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Af Helene Ratner og Hjalte Meilvang

 F
ørst på året var folkeskolens 
trivselsmålinger centrum for 
en offentlig debat, hvor en 
række vrede forældre politian-
meldte Undervisningsministeriet. 

Ministeriet havde oplyst, at elevernes 
besvarelser i trivselsmålingerne var anonyme, 
selvom hensigten fra starten havde været, 
at målingerne kun skulle være fortrolige: 
Dvs., at data bliver gemt på CPR-numre 
til brug for statistisk analyse, men at 
tilbagemeldingerne til skoler og elever sker 
på klasseniveau. Som konsekvens af denne 
debat udskød Undervisningsministeriet i 
august folkeskolens trivselsmålinger indtil 
2019 for at vurdere, hvordan bekymringer 
over indsamling af personlige data bedst kan 
adresseres. 

I denne tænkepause er det frugtbart at 
skabe et overblik over nogle af de bredere 
spørgsmål, som debatten om trivselsmålinger 
har rejst: Er der grænser for, hvad vi vil måle 

på? Og hvordan kan det være, at trivselsmå-
linger både kan iagttages som værdifulde og 
farlige? Uenigheden om, hvorvidt og hvordan 
trivselsmålinger skaber værdi, tyder på, at 
værdien af data grundlæggede er et flertydigt 
fænomen.

Skolens opgave er også at sikre trivsel 
Det er er politisk valg, hvad vi vil måle. På 
den ene side kan man argumentere for, at ikke 
alle fænomener, vi finder politisk væsentlige, 
kan gøres op i tal: “Værdsætter vi blot, hvad 
vi med lethed kan måle, eller måler vi, hvad 
vi værdsætter?”, som Gert Biesta spørger i sin 
bog God uddannelse i målingens tidsalder. Hvis 
vi starter med sidstnævnte, så kan trivsels-
målingerne ses som udtryk for, at politi-
kerne faktisk har lyttet til dem, der mener, at 
nationale tests og afgangsprøvekarakterer ikke 
alene dækker kvalitet i folkeskolen. Trivsels-
målingerne sætter fokus på, at skolens opgave 
er bredere end at lære børn at regne og skrive. 
I den forbindelse har det også været fremført, 
at eleverne med trivselsmålingerne får en 

stemme. Som et udtryk for skolens værdier er 
trivselsmålinger således en positiv ting.

Dette kan dog også give anledning til be-
kymring. Ph.d. Gitte Meyer hævder i bogen 
“Lykkens kontrollanter”, at målinger ikke 
nødvendigvis fremmer trivsel. I stedet bliver 
målinger af trivsel og lykke en del af en snæ-
ver produktivitetslogik, hvor trivsel værdsæt-
tes, fordi glade borgere er mere produktive. 
Trivsel har således ikke en selvstændig værdi.

De mere etiske spørgsmål handler om, hvor-
vidt det overhovedet er det offentliges opgave 
at sætte tal på subjektive størrelser som 
trivsel. Nogle mener f.eks., at et barns CPR-
nummer bør være ‘rent’ uden tilknytning til 
trivsels- eller præstationsdata. Og forælderen, 
der politimeldte Undervisningsministeriet, 
lægger vægt på retten til privatliv. “Hvad mine 
børn har af følelser og tanker − det kommer 
ingen ved og da slet ikke staten”, som en far 
fortalte til Politiken (3. januar 2018).

Formålsforskydning  
Denne bekymring blev ikke mindst rele-
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vant, da trivselsdebatten udviklede sig fra 
at handle om fraværet af anonymitet til 
‘formålsforskydning’. Data blev anvendt 
til andet og mere, end de oprindeligt var 
beregnet til. Adskillige kommuner benyttede 
nemlig de fortrolige trivselsdata i arbejdet 
med den enkelte elev. IT-systemet Hjertet 
& Hjernen brugte målingerne til at tildele 
eleverne bekymringsniveauet rød, gul eller 
grøn. Intentionen var at identificere børn, 
der mistrivedes. Debatten kom dog hurtigt 
til at dreje sig om en offentlig sektor, der 
overskred sine beføjelser. 

Folkene bag et andet system, Klassetriv-
sel.dk, så sagen anderledes. Ifølge dem er 
det netop data på den enkelte elev, der gør 
målingerne værdifulde. Som de udtalte 
til Folkeskolen: “Hvis man anonymiserer 
undersøgelsen, så lægger man det over på 
lærerne at skulle bruge tid på at gennem-
føre den, uden de får nogen værdi ud af den 
selv” (9. januar 2018). Det er netop data på 
individniveau, der ifølge denne logik giver 
lærere og pædagoger mulighed for at arbejde 
målrettet med trivsel. 

