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Hvordan står det til med skolebørn og unges psykiske trivsel? Foruroligende dårligt. Vi er øjenvidner 

til en kraftig stigning i mistrivsel. Ifølge undersøgelsen ”Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel 

2019” har udviklingen i psykisk mistrivsel været stigende mellem 2009-2017. Fx har knap halvdelen 

af alle 19-årige piger modtaget psykologhjælp, og hele 36% af de unge er diagnosticeret med en 

psykisk lidelse. Dvs. at det ikke er en almindelig ”jeg har det skidt”-tilstand. Men denne mistrivsel 

grundlægges tidligere i barndommen. Mange flere er sandsynligvis angste og deprimerede uden at 

være diagnosticerede. Hver tredje føler sig ofte tidspresset i hverdagen. Undersøgelsen dokumenterer 

endvidere, at tidlig mistrivsel øger risikoen for en senere diagnose mere end tre en halv gang. Og 

disse meget bekymrende tal er endog fra før corona-pandemien ramte. 

Undersøgelsen har endog et markant bortfald af de mest sårbare familiers børn og unge. Inkluderer 

vi dem, mistrives endnu flere psykisk. Men mistrivsel rammer nu også dem fra helt almindelige og 

velfungerende familier. Det må altså skyldes årsager, der ligger uden for familien. Stigningen 

fortsætter, hvis ikke de dominerende vedvarende stressorer i børn og unges liv identificeres og fjernes. 

Stressforskningen dokumenterer nemlig, at konstant ’systemisk stress’ øger risikoen for psykiske 

lidelser. Den viser også, at det enkelte stressede individ ikke selv kan gøre meget. Derfor er vi nødt 

til at udpege og snarest ændre systemiske årsager til den foruroligende mistrivsel. Vi er helt på det 

rene med, at der er mange og komplekse forklaringer, der tilsammen øger presset på vores børn og 

unge. Fx eksponeringen på de sociale medier samt en individualiseringskultur, hvor den enkelte føler 

sig ansvarlig for sin egen succes eller fiasko. Men det er dog kun nogle af årsagerne.  

Vi vil fokusere på en fundamental forklaring på systemisk stress - og for nogle børn og unge en 

kronisk belastning, der fører til psykisk mistrivsel - nemlig folkeskolens præstationspres- og 

testkultur. Mistrivslen er i allerhøjeste grad politisk skabt, og dermed kan den kun ændres politisk. 

Præstationspreskulturen har nemlig siden PISA-chokket i 2001 været en uundgåelig realitet for alle 

danske skolebørn. PISA skabte en hektisk reformproces, der på kort tid skulle omforme skolen 
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gennem systematisk brug af nationale test. De nationale tests er lige nu skudt til politisk hjørne. Fordi 

de, bl.a. ifølge statistikerne Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner, er ubrugelige til at måle elevernes 

viden med, og dumper som et pædagogisk brugbart redskab for læreren. Testens kolossalt 

fejlbehæftede såkaldte ”nationale måltal” er udelukkende skabt til politisk målstyring og kontrol af, 

om elever nu lærer nok i fx dansk og matematik. Lige nu er det frivilligt om skoler vil bruge testen 

eller ej, alt imens man prøver at finde et andet testsystem. Men vi mangler en grundlæggende 

diskussion af, hvad obligatoriske tests, karaktersystemet og den præstationspreskultur, de er en del 

af, gør ved vores børn og unge. Derfor spørger vi: Hvordan påvirker præstationspres- og testkulturen 

psykologisk vores børn og unge? Svaret på spørgsmålet er vigtigt for at forstå baggrunden for 

stigningen i psykisk mistrivsel. Da ikke alle viser tegn på psykisk mistrivsel i skolen, anerkender vi 

også, at nogle ikke rammes negativt. Hvorfor er nogle børn og unge modstandsdygtige, mens andre 

ikke er? Det ved vi faktisk ikke. Men det er en af os ved at færdiggøre en resiliensbog om.  

