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Trivsel er velvære, livskraft, udvikling, fremgang, 
i gode kår (ordbog over det danske sprog)

Den Nationale Trivselsmåling: Tre dimensioner
1) Velbefindende og tryghed
2) Kompetencer, kunne overkomme modgang
3) Støttende og inspirerende omgivelser
+ undervisningsmiljø + ro og orden



Den Nationale 
Trivselsmåling

Måler ikke alle facetter af trivsel, fx ikke 
vækst, angst, depression, relationer til 
forældre, bevægelse, fritidslivet …. 

Den Nationale Trivselsmåling har fokus på 
skolen og elevens forhold til skolen

Burde rettelig hedde Den Nationale 
Skoletrivselsmåling



Nøgletal fra 
Den Nationale 
Trivselsmåling 

2017

292.739 elever i fjerde til 
niende klasse 



Den Nationale Trivselsmåling 
2017: Er du glad for din skole?

77,3 % svarer ”meget tit” 
eller ”tit”
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3,5 %1,1 %



Den Nationale Trivselsmåling 
2017: Er du glad for din skole?

32 spørgsmål i Den 
Nationale 

Trivselsmåling 
handler om skolen 

(8 om eleven)

24 af 
spørgsmålene om 

skolen viser et 
sådant 

svarmønster med 
et overvældende 
flertal af positive 

svar og kun få 
negative svar

Aldrig Sjældent
En gang imellem Tit
Meget tit

32,7 %

44,6 %

18,1 %

3,5 %1,1 %



Fire undtagelse, lav tilfredshed med ...
• Toiletforholdene
• Forstyrrelser i timerne
• Involvering af eleverne 
• Kedsomhed



Procent som er glad for 
skolen 2015-2017
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Udviklingen 2015-2017
Der er stigende trivsel i 29 af de 40 
spørgsmål i spørgeskemaet, i mange tilfælde 
betydelig stigning

Der er faldende trivsel i 11 af de 40 
spørgsmål, i de fleste tilfælde kun et lille fald



Sammenfatning om skoletrivsel

• Skoletrivslen er – med få vigtige undtagelser - høj i den danske 
folkeskole

• Skoletrivslen har – med få undtagelser – været stigende 2015-2017

Til lykke til folkeskolen med dette flotte resultat
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Er spørgeskemaet godt nok?
Spørgeskemaet skal være: 
Forståeligt og acceptabelt på alle 
klassetrin, fra fjerde til niende

Afprøvet i andre undersøgelser

Skal give valide data om trivsel, 
undervisningsmiljø, samt ro og orden

Skal forstås ensartet i alle grupper

Skal give skolen oplysninger, den kan 
arbejde med



Er spørgeskemaet godt nok?
Spørgeskemaet giver valide svar på de 
temaer, det handler om

Spørgeskemaet fungerer ensartet for 
piger og drenge, yngre og ældre elever, 
danske og ikke-danske elever

Spørgeskemaet giver ikke data om alle 
facetter af trivsel, men om skoletrivsel 
og elevernes forhold til skolen

Spørgeskemaet er velegnet til at 
diagnosticere forhold i skole og klassen, 
men ikke hos individet



Skoletrivsel og elevoptimisme
Spørgeskemaet måler ikke generel optimisme ...

… men otte spørgsmål måler elevoptimisme, som er oplevelsen af 
at være kompetent, at have høj self-efficacy og at have positive 
forventninger til skolen og skolearbejdet. 

Målingen er metodisk sund og velfungerende.



Fordelingen af elever efter antal
positive svar om optimisme
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Fordelingen af elever efter antal
positive svar om optimisme



Men på de enkelte skoler kan det se 
helt anderledes ud …
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Elevoptimisme formes 
i omgivelserne

Stor variation i elevoptimisme fra 
skole til skole

Stor variation i elevoptimisme fra 
kommune til kommune



Skoleforskelle
Skole A, høj grad af optimisme 

317 elever fra 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen
54,3 % af eleverne har høj score 
på indeks for elevoptimisme (7-8 
point), > dobbelt så meget som 
landsgennemsnittet (24,7 %). 

National Institute of Public Health
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317 elever fra 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

230 elever i 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

54,3 % af eleverne har høj score 
på indeks for elevoptimisme (7-8 
point), > dobbelt så meget som 
landsgennemsnittet (24,7 %). 

Kun 14,8 % af eleverne har høj 
score, langt under 
landsgennemsnittet og kun en 
fjerdedel af niveauet i skole A. 

Næsten alle eleverne er glade 
for deres skole (91 %), kun 9 % 
er ikke så glade for skolen. 

