
Freja skolen Trivselsundersøgelse 2021 
Metode: Trivselsundersøgelsen er udført ved hjælp af platformen klassetrivsel.dk, og er udfyldt af 

alle elever digitalt. 1.-4. klasse udfyldte spørgeskemaet i skolen med hjælp fra voksne, hvorimod 5.-

9. klasse udfyldte hjemme. 73% af eleverne svarede., og de manglende besvarelser var 

hovedsageligt hos de elever, der selv skulle udfylde hjemme.  

Der bliv stillet 63 spørgsmål indenfor 9 forskellige emner, klassetrivsel.dk selv foreslog, og suppleret 

med et område, lærerkollegiet efterspurgte, nemlig relationen mellem lærer og elev. 

Indholdet bestod af følgende emner: Eleven og Lærerne, Forhold mellem drenge og piger, lektier, 

eleven og klassen, eleven og relationen, elevens oplevelse af timerne/undervisningen/, eleven og 

frikvartererne, mobning i klassen, uro i klassen, kammeratskabet, hvem bestemmer.   

Typerne af spørgsmål er delt i to: Nogle, hvor svarene kortlægger relationer og nogle, hvor svarene 

er mere kvantitativt målende (hvor meget, hvor ofte, hvor godt og lign.). 

Evaluering af metode: Klassetrivsel platformen virkede godt, og var nem at benytte både for 

opsætteren og eleverne. Dog kan svarene med fordel forsimples, så der ikke er helt så mange 

valgmuligheder. Relationsspørgsmålene var svære for en del af eleverne, især da der manglede en 

”ved ikke” mulighed. Mange savnede også at kunne vælge deres lærer og ikke kun elever som 

relation. Netværksdiagrammerne i resultatet var ikke brugbare, og relationsspørgsmålene kan 

derfor med fordel udelades. 

Der var flere af spørgsmålene, der gik igen i de forskellige generiske emner, og det generede. En 

mere tilpasset spørgsmålsrække kan anbefales. De generiske spørgsmål giver dog en god baggrund 

til udførelse af næste års trivselsundersøgelse. 

Eleverne var dog meget engagerede og udtrykte begejstring for undersøgelsen, selv om der var 

mange spørgsmål. 73% af eleverne svarede og de manglende besvarelser var hovedsageligt hos de 

elever, der selv skulle udfylde hjemme. Ved at alle elever gennemfører målingen i skolen, kan man 

sikre en højere svarprocent.  

Relationsdiagrammerne er udeladt, da de ikke giver nogen mening anonymiseret. Derfor hop i 

spørgsmålsrækken. 

Resultat: Overordnet set trives børnene på Freja Skolen rigtig godt. De har stor tillid til lærerne og 

relationen mellem lærere og elever er stærk. Venskabsbåndene og fællesskabsfølelsen er stærk i 

klasserne og der er stor interaktion imellem piger og drenge på alle klassetrin. Kontakten imellem 

klassetrinene er stor, især i 1. – 3. klasse. Klassekammeraterne er for den største andel det bedste 

ved skolen og meget få føler sig drillet, selvom de indimellem har set andre blive det.  

Dog oplever en del uro i klassen – og mange erkender at de selv er med til at skabe den, selv om de 

føler sig generet af uroen. Dette punkt kan man med fordel arbejde på at forbedre i især de små 

klasser. 

 

 

 



 

   

  



















































 