Der er da heller ikke noget galt med at præstere - at yde sit allerbedste i lærende fællesskaber er både 

en positiv motivation, drivkraft og glæde, når det efter hårdt arbejde endelig lykkes. I 

præstationspreskulturen, derimod, er det lærende individ blevet isoleret og ’udstillet’, koblet til ”New 

Public Management” (NPM) som en del af konkurrencestaten. NPM handler kort sagt om måling, 

dokumentation, kontrol og konkurrence og har været årtiers styringsredskab for politikere, 

forvaltninger og embedsfolk. At de nationale tests, karaktersystem og præstationspreskultur 

stadigvæk spiller en fremtrædende rolle som politisk-administrativt styringsinstrument, kan du 

forvisse dig om på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: ”National Præstationsprofil”. 

Her kan politikere, ledere, lærere, forældre og elever se resultaterne på en 5-trins skala. Alle skolers, 

klassers, elevers testpræstationer kan sammenlignes på tværs. At så testene er ”ikke-bestået”, som 

troværdige nationale måltal for folkeskolens udvikling og børns læring, spiller bizart nok ingen rolle 

her.  

En negativ konsekvens af obligatorisk testning er, at lærerne bremses i at undervise i det, de mener 

er vigtig for deres elever at lære og danne, men i stedet retter undervisningen mod det, der testes i 

(”teaching to the test”). Når undervisning justeres ind efter testens beskaffenhed, følger et fokus på 

ydre forventninger, karakterer og konkurrence i klassen. Det underminerer klassen som et lærende 

fællesskab. Forskning viser endvidere, at elever kan internalisere deres egen præstationsprofil – 

”klarer jeg mig middelmådigt, er jeg middelmådig”, dvs. en kritisk dømmende og usikker 

selvvurdering. Karakterer er ikke blot noget, de får, men noget de er. Samtidig svækker 

performancepresset barnets uafhængighedsevner, dvs. centeret så at sige flyttes ud af barnet og den 



unge og ud i omgivelserne. Ønsket om succes og social accept fra lærere og forældre skaber en social 

hyper-følsomhed hos børn og unge. Men hvad siger de selv? Det har Betina Jacobsen og Iben Nørup 

fra Aalborg Universitet undersøgt. Mange beretter enslydende, at de i hverdagen oplever et 

ubehageligt præstationspres. Dette virker som en konstant stressor. Neuropsykologisk medfører 

hyppige stressorer, at ’frygtcenteret’ (amygdala) konstant er aktiveret. Når frygtcentret dominerer 

’tænkehjernen’ (præfontal cortex), får børn sværere ved at lære nyt, huske og koncentrere sig.  

I præstationspreskulturen er flere kommet under systemisk stress; der udvikles en utryg 

fejlfindingskultur, som fremmer præstationsmål snarere end læringsmål. Forskning viser, at kun de, 

som er helt sikre på at klare sig godt i testningen og scorer gode karakter, ikke bliver negativt påvirket. 

Mens de usikre påvirkes negativt i moderat eller stærk grad. For mange associeres testning med angst, 

nervøsitet, bekymring for at fejle og følelsen af ”jeg er ikke god nok”. Ungdomsforsker Noemi 

Katznelson pointerer endvidere i Folkeskolen, at: ”eleverne får i høj grad et strategisk fokus, og 

dermed et instrumentelt fokus på læring”. Hun siger tankevækkende, at det at være en almindelig 

elev, der klarer sig gennemsnitligt, ikke er en position, nogen vil have. Men at klare sig gennemsnitligt 

er jo de facto der, de fleste elever ligger placeret. For frygtfejlende elever, der ligger på og under 

gennemsnittet, udvikler test- og præstationspreskulturen lav selvtillid i forhold til skolearbejdet; ulyst 

til at gå i gang med opgaver og en demotivation i forhold til at lære nyt/uddanne sig og en identitet 

som ”kan ikke”. Vi ved, at læring hæmmes markant ved præstationsangst og psykisk mistrivsel. 

Derfor påvirker præstationspreskulturens testning elevers læringsindsats og indlæringsevne negativt. 