De fleste elever er glade for 
deres skole (73 %), men 27 % er 
så ikke glade for skolen. 

National Institute of Public Health



Skoleforskelle
Skole A, høj grad af optimisme Skole B, lav grad af optimisme 

317 elever fra 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

230 elever i 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

54,3 % af eleverne har høj score 
på indeks for elevoptimisme (7-8 
point), > dobbelt så meget som 
landsgennemsnittet (24,7 %). 

Kun 14,8 % af eleverne har høj 
score, langt under 
landsgennemsnittet og kun en 
fjerdedel af niveauet i skole A. 

De fleste elever er trygge i 
skolen (89 %), kun 11 % er ikke 
så trygge. Kun 3 % er blevet 
mobbet i dette skoleår. 

De fleste er trygge i skolen (76 
%), men der er dog 24 %, som 
ikke er så trygge. Hele 12 % er 
blevet mobbet i dette skoleår. 

National Institute of Public Health



Skoleforskelle
Skole A, høj grad af optimisme Skole B, lav grad af optimisme 

317 elever fra 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

230 elever i 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

54,3 % af eleverne har høj score 
på indeks for elevoptimisme (7-8 
point), > dobbelt så meget som 
landsgennemsnittet (24,7 %). 

Kun 14,8 % af eleverne har høj 
score, langt under 
landsgennemsnittet og kun en 
fjerdedel af niveauet i skole A. 

Kun få problemer med ro og 
orden, fx har kun 4 % ofte svært 
ved at høre, hvad læreren siger i 
timerne. 

Store problemer med ro og 
orden, fx har hele 24 % ofte 
svært ved at høre, hvad lærerne 
siger i timerne. 

National Institute of Public Health



Skoleforskelle
Skole A, høj grad af optimisme Skole B, lav grad af optimisme 

317 elever fra 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

230 elever i 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

54,3 % af eleverne har høj score 
på indeks for elevoptimisme (7-8 
point), > dobbelt så meget som 
landsgennemsnittet (24,7 %). 

Kun 14,8 % af eleverne har høj 
score, langt under 
landsgennemsnittet og kun en 
fjerdedel af niveauet i skole A. 

Kun få elever (9 %) keder sig 
meget tit eller tit, og 62 % synes, 
undervisningen er spændende. 

Mange (36 %) keder sig meget tit 
eller tit, kun 23 % synes, 
undervisningen er spændende. 

National Institute of Public Health



Skoleforskelle
Skole A, høj grad af optimisme Skole B, lav grad af optimisme 

317 elever fra 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

230 elever i 4. til 9. klasse har 
deltaget i trivselsmålingen

54,3 % af eleverne har høj score 
på indeks for elevoptimisme (7-8 
point), > dobbelt så meget som 
landsgennemsnittet (24,7 %). 

Kun 14,8 % af eleverne har høj 
score, langt under 
landsgennemsnittet og kun en 
fjerdedel af niveauet i skole A. 

Der er godt sammenhold 
mellem eleverne, fx mener kun  
8 %, at de fleste af 
klassekammeraterne ikke er 
venlige og hjælpsomme. 

Sammenholdet mellem eleverne 
er ok, men der er dog 28 %, som 
mener, at de fleste af 
klassekammeraterne ikke er 
venlige og hjælpsomme. 

National Institute of Public Health



Sammenfatning om 
skoleforskelle

Alle facetter af skoletrivslen hænger 
samme med elevoptimisme. Der er en 

kolossal forskel i trivselsniveau og 
atmosfære mellem skoler med højt og lavt 

niveau af elevoptimisme



Kommuneforskelle



Pct. som scorer højt på indeks for 
elevoptimisme efter gnsnt. disponibel 

indkomst for familier i kommunen
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Til sidst endnu et par grafer



Procent som meget tit / tit 
er glade for deres skole 
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Procent som meget tit/tit er gode 
til at arbejde sammen med andre
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Sammenfatning
• Den Nationale Trivselsmåling måler vigtige 

facetter af skoletrivsel
• Spørgeskemaet er validt til måling af 

skoletrivsel på skole- og klasseniveau
• Skoletrivslen er med få undtagelser høj i 

folkeskolen
• Skoletrivslen er med få undtagelser steget 

2015-2017
• Elevoptimisme hænger samme med alle 

facetter af skoletrivsel
• Store skoleforskelle, elevoptimisme 

afspejler store forskelle i skolens etos
• Velhavende kommuner har i gennemsnit 

flere elever med høj elevoptimisme
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