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Agenda

1. Baggrund: Hvorfor studere optimisme?
2. Teoretiske perspektiver på optimisme
3. Metode: 8 items som samlet indeks for 

elevoptimisme
4. Udvalgte resultater: 

– Procenter for hvert item
– Korrelationer mellem optimisme og andre 

livskvaliteter



Photo: Hans Henrik Knoop, 2008



Photo: Hans Henrik Knoop, 2015



Hans Henrik Knoop, 2018



Gode dage i skolen

• …oplevelser af egen kompetence (optimisme) 
”jeg kan som regel, hvis jeg bare gør mig umage” 

NB: Der er en god chance for trivsel, hvis man gør sig umage, mens 
det er umuligt at trives, hvis man sjusker. 

• …oplevelser af social forbundenhed (fællesskab)
”jeg er ikke ensom / jeg betyder noget”

NB: Stort set intet har farve i social isolation.

• …oplevelser af helhjertethed (ikke-kedsomhed)
”jeg handler frivilligt – næsten uanset hvad”

NB: Meningsfuld selvdisciplin er alle dyders moder.  
Meningsløs selvdisciplin er selvdestruktiv.

(Deci & Ryan, 2017; Knoop,  Holstein, Viskum, Lindskov,2016, 2017, 2018) 
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Elevoptimisme i skolen





Medieskabt pessimisme?



Mount 
Stupid 
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Mount 
Boring



Average monthly tone of Summary of World Broadcasts news content, January 1979–July 2010 (Y–
axis is Z-Score: standard deviations from mean) (Republished from Culturomics 2.0: Forecasting 
large–scale human behavior using global news media tone in time and space by Kalev H. Leetaru. 
First Monday, Volume 16, Number 9 - 5 September 2011) (Credit: Kalev Leetaru)
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En dårlig historie er bedre end en god



Negativity-Bias





Optimisme og pessimisme som 
selvopfyldende profetier

• Placebo- og nocebo-effekter (fx Beecher, 1955) 
• Evolutions-perspektiver (fx Peterson, 2000; Tiger, 

1979)
• Dispositions-perspektiver (fx Carver et al., 1985)
• Forventnings-perspektiver (fx Hattie, 2017; 

Rosenthal & Jacobson, 1992)
• Attributions-perspektiver (fx Seligman, 1992)
• Self-efficacy-perspektiver (fx Bandura, 1994)
• Mindset-perspektiver (fx Dweck, 2006)
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Placebo- og 
nocebo-effekter



Photo: Hans Henrik Knoop, 2007

Evolutionsperspektiver: 

Psykiske Naturkræfter
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Dispositionsperspektiver



Forventnings-
perspektiver





Attributions-perspektiver



Self-efficacy-perspektiver



Mindset-perspektiver



Indeks for elevoptimisme

Spørgsmålsnummer og -formulering
Svarmuligheder (grøn fed skrift 
indikerer optimisme)

Pct. med 
optimismesvar

6 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare 
du prøver hårdt nok?

Aldrig, sjældent, en gang 
imellem, tit, meget tit

63,0

7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Aldrig, sjældent, en gang 
imellem, tit, meget tit

76,2

21 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv 
gøre noget for, at det bliver spændende

Aldrig, sjældent, en gang 
imellem, tit, meget tit

22,8

22 Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan 
jeg selv gøre noget for at komme videre

Aldrig, sjældent, en gang 
imellem, tit, meget tit

48,9

26 Lykkes det for dig at lære det, du gerne vil, i 
skolen?

Aldrig, sjældent, en gang 
imellem, tit, meget tit

69,6

29 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. Helt uenig, uenig, hverken enig 
eller uenig, enig, helt enig

70,9

30 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen Helt uenig, uenig, hverken enig 
eller uenig, enig, helt enig

70,7

31 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere Helt uenig, uenig, hverken enig 
eller uenig, enig, helt enig

42,8
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Konklusion: 
Elevoptimisme og trivsel går hand I hånd

Jo mere optimisme,
• desto større glæde ved skolen og klassen, 
• desto større følelse af at høre til på skolen, 
• desto større oplevelse af at lærerne hjælper dem, 
• desto mindre frygt for at blive til grin, 
• desto mindre mobning, 
• desto større glæde ved pauserne i skolen, 
• desto større oplevelse af at blive involveret i tilrettelæggelse af undervisningen, 
• desto mindre ensomhed, 
• desto mindre smerter, 
• desto større tilfredshed med undervisningslokaler og toiletforhold, 
• desto højere social kompetence
• desto mindre kedsomhed og 
• desto større oplevelse af elevfællesskab. 

Knoop, Holstein, Viskum, Moon, 2018 *in press



Hjælper det?
Noget tyder på det!