Er det den virkelighed, som skolebørn skal frygte at vende tilbage til efter pandemien? 

Særligt de nationale tests ’summative brug’ - hvor elevens aktuelle standpunkt måles uden konstruktiv 

feedback med sigte på fremtidig læring - er skadelig for børns selvtillid, motivation for læring og 

selvværd. Hvis skolen skal teste i fremtiden, kan det gøres med grundlag i forskningsmæssig evidens. 

Hvis skolen anvender test ’formativt’, dvs. med konstruktiv feed-forward til hele klassen - med 

minimering af stress og testangst og grundig feedback til den enkelte elev - kan testning blive et langt 

mere brugbart pædagogisk redskab.  Før læreren tester, skal hun fx være sikker på, at barnet ikke får 

en nederlagsoplevelse. Men den formative brug af test kræver også, at lærerne/forældrene tager 

hensyn til barnets selvtillid og selvværd. Ligesom der altid bør gives konstruktiv feedback. Fx ved 

fremhævelse af det, eleven er god til, så eleven uanset testresultat har en oplevelse af ”kunne noget”. 

I elevvurderingen bør forhold som elevens motivation, social ansvarlighed, empati for andre, 

engagement, samarbejde og læringslyst blive vægtige parametre frem for testresultater.  



Set fra en forskningsbaseret synsvinkel står skolens snævre præstationspres- og testkultur desuden i 

vejen for at udvikle og danne den menneskelige resiliens og de evner, der bliver efterspurgt i det 21. 

århundrede. Fremtiden, hvor vores børn og unge er voksne, bliver med garanti helt anderledes end i 

dag. Automatisering, kunstig intelligens og robotter er netop nu i gang med at transformere vores 

verden. Hvilke menneskelige evner modstår da indtoget af kunstig intelligens? Den fagspecifikke 

viden, som vores børn nationaltestes i, vil komme i farezonen.  Med tiden kan algoritmer 

sandsynligvis klare skolens nationale tests langt hurtigere og bedre end endog læreren. Vi 

nationaltester da også kun snævert børn og unges viden til den verden, vi kender; men ikke til den, 

der kommer. Med foruroligende stigende psykisk mistrivsel som resultat.  

Vores grundsyn for den virkelig fremtidsparate skole er dette: Elevers dannelse, læring og udvikling 

sker - modsat præstationspreskulturens individualisering - i lærende fællesskaber, der drager omsorg 

for og inkluderer eleven, som bliver ”anerkendt”, ”hørt” og ”set”. Vi skriver dette ”opråb”, fordi vi 

ikke kan blive ved med at tolerere, at uddannelsessystemet medvirker til at skabe en psykisk ustabil 

generation. Hvordan skal vores børn og unge dog kunne klare at videreføre fremtidens samfund med 

dens mange krav og omskiftelighed? Vi har en vision om en skole og et uddannelsessystem, der viser 

’rettidig omhu’ og omsorg for vores børn og unge. Der i hele sit virke aktivt fjerner de stressorer, der 

skaber psykisk mistrivsel. At det kan gøres, viser et forsøg med karakterfritagelse i udvalgte 

gymnasier, som Danmarks Evalueringsinstitut har lavet for Undervisningsministeriet: To ud af tre 

gymnasieelever bliver markant mindre pressede. Og både lærere og elever oplever mindre 

konkurrence i klassen og et styrket fællesskab, når karakterpresset fjernes. Karakterer har nemlig 

”high-stake value”, langt ud over kun at være et tal for en præstation. Fx siger halvdelen af eleverne 

i 2.x på Nørre G i Brønshøj, at en høj karakter betyder mere, end hvad de lærer. Sarah Schoop, som 

står bag rapporten siger, at ”karaktersproget” allerede bliver indkodet i eleverne fra grundskolen - 

hertil tilføjer vi ”karakteridentiteten”.  

