
Om undersøgelsen 

Ugebrevet A4 har analyseret data fra folkeskolens store trivselsundersøgelse fra foråret 2016, 

som stammer fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillingsdataportal. Undersøgelsen 

tager udgangspunkt i svarene fra 3.-9. klasse, hvor lidt under 300.000 elever har deltaget. 

 

Ministeriet stiller spørgsmål inden for forskellige kategorier: 

 Social trivsel: 10 spørgsmål. 

 Faglig trivsel: 8 spørgsmål. 

 Ro og orden: 4 spørgsmål. 

 Støtte og inspiration: 7 spørgsmål. 

 Øvrige spørgsmål: 11 spørgsmål. 

Ved hvert spørgsmål om trivsel er der fem svarmuligheder. Det mest negative svar om trivsel 

udløser karakteren 1, mens det mest positive svar i den anden ende af skalaen giver et femtal. 

 

Sådan foregår rangeringen af skoler 

Ministeriet opgør, hvordan elevernes gennemsnitlige trivsel er inden for de forskellige 

kategorier: faglig-, social trivsel, ro og orden og støtte og inspiration. 

 De elever, som trives dårligst, har et gennemsnit fra 1 til 2. 

 De elever, som har den næst-ringeste trivsel, ligger i gruppen med et gennemsnit fra 

2,1 til 3 

 De elever, som har den næstbedste trivsel, ligger i gruppen med et gennemsnit fra 3,1 

til 4 

 De elever, som trives bedst, har et gennemsnit fra 4 til 5. 

 

Sådan er skoler med den laveste trivsel udregnet 

Ugebrevet A4 har efterfølgende udregnet, hvor stor andel af lidt og meget utilfredse elever, 

der er på hver skole, og som har et gennemsnit under 3. Den skole, som har den største andel 

af elever med et gennemsnit under 3, har i undersøgelsen den ringeste trivsel. 

Sådan er skoler med den bedste trivsel udregnet 

Ugebrevet A4 har udregnet gruppen af meget tilfredse elever, som har et gennemsnit over 4 i 

trivsel. Den skole, som har den største andel af elever med et gennemsnit over 4, har i 

undersøgelsen den bedste trivsel. 



Ugebrevet A4 har naturligvis listen over alle skoler, men en stor gruppe skoler ligger meget 

ens i trivsel. Det betyder at få udsving i tallene kan betyde en forskel i rangeringen på mange 

hundrede pladser. A4 har derfor valgt at fokusere på top og bund, som skiller sig særligt ud, 

men bringer mange oplysninger om de øvrige skoler, så det er muligt at sammenligne. 

 

Spørgsmål i undersøgelsen: 

’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres 

tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, tryghed og mobning. 

 Er du glad for din klasse? 

 Føler du dig ensom? 

 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? 

 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 

 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 

 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 

 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 

 

’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne 

faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. 

 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? 

 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 

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

 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 

 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 

 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 

 

’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler 

elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse og af lærernes hjælp og støtte. 

 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i 

klassen? 

 Er undervisningen kedelig? 



 Er undervisningen spændende? 

 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. 

 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 

 

’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens oplevelse af ro og 

støj i klassen og klasseledelse. 

 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 timerne? 

 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 