–
HVIS bare vi måler trivsel på en made, 
som I sig selv fremmer trivsel – ved at 

LETTE hverdagen på skolen og gøre 
den mere INTERESSANT for de 

involverede.



Item
Positive 
svarkategorier

Procent med positive svar Ændring 
2015-20172015

N: 265.827
2016

N: 290.882
2017

N: 292.739

Spørgsmål om fysisk og psykisk velbefindende
Er du glad for din skole?
Er du glad for din klasse?
Føler du dig ensom?
Hvor tit har du ondt i maven?
Hvor tit har du ondt i hovedet? 
Er du bange for at blive til grin i skolen?
Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?
Er du blevet mobbet i dette skoleår?
Har du selv mobbet nogen i skolen dette skoleår?
Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?
Er undervisningen kedelig?
Er undervisningen spændende?
Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende
Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre
Lykkes det for dig at lære det, du gerne vil, i skolen?
Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?
Jeg føler, jeg hører til på min skole
Jeg kan godt lide pauserne i skolen
Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen

Meget tit + tit
Meget tit + tit
Sjældent + aldrig
Sjældent + aldrig
Sjældent + aldrig
Sjældent + aldrig
Altid + for det meste
Sjældent + aldrig
Sjældent + aldrig
Meget tit + tit
Sjældent + aldrig
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Virkelig gode + gode
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit

71,4
78,3
78,4
65,7
52,2
55,9
76,5
86,2
91,6
16,7
22,0
31,5
23,5
45,7
65,9
68,7
74,1
85,5
30,5

75,9
80,7
79,4
69,0
52,5
61,8
80,0
91,6
95,8
13,7
22,2
33,1
23,0
49,4
69,5
78,6
75,4
85,8
37,1

77,3
80,7
79,5
70,5
53,7
62,7
80,1
91,8
95,9
13,1
21,1
32,5
22,8
48,9
69,6
78,3
75,6
84,9
35,2

+ 5,9
+ 2,4
+ 1,1
+ 4,8
+ 1,5
+ 6,8
+ 3,6
+ 5,6
+ 4,3
- 3,6
- 0,9
+ 1,0
- 0,7
+ 3,2
+ 3,7
+ 9.6
+ 1,5
- 0,6
+ 4,7

Spørgsmål om faglige og personlige kompetencer
Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure
Jeg er god til at arbejde sammen med andre
Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt
Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?
Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?
Kan du koncentrere dig i timerne?
Jeg klarer mig godt fagligt i skolen
Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen

Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Helt enig + enig
Helt enig + enig

82,7
72,6
60,8
61,0
74,2
68,1
71,5
69,6

79,5
71,5
60,5
63,2
76,6
67,9
71,7
71,1

79,5
71,0
60,3
63,0
76,2
66,9
70,9
70,7

- 3,2
- 1,6
- 0,5
+ 2,0
+ 2,0
- 1,2
- 0,6
+ 1,1

Spørgsmål om oplevelse af støtte og inspiration
Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?
Undervisningen giver mig lyst til at lære mere
Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det
De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme
Andre elever accepterer mig, som jeg er

Meget tit + tit
Helt enig + enig 
Helt enig + enig
Helt enig + enig
Helt enig + enig

61,1
42,5
71,0
74,3
73,5

68,7
43,5
69,5
79,8
77,6

69,0
42,8
70,2
79,9
77,4

+ 7,9
+ 0,3
- 0,8
+ 5,6
+ 3,9

Spørgsmål om ro og orden
Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen
Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro
Møder dine lærere præcist til undervisningen?
Er det let at høre, hvad læreren siger i timere?
Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?

Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit
Meget tit + tit

42,6
42,9
56,6
81,0
65,1

45,8
48,4
61,1
84,4
66,4

45,1
48,7
61,5
84,6
66,6

+ 2,5
+ 5,8
+ 5,0
+ 3,6
+ 1,5

Spørgsmål om det fysiske undervisningsmiljø
Jeg synes godt om udeområderne på min skole
Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen
Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene

Helt enig + enig
Helt enig + enig
Helt enig + enig

58,9
58,1
14,3

58,6
59,4
15,8

57,7
58,3
16,8

- 1,2
+ 0,2
+ 2,5
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Brugsanvisning: Skal primært 

anvendes som et instrumentpanel 

for den engagerede chauffør I en 

bil:

Som giver værdifuld information, 

som styrker, ja frisætter, 

chaufføren til både at fungere 

bedre og have det bedre!



Photo: Hans Henrik Knoop, 2015



Photo: Hans Henrik Knoop, 2012



Hans Henrik Knoop, 2018







2009 Hans Henrik Knoop 

Tak !