Men i omsorgskulturens fællesskab kan ’fejl’ vendes om og gøres til essentiel og signifikant læring 

og kilde til udvikling. I det omsorgsfulde lærende fællesskab skabes dog ikke kun læring. Der er et 

endnu vildere perspektiv: Samtidig stiger selve elevens evne og kapacitet til at lære. Banebrydende 

epigenetisk forskning påviser nemlig dette: Støttende omsorgsmiljøer og rige læringsoplevelser - 

hvor eleven er aktivt medvirkende - skaber tilsammen positive epigenetiske signaturer; en 

stimulation, som sker i hjernen ved aktiv brug af dens lærings- og hukommelseskredsløb. Hermed 

igangsættes en kaskadeeffekt, der producerer endnu flere hjerneceller og synaptiske forbindelser. 



Hjernen vokser simpelthen i det inddragende lærende fælleskab; dens kommunikative kredsløb 

mangfoldiggøres, hvilket igen udvider selve elevens læringskapacitet. Samtidig nedreguleres 

hjernens stressaktivitet og stressresiliensen styrkes. Dvs. når hjernen fungerer optimalt ved aktiv 

deltagelse i lærende fællesskaber, falder elevernes psykiske mistrivsel og læringsmotivation og -evne 

stiger.  

Men hvilke evner og kundskaber bliver da særligt efterspurgte i det 21. århundredes evigt forandrende 

globale verden? Skolepolitikken bliver nu nødt til at tænke ud af præstationspreskulturens test-boks 

og spændetrøje for at finde svaret. Kelly Fischer og kolleger - nogle af verdens førende 

uddannelsesforskere - peger på disse ”fremtidens skal kunne fordringer”: Næste generation skal 

dannes til aktivt at søge ny viden, engagere sig i verden, blive sociale, kreative og fleksible divergente 

tænkere med evnen til at skabe nye løsninger på uforudsete problemer ved at bruge informationer og 

viden på nye måder. Læringslysten og engagementet i livslang læring må skolen ikke slukke. Kreativ, 

nysgerrighedsdrevet legende læring, i fællesskab med andre, bliver ifølge disse forskere nødvendige 

pædagogiske fremtidsfordringer. Det er det ultimative røde kort til testmanien. Forskning påviser da 

også testningens negative konsekvenser for hele klasserummets læringskultur: Når undervisning 

handler om, at skulle præstere i test, stivner elevernes kreative, nysgerrige og undersøgende tilgang 

til læring. Det er ellers de måder at tilegne sig ny viden på, der bliver allermest brug for i fremtidens 

samfund. Her forbereder præstationspreskultur, snæver testning af kompetencer, der skaber psykisk 

mistrivsel, ikke næste generation til fremtiden.  

Tiden kalder i allerhøjste grad på politisk rettidig omhu. Lad endelig ikke symbolet på 

præstationspreskulturen, de nationale tests, vende tilbage – heller ikke i revideret form. Skolen kan 

derimod bruge ad-hoc test som et praktisk pædagogisk feedback værktøj, der styrker elevers læring 

og ikke underminerer deres selvværd. Derudover er der et akut brug for et kvalificeret svar på dette 

spørgsmål: Hvorfor går børn i skole? Med andre ord: Vi behøver nu en bred og åben diskussion af, 

hvilken fremtidsparat generation og skole, vi egentlig ønsker. Én ting er dog sikkert, hvis børn og 

unge i højere grad skal trives, skal de opleve skolen som et meningsfuldt, spændende og inspirerende 

socialt fællesskab, hvor det er trygt at lære, og hvor der er plads til den enkeltes mening og oplevelse, 

plads til sårbarhed og plads til at begå fejl og eksperimentere. Skal eleverne gives mulighed for at 

dannes og udvikles i et rummeligt og omsorgsfuldt fællesskab, hvor deres identitet, selvtillid og 

selvværd styrkes, kræver det, at engagerede lærere og ikke politikere sætter dagsorden for elevernes 



læring, udvikling og trivsel. Når lærere og elever trives optimalt i et udviklende og lærende 

fællesskab, så kommer præstationerne faktisk af sig selv. 

 

  

 

 

 

 


