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Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar 

 Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. 
Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. 

 Velkommen til undersøgelsen. 
I brevet du har fået af din lærer kan du se din personlige adgangskode.  
Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre.  
Klik > for at gå til næste spørgsmål.  
 

 

1.  Din lærer har fortalt dig og din klasse lidt om denne 
undersøgelse. Den handler om, hvordan det er at gå i skole.  
 
Vi håber, du vil svare på spørgsmålene 
 

1.    Ja, jeg vil 

gerne svare på 

spørgsmålene   

2.      Nej, jeg vil ikke 

svare på 

spørgsmålene 
 

 

 Filter: Hvis SP1 = [Nej, jeg vil ikke svare på spørgsmål], Kommer følgende tekst op: 
 
Du har valgt ikke at svare på spørgsmålene. 
 
Hvad du synes om at gå i skole vil derfor ikke komme med i undersøgelsen. 
 
Hvis du har ombestemt dig - eller har trykket nej ved en fejl - så klik på tilbage-pilen < 
 
Hvis du ikke ønsker at svare på spørgsmålene, så klik på fremad-pilen >. 
 
Hvis [>], springes til afslutning af skema.   

2.  Er du en dreng eller pige? Dreng 

Pige 

* 

3.  Hvor gammel er du? Roll down menu med 

svarmulighederne 8-18 år eller 

derover. 

* 

4.  Hvilket sprog taler du mest derhjemme? Altid dansk 
Mest dansk, men også et 
andet sprog, 
Cirka lige meget dansk og et 
andet sprog 
Mest et andet sprog (end 
dansk) 
Altid et andet sprog (end 
dansk) 

* 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du har det i skolen.  
Du skal klikke på det svar, du synes passer bedst på dig. 
5.  Jeg kan godt lide at gå i skole  Meget enig  

Lidt enig 

Hverken enig eller uenig 

Lidt uenig 

Meget uenig 

Ved ikke 

* 

6.  Er du glad for din klasse? Ja, altid * 
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 Ja, for det meste 
Nogle gange 
Nej, ikke så tit 
Nej, aldrig 
Ved ikke 

7.  Jeg synes, at jeg bliver behandlet godt af mine klassekammerater * 

8.  Jeg føler, at jeg hører til på min skole Meget enig 
Lidt enig 
Hverken enig eller uenig 
Lidt uenig 
Meget uenig 
Ved ikke 

* 

9.  Der er en voksen på skolen, som jeg kan tale med, hvis jeg har 
brug for det  
(fx hvis jeg har problemer eller er ked af det) 

* 

Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du har det med din [dansklærer/ Matematiklærer].  

Du skal klikke på det svar, du synes passer bedst på dig. 
 

10.  Min [dansklærer/ matematiklærer] gør noget for, at jeg har det godt 

i klassen 

Meget enig 

Lidt enig 

Hverken enig eller uenig 

Lidt uenig 

Meget uenig 

Ved ikke  

* 

11.  Min [dansklærer/ matematiklærer] lytter til mig i timerne * 

12.  Jeg respekterer min [dansklærer/ matematiklærer] * 

13.  Min [dansklærer/ matematiklærer] er en dygtig underviser * 

14.  Min [dansklærer/ matematiklærer] forventer af mig, at jeg klarer 

mig godt i [dansk/matematik] 

* 

15.  Min [dansklærer/ matematiklærer] giver mig spændende opgaver * 

16.  Jeg ved, hvad min [dansklærer/ matematiklærer] forventer, at jeg 

skal vide og kunne i [dansk/matematik] 

* 

17.  Min [dansklærer/ matematiklærer] fortæller mig tit, hvordan jeg 

klarer mig i forhold til de mål, der er i [dansk/matematik] 

* 

18.  Min [dansklærer/ matematiklærer] fortæller mig tit, hvordan jeg 

kan blive endnu bedre til [dansk/matematik] 

* 

19.  Min [dansklærer/ matematiklærer] sørger tit for, at de opgaver jeg 

får i [dansk/matematik], passer til mit niveau 

* 

20.  Når vi arbejder i grupper i [dansk/matematik] er det tydeligt, hvad 

det er, læreren vil have os til at lave 

* 

21.  Min [dansklærer/ matematiklærer] viser mig tit, hvad 

[dansk/matematik] kan bruges til i min hverdag 

* 

Nu kommer der nogle flere spørgsmål om, hvordan du har det i skolen og timerne.  
Du skal klikke på det svar, du synes passer bedst på dig. 
 