Kommuner har i årevis gennemført ikke-
anonymiserede trivselsmålinger af forskellig 
art på tværs af daginstitutions- og skole-
området, uden at det har givet anledning 
til samme bekymring. Dette omfatter både 
pædagoger og læreres vurderinger af børns 
trivsel samt børns selvrapporterede trivsel. 
Det systematiske og forebyggende arbejde 
med børns trivsel beskrives af mange som 
grundlæggende i den pædagogiske praksis. 
Hvorfor giver det så anledning til så megen 
debat, når dette systematiske arbejde dikteres 
fra centralt hold? 

Etisk og metodisk problem  
En del af debatten har handlet om forholdet 
mellem trivselsmålinger og det, de måler. 
Trivselsmålingerne er på den ene side blevet 
anfægtet ift. deres validitet: Kan man over-
hovedet måle, standardisere og kvantificere 
noget så flygtigt, subjektivt og kontekstuelt 
som trivsel? Som en artikel på videnskab.dk 
(2. februar 2018) nævner, så er trivsel mere 
komplekst end rød, gul og grøn. 

Hvor validitet handler om, hvorvidt man 
måler det, man gerne vil, handler begrebet 
performativitet om, hvordan målinger skaber 
det, de måler. Når vi måler trivsel, så er 
denne måling ikke en neutral registrering – 
men en påvirkning, der skaber trivsel som en 
genstand. Målinger virker ind i virkeligheden 
netop ved at måle den. 

Trivselsmålingerne er fx blevet beskyldt for 
at fremme en uheldig lykkenorm, hvor børn 

skal leve op til et ideal om at være i trivsel, og 
børnene kan derfor føle sig forkerte, hvis de 
ikke ‘scorer højt (nok)’. Trivselsmålingerne 
giver måske elever en stemme – men med 
denne stemme kommer pligten til at være op-
mærksom på og italesætte egen (mis)trivsel.

Elever reagerer også på en anden måde. 
En lærer fortæller i Politiken (6. januar 
2018), at eleverne jo godt ved, at hvis de 
svarer bestemte ting, så bliver deres forældre 
kontaktet. Der er pludselig hele klasser, hvor 
alle trives. Der er altså en vekselvirkning 
mellem det, målingerne bruges til, og hvad 
disse målinger kommer til at vise. At bruge 
målingerne individorienteret er dermed ikke 
kun potentielt etisk problematisk – det kan 
også blive et metodisk problem.

Fremmer fordomme? 
Endelig er det et vigtigt spørgsmål, hvordan 
trivselsmålingerne virker ind på professio-
nelle. Et argument har bl.a. været, at triv-
selsmålinger cementerer kulturelt indlejrede 
normer ved at fremme ‘professionelle for-
domme’ om børns trivsel. Når professionelle 
ved hjælp af trivselsmålingerne klassificerer 
børn og unge som værende i mis/trivsel, 
risikerer de at miste blikket for, at trivsel er et 
dynamisk fænomen. 

Modargumentet er, at professionelle altid vil 
have bestemte forventninger til børn og unge. 
Snarere end at fastlåse identiteter gør trivsels-
målingerne professionelles kategoriseringer 

synlige og kan i bedste tilfælde give anledning 
til kollektiv diskussion og refleksion over, hvor-
dan man iagttager og vurderer børn. Doku-
mentation forpligter yderligere professionelle 
til at være specifikke omkring trivselsudvik-
ling. Så vi skal være varsomme med at antage, 
at måling alene forstærker og fastlåser elever 
i normative forventninger til velbefindende – 
det modsatte kan også være tilfældet.

Brug for demokratisk samtale 
Vores ærinde er ikke at være for eller imod 
trivselsmålinger. Men én ting kan vi dog sige: 
Debatten har vist, at der er mange forskel-
lige idéer i spil om, hvordan indsamling 
af trivselsdata skaber værdi. Derfor er det 
centralt, at vi er bevidste om ikke blot de fine 
intentioner med trivselsmålinger, men også 
om bekymringer for overvågning og data, 
der vandrer uset til nye formål. Målingerne 
kan både være udgangspunkt for, at profes-
sionelle arbejder kritisk og refleksivt med 
egen forforståelse – men også påvirke elevers 
selvforståelse. Forhåbentlig kan dette lille 
indblik i den hidtidige debat være med til 
at kvalificere kommende debatter. Hvorvidt 
data faktisk skaber værdi kan ikke afklares 
endegyldigt, men bør løbende diskuteres. 
Efterhånden som stadig flere dele af vores 
interaktioner med staten digitaliseres, vil vi 
nemlig se flere kontroverser om værdien af 
målinger. Udover at give indblik i, hvordan 
data kan bruges og misbruges, så handler 
den demokratiske samtale om noget mere 
grundlæggende: Hvordan og i hvor høj grad 
data og målinger skal være en del af vores liv 
og vores møde med velfærdsstaten. 

»Der er pludselig 
hele klasser, hvor alle 
trives. Der er altså en 

vekselvirkning mellem 
det, målingerne bruges 

til, og hvad disse 
målinger kommer til at 

vise. At bruge målingerne 
individorienteret 

er dermed ikke kun 
potentielt etisk 

problematisk – det kan 
også blive et metodisk 

problem.«
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