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Elevens forhold til skolen 

32: Hvor tit er du glad for at gå i skole? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

32: Hvor tit er du glad for at gå i skole? 
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33: Hvor tit er du glad for dine lærere? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

33: Hvor tit er du glad for dine lærere? 
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Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

6: Hvem og hvad gør dig glad for at gå i skole? Skriv evt. til i kommentarfeltet.  
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7: Hvor tit har du  noget at lave i frikvartererne?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

7: Hvor tit har du  noget at lave i frikvartererne?  
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BLANDET 

er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen? 
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vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen? 
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Føler du, at skolen hjælper dig med at blive klar til en ungdomsuddannelse? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

Føler du, at skolen hjælper dig med at blive klar til en ungdomsuddannelse? 
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Elevens forhold til undervisningen 

14: Hvad skal der til, for at du har en god undervisningstime? Skriv til i kommentarfeltet. 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

14: Hvad skal der til, for at du har en god undervisningstime? Skriv til i kommentarfeltet. 
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17: Hvilket af følgende er du enig i? - Sæt gerne flere krydser og uddyb dine svar i 
kommentarfeltet 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

17: Hvilket af følgende er du enig i? - Sæt gerne flere krydser og uddyb dine svar i kommentarfeltet 
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26: Hvor mange timer om ugen bruger du på at lave lektier? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

26: Hvor mange timer om ugen bruger du på at lave lektier? 
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48: Hvor tit synes du, at du lærer noget i timerne?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

48: Hvor tit synes du, at du lærer noget i timerne?  
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Elevens liv i klassen 

1: Hvor tit er der et godt sammenhold i jeres klasse? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

1: Hvor tit er der et godt sammenhold i jeres klasse? 
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11: Har du venner nok i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

11: Har du venner nok i klassen? 
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23: Hvis klassen skal på tur i flere dage, hvor sjovt vil du så få det sammen med dine 
klassekammerater?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

23: Hvis klassen skal på tur i flere dage, hvor sjovt vil du så få det sammen med dine klassekammerater?  
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3: Hvor tit føler du dig tryg i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

3: Hvor tit føler du dig tryg i klassen? 
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36: Hvor tit føler du dig uden for klassens fællesskab? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

36: Hvor tit føler du dig uden for klassens fællesskab? 
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37: Hvor tit har du følt dig "usynlig" eller overset af dine klassekammerater?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

37: Hvor tit har du følt dig "usynlig" eller overset af dine klassekammerater?  
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38: Hvor tit har du følt, at nogen fra din klasse har bagtalt dig - det vil sige, at dine 
klassekammerater taler grimt om dig, mens du ikke hører det?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

38: Hvor tit har du følt, at nogen fra din klasse har bagtalt dig - det vil sige, at dine klassekammerater 
taler grimt om dig, mens du ikke hører det?  
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5: Hvor tit er du glad for dine klassekammerater? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

5: Hvor tit er du glad for dine klassekammerater? 
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Fysiske områder 

Er du tilfreds med dit klasselokale? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

Er du tilfreds med dit klasselokale? 
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Er du tilfreds med skolens andre lokaler og indendørs faciliteter? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

Er du tilfreds med skolens andre lokaler og indendørs faciliteter? 
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Er du tilfreds med skolens udendørsarealer? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

Er du tilfreds med skolens udendørsarealer? 
 

 



Rapport oprettet af Klassetrivsel.dk 08 december 2016 
Trivselsundersøgelse  nov 2016 enhed 3 Jes Wedel Lorenzen 

26 

  

IT og medier 

12: Hvad bruger du, når du skal i kontakt med andre eller kommunikere med dine kammerater? - 
Sæt gerne flere krydser. 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

12: Hvad bruger du, når du skal i kontakt med andre eller kommunikere med dine kammerater? - Sæt 
gerne flere krydser. 
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15: Hvad vil du gøre, hvis du modtager eller oplever noget ubehageligt (f.eks. mobning, ubehagelige 
billeder, ubehagelige kommentarer) på mobil eller internettet? - Sæt gerne flere krydser. 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

15: Hvad vil du gøre, hvis du modtager eller oplever noget ubehageligt (f.eks. mobning, ubehagelige 
billeder, ubehagelige kommentarer) på mobil eller internettet? - Sæt gerne flere krydser. 
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29: Hvor meget tid bruger du om dagen på at kommunikere med dine venner via mobil eller 
internettet?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

29: Hvor meget tid bruger du om dagen på at kommunikere med dine venner via mobil eller internettet?  
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39: Hvor tit har du kommunikeret med en person gennem internettet, som du aldrig har mødt? 
Uddyb dit svar i kommentarfeltet.  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

39: Hvor tit har du kommunikeret med en person gennem internettet, som du aldrig har mødt? Uddyb dit 
svar i kommentarfeltet.  
 

 



Rapport oprettet af Klassetrivsel.dk 08 december 2016 
Trivselsundersøgelse  nov 2016 enhed 3 Jes Wedel Lorenzen 

30 

  

40: Hvor tit har du modtaget beskeder på mobil eller internettet inden for det sidste halve år, hvor 
andre er blevet bagtalt?   

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

40: Hvor tit har du modtaget beskeder på mobil eller internettet inden for det sidste halve år, hvor andre 
er blevet bagtalt?   
 

 



Rapport oprettet af Klassetrivsel.dk 08 december 2016 
Trivselsundersøgelse  nov 2016 enhed 3 Jes Wedel Lorenzen 

31 

  

41: Hvor tit har du modtaget ubehagelige beskeder på mobil eller internettet inden for det sidste 
halve år?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

41: Hvor tit har du modtaget ubehagelige beskeder på mobil eller internettet inden for det sidste halve 
år?  
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49: Hvor vigtigt er det for dig at være i kontakt med dine venner på mobilen og internettet?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

49: Hvor vigtigt er det for dig at være i kontakt med dine venner på mobilen og internettet?  
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Bliver It inddraget nok i undervisningen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

Bliver It inddraget nok i undervisningen? 
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Kan du få hjælp når du har spørgsmål vedrørende IT? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

Kan du få hjælp når du har spørgsmål vedrørende IT? 
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Klassens liv 

1: Hvor tit er der et godt sammenhold i jeres klasse? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

1: Hvor tit er der et godt sammenhold i jeres klasse? 
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2: Hvor tit er du med til at bestemme i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

2: Hvor tit er du med til at bestemme i klassen? 
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3: Hvor tit føler du dig tryg i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

3: Hvor tit føler du dig tryg i klassen? 
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4: Hvor tit føler du at du kan sige din mening i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

4: Hvor tit føler du at du kan sige din mening i klassen? 
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Relationer udenfor skoletiden 

24: Hvor mange fra klassen har du besøgt eller haft besøg af inden for det sidste halve år? 
(Fødselsdage tæller ikke med). 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

24: Hvor mange fra klassen har du besøgt eller haft besøg af inden for det sidste halve år? (Fødselsdage 
tæller ikke med). 
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43: Hvor tit kunne du ønske dig at mødes med flere kammerater uden for skoletiden?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

43: Hvor tit kunne du ønske dig at mødes med flere kammerater uden for skoletiden?  
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44: Hvor tit laver du en aftale med en kammerat om, at I skal mødes efter skoletid?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

44: Hvor tit laver du en aftale med en kammerat om, at I skal mødes efter skoletid?  
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Sprogbrug 

18: Hvis der bliver talt grimt, hvem er det så? Skriv gerne til i kommentarfeltet.  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

18: Hvis der bliver talt grimt, hvem er det så? Skriv gerne til i kommentarfeltet.  
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21: Hvis du oplever et grimt sprog i klassen, hvilken type ord eller sprog kan du så opleve? 
Skriv gerne til i kommentarfeltet.  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

21: Hvis du oplever et grimt sprog i klassen, hvilken type ord eller sprog kan du så opleve? Skriv gerne til 
i kommentarfeltet.  
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.  
 

31: Hvor tit bruger du et grimt sprog, når du taler med dine klassekammerater? Uddyb dit svar i 
kommentarfeltet  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

31: Hvor tit bruger du et grimt sprog, når du taler med dine klassekammerater? Uddyb dit svar i 
kommentarfeltet  
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56: Når du siger noget i klassen, hvor tit føler du så, at de andre fra klassen giver en negativ eller 
dårlig kommentar?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

56: Når du siger noget i klassen, hvor tit føler du så, at de andre fra klassen giver en negativ eller dårlig 
kommentar?  
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52: Hvornår og i hvilke situationer bliver der talt grimt? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

52: Hvornår og i hvilke situationer bliver der talt grimt? 
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Trivsel 

1: Hvor tit er der et godt sammenhold i jeres klasse? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

1: Hvor tit er der et godt sammenhold i jeres klasse? 
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13: Hvad gør du, hvis du ser én blive mobbet? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

13: Hvad gør du, hvis du ser én blive mobbet? 
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20: Hvis du har set mobning i klassen eller på skolen, hvilken type af mobning har det så været? Sæt 
gerne flere krydser, eller skriv til i kommentarfeltet.  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

20: Hvis du har set mobning i klassen eller på skolen, hvilken type af mobning har det så været? Sæt 
gerne flere krydser, eller skriv til i kommentarfeltet.  
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2: Hvor tit er du med til at bestemme i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

2: Hvor tit er du med til at bestemme i klassen? 
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3: Hvor tit føler du dig tryg i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

3: Hvor tit føler du dig tryg i klassen? 
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4: Hvor tit føler du at du kan sige din mening i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

4: Hvor tit føler du at du kan sige din mening i klassen? 
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57: Hvis du oplever mobning, hvor foregår det så? Skriv evt. til i kommentarfeltet.  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

57: Hvis du oplever mobning, hvor foregår det så? Skriv evt. til i kommentarfeltet.  
 

 



Rapport oprettet af Klassetrivsel.dk 08 december 2016 
Trivselsundersøgelse  nov 2016 enhed 3 Jes Wedel Lorenzen 

54 

  

8: Har du følt dig mobbet? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

8: Har du følt dig mobbet? 
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Uro og larm 

19: Hvis du er urolig, hvornår er det så? Skriv hvorfor du er urolig i kommentarfeltet.  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

19: Hvis du er urolig, hvornår er det så? Skriv hvorfor du er urolig i kommentarfeltet.  
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30: Hvor tit bliver du forstyrret af uro i klassen? 

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

30: Hvor tit bliver du forstyrret af uro i klassen? 
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34: Hvor tit får du at vide, at du er urolig i timerne af de voksne eller klassekammeraterne?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

34: Hvor tit får du at vide, at du er urolig i timerne af de voksne eller klassekammeraterne?  
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46: Hvor tit synes du, at der er uro i timerne?  

Spørgsmål med valgmuligheder 

Søjlediagram 

Her kan du se en oversigt over alle elevernes svar. I tabellen nedenfor kan du se, hvad den enkelte har 
svaret. 

Spørgsmål 

46: Hvor tit synes du, at der er uro i timerne?  
 

 