22.  Jeg kan godt lide [dansk/matematik] Meget enig 

Lidt enig 

Hverken enig eller uenig 

Lidt uenig  

Meget uenig 

Ved ikke 

* 

23.  Min [dansklærer/ matematiklærer] sørger for, at der er ro i klassen * 

24.  Jeg hører efter, hvad min lærer siger i 

[dansktimerne/matematiktimerne] 

* 

25.  Jeg er tit bange for at stille spørgsmål i 

[dansktimerne/matematiktimerne] 

* 

26.  Jeg bliver forstyrret af larm i timerne Ja, altid  

Ja, for det meste 

Nogle gange 

Nej, ikke så tit 

Nej, aldrig 

Ved ikke 

 

 

* 

27.  Eleverne i min klasse får de samme opgaver i [dansk/matematik] * 

28.  Jeg deltager, når vi taler om et emne i klassen i [dansk/matematik] * 

29.  Jeg deltager, når vi arbejder i grupper i [dansk/matematik] * 

30.  Jeg keder mig i [dansktimerne/matematiktimerne] * 

31.  Hvad synes du om skoledagens længde?  Alt for kort 

Lidt for kort 

Hverken for kort eller lang 

Lidt for lang 

* 
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Alt for lang 

Ved ikke 

Nu kommer der nogle spørgsmål om din skoledag.  
Du skal klikke på det svar, du synes passer bedst på dig. 
32.  Jeg ved, hvad jeg skal lære i [dansk/matematik]timerne Meget enig 

Lidt enig 
Hverken enig eller uenig 
Lidt uenig  
Meget uenig 
Ved ikke 

* 

33.  Jeg ved, hvordan jeg bliver bedre til [dansk/matematik] * 

34.  Hvor tit bruger du internettet til at søge informationer i timerne? Hver dag 
2 – 5 gange om ugen 
1 gang om ugen 
2-3 gange om måneden 
1 gang om måneden 
Mindre end en gang om 
måneden 
Aldrig 

 

35.  Hvor tit bruger du apps, digitale bøger eller andre digitale 
læremidler i timerne? 

* 

36.  Hvor tit har I besøg af en voksen udenfor skolen til at undervise?  
(fx politiet eller musikere) 

Hver dag 
2 – 5 gange om ugen 
1 gang om ugen 
2-3 gange om måneden 
1 gang om måneden 
Mindre end en gang om 
måneden 
Aldrig 
Ved ikke 

* 

37.  Hvor tit er I på ture uden for skolen?  
(for eksempel på museum, bondegård eller virksomhed) 

* 

38.  Hvor tit har I undervisning uden for skolen? (i sportsklubber, 
naturen, byen eller andet) 

* 

 

Nogle spørgsmål om dig selv 

 

Marker venligst for hvert udsagn, om beskrivelsen ”ikke passer”, ”passer delvist” eller ”passer godt” på dig.  
Prøv at besvare alle spørgsmålene så godt som muligt, også selvom du er i tvivl eller synes, at udsagnet virker underligt.  
Vi vil bede dig svare ud fra, hvordan du har haft det indenfor de sidste 6 måneder. 
39.  Jeg forsøger at tage hensyn til andre. Jeg tænker 

over, hvordan andre har det. 

Passer ikke; Passer delvist; Passer godt SDQ, 

udformning 

må ikke 

ændres 
40.  Jeg er rastløs. Jeg har svært ved at holde mig i ro i 

længere tid. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

41.  Jeg har tit hovedpine, ondt i maven eller kvalme. Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

42.  Jeg deler tit med andre (slik, sodavand, blade og 

lignende) 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke SDQ, 

udformning 

må ikke 

ændres 
43.  Jeg kan blive meget vred og bliver tit hidsig. Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

44.  Jeg holder mig mest for mig selv. Jeg gør mange 

ting alene eller passer mig selv. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

45.  Jeg gør som regel det, jeg får besked på. Passer godt; Passer delvist; Passer ikke SDQ, 

udformning 

må ikke 

ændres 

46.  Jeg er tit bekymret. Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

47.  Jeg prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af 

det eller har det dårligt. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

48.  Jeg har altid uro i kroppen. Jeg har svært ved at 

sidde stille og holde mig i ro (arme, ben, fingre, 

hoved eller krop). 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke SDQ, 

udformning 

må ikke 

ændres 49.  Jeg har mindst én god ven. Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

50.  Jeg starter tit slagsmål. Jeg kan få andre til at gøre 

det, jeg siger, de skal.  

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

51.  Jeg er tit ked af det, trist eller lige ved at græde. Passer godt; Passer delvist; Passer ikke SDQ, 

udformning 52.  Andre på min egen alder synes for det meste godt Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 
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om mig. må ikke 

ændres 53.  Jeg bliver nemt distraheret. Jeg har svært ved at 

koncentrere mig. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

54.  Jeg bliver utryg i nye situationer. Jeg bliver let 

usikker på mig selv. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke SDQ, 

udformning 

må ikke 

ændres 
55.  Jeg er god mod yngre børn Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

56.  Jeg bliver tit beskyldt for at lyve eller snyde. Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

57.  Jeg bliver tit mobbet eller drillet af andre børn eller 

unge. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke SDQ, 

udformning 

må ikke 

ændres 
58.  Jeg spørger tit om jeg kan hjælpe til, hvis noget har 

brug for det (forældre, lærere, børn) 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

59.  Jeg tænker mig om, før jeg gør noget. Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

60.  Jeg tager ting, som ikke er mine (derhjemme, i 

skolen eller andre steder). 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke SDQ, 

udformning 

må ikke 

ændres 
61.  Jeg kommer bedre ud af det med voksne end med 

mine jævnaldrende. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

62.  Jeