b) om eleven har nogle at betro sig til (fortrolighed)

c) om eleven er omgivet ansvarlige voksne, der giver omsorg, holder aftaler og har tiltro 
til eleven

d) går på en skole, hvor det er godt at være 

Elevens egen vurdering af disse elementer bruges som parameter i forhold til at 
bestemme en større eller mindre grad af trivsel.
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To diskurser (Qvortrup & Wistoft, 2017)

Definition af trivsel Fremme af trivsel

Folkesundhedsdiskurs Risikofri og sygdomsfri tilstand. 
Fokus på både individ og socialt 
miljø.
Trivsel = fravær af mistrivsel. 

 Vurderinger af individuel og 
social ”virkelighed” fx i 
forbindelse med risikoadfærd, 
mobning, omsorgssvigt, 
selvskade, tab eller sygdom.

 Indsatser ift. bekymrende 
tendenser.

 Risikoorienterede
kausallogiske interventioner.

Pædagogisk diskurs Velbefindende, der giver følelsen 
af overskud, gåpåmod, 
handlekraft, læring og glæde ved 
at være sig selv og sammen med 
andre. Fokus på både faglig og 
social trivsel.
Trivsel = selvvurderet livsmestring

 Involverende interventioner ex 
aktiviteter, hvor man i dialog 
med målgruppen sikrer, at de 
involveres og lærer at tage
beslutninger og handle på et 
kvalificeret grundlag.

 Evne til at iagttage egne og 
andres trivselsforventninger (se 
trivsel fra flere sider).
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Pædagogisk 
trivselsfremme 
(Wistoft, 2012)

At leve At lære På den ene side at leve et 
godt liv

På den anden side at 
deltage i læreprocesser, der 
fremme evne, vilje og 
muligheder for at leve et godt 
liv
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Hvad siger de unge selv?

At kunne se mening med tingene

At have et positivt selvbillede

At kunne indgå i relationer med andre, 
hvor man føler sig set og taget alvorligt

At kunne bruge sine venner og føle sig 
brugbar

At kunne tilpasse sig positivt til andre, til 
vanskeligheder og til én selv… 
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Unge profil undersøgelsen
(Partnerskabet bag ungeprofilundersøgelsen, 2016) 

”Værktøj i fremtidens trivselsarbejde lokalt, regionalt og nationalt”

48.403 unge (12-25 år) fra 38 kommuner

Elektronisk dataindsamling, 2 spørgeskemaer: a) udskolingselever (7.-9. klasse), b) unge 
15-25 år. 

Spørgsmålene er udvalgt af partnerskabet bag m fokus på at besvarelserne skal kunne 
anvendes til forebyggende arbejde og forskning.

Rapportens fem temaer: mental sundhed, social kapital, rusmiddelbrug, kriminalitet og 
risikoadfærd, kriminelle ungdomsgrupper.

Ambitionen vedr. trivsel: Livstilfredshed

Realitet: Risikoadfærd. 
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Gruppediskussion 1

Hvilken type trivselsspørgsmål stilles i materialet? 

- Folkesundhed eller pædagogik? 

- Trivsel vs. mistrivsel? 

- Andre forskelle? 
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Gruppediskussion 2

Jeres egne forslag trivselsmål? 

Formuler 4-5 spørgsmål, som I selv kunne tænke jer at blive stillet, hvis det 
var jeres trivsel, der skulle undersøges. 
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Tre typer trivselsindsatser

Trivsel udefra

• Adfærdsmodificering
• Andres mål
• Risiko: manipulation

Trivsel indefra

• Selvregulering
• Egne mål 
• Risiko: eget ansvar…

Refleksiv trivsel

• Forventningsafklaring 
• Refleksive mål
• Risiko: ulighed
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