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Klassens liv 

I1: Har du det godt i din 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 

I1: Har du det godt i din klasse? 
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I2: Har du nogle gode 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 

I2: Har du nogle gode klassekammerater? 
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I4: Hvor glad er du 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 

I4: Hvor glad er du for dine klassekammerater?  
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Elevens liv i klassen 

Hvor glad er du for din 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 

Hvor glad er du for din klasse?  
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Har du nok venner 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 

Har du nok venner i klassen?  
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Har du altid nogen at lege med 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 

Har du altid nogen at lege med i frikvartererne?  
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Har du oplevet, at du ikke må være med i andres lege 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 

Har du oplevet, at du ikke må være med i andres lege i frikvartererne?  
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Kammeratskab i klassen 

Har du nogle gode 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 

Har du nogle gode klassekammerater? 
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Synes du, at I er gode til at lege med hinanden 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 

Synes du, at I er gode til at lege med hinanden i jeres klasse?  
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Har jeres klasse et godt kammeratskab? 

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 

Har jeres klasse et godt kammeratskab? 
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Har du prøvet at blive holdt udenfor i en leg i skolen?  

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 

Har du prøvet at blive holdt udenfor i en leg i skolen?  
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Når I leger sammen i klassen, bestemmer I så lige meget alle sammen, eller er det de samme fra 
klassen, der bestemmer hele tiden?  

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 

Når I leger sammen i klassen, bestemmer I så lige meget alle sammen, eller er det de samme fra klassen, 
der bestemmer hele tiden?  
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Trivsel 

I35: Har du følt dig drillet, så du bliver ked af 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 

I35: Har du følt dig drillet, så du bliver ked af det? 
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I36: Har du set andre fra klassen blive drillet så, de bliver kede af 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 

I36: Har du set andre fra klassen blive drillet så, de bliver kede af det?  
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I3: Er der nogen i din klasse, der bestemmer mere end andre?  

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 

I3: Er der nogen i din klasse, der bestemmer mere end andre?  
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Elevens forhold til skolen 

I19: Hvor glad er du 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 

I19: Hvor glad er du for dine lærere?  
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I32: Hvem og hvad gør dig 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 

I32: Hvem og hvad gør dig glad for at gå i skole?  
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I33: 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 

I33: Hvor tit er du glad for at gå i skole?  
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I34: 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 

I34: Har du  noget at lave i frikvartererne?  
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Elevens forhold til undervisningen 

I32: Hvem og hvad gør dig 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 

I32: Hvem og hvad gør dig glad for at gå i skole?  
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I33: 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 

I33: Hvor tit er du glad for at gå i skole?  
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I34: 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 

I34: Har du  noget at lave i frikvartererne?  
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Elevens forhold til læreren 

I19: Hvor glad er du 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 

I19: Hvor glad er du for dine lærere?  
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I20: Fortæller du det til dine lærere, hvis der er noget, du er ked af?    

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 

I20: Fortæller du det til dine lærere, hvis der er noget, du er ked af?    
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I21: Lytter dine lærere til dig, hvis du gerne vil fortælle dem noget vigtigt?  

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 

I21: Lytter dine lærere til dig, hvis du gerne vil fortælle dem noget vigtigt?  
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I22: Synes du, at dine lærere skælder for meget ud?  

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 

I22: Synes du, at dine lærere skælder for meget ud?  
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I23: Hvis du synes, at noget er svært i timerne, får du så hjælp af 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 

I23: Hvis du synes, at noget er svært i timerne, får du så hjælp af dine lærere?  
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I24: Tror du, at dine lærere godt kan lide dig?  

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 

I24: Tror du, at dine lærere godt kan lide dig?  
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støj og uro 

I14: Vil du gerne have ro i klassen, når du arbejder?   

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 

I14: Vil du gerne have ro i klassen, når du arbejder?   
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I15: Er der mange fra klassen, der snakker, uden at de har fået lov af læreren?  

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 

I15: Er der mange fra klassen, der snakker, uden at de har fået lov af læreren?  
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I16: Laver du uro i timerne, som kan forstyrre 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 

I16: Laver du uro i timerne, som kan forstyrre dine klassekammerater?  
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I17: Synes du, at der tit 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 

I17: Synes du, at der tit er uro i timerne? 
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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 

Bliver du forstyrret af uro i klassen?  
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Blandet 

Er der nogen fra klassen, der taler grimt til dig, så du bliver ked af 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 

Er der nogen fra klassen, der taler grimt til dig, så du bliver ked af det?  
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Har du gjort nogen fra klassen ked af det, fordi du har sagt noget grimt til dem?  

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 

Har du gjort nogen fra klassen ked af det, fordi du har sagt noget grimt til dem?  
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Kunne du godt tænke dig at pigerne og drengene legede noget mere sammen 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 

Kunne du godt tænke dig at pigerne og drengene legede noget mere sammen i frikvartererne?  
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Leger pigerne og drengene meget sammen 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 

Leger pigerne og drengene meget sammen i frikvartererne?  
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Har du nogen, der kan hjælpe dig med lektier derhjemme?  

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 

Har du nogen, der kan hjælpe dig med lektier derhjemme?  
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Får du mogenmad hver dag, inden du kommer 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 

Får du mogenmad hver dag, inden du kommer i skole?  
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Er du stolt af at være elev 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 stolt af at være elev på Rathlouskolen 
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Vil du anbefale Rathlouskolen for dine venner? 

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 Rathlouskolen for dine venner? 
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Fysiske områder 

Er du tilfreds med skolens fællesområder og gangarealer? 

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 fællesområder og gangarealer? 
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Er du tilfreds med skolens udearealer og skolegårde? 

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 udearealer og skolegårde? 
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Er du glad for 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 glad for dit klasselokale? 
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IT 

Synes du, at der  er tilstrækkeligt med IT udstyr på skolen? 

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 

Synes du, at der  er tilstrækkeligt med IT udstyr på skolen? 
 

 



Rapport oprettet af Klassetrivsel.dk 05 december 2016 
Trivselsundersøgelse nov 16 enhed 2 Jes Wedel Lorenzen 

49 

  

Er IT en vigtig del 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 

Er IT en vigtig del i undervisningen? 
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Kan du få den hjælp, som du har brug for, når det drejer sig om IT på skolen? 

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 den hjælp, som du har brug for, når det drejer sig om IT på skolen? 
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Skal IT inddrages mere 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 

Skal IT inddrages mere i undervisningen? 
 

 


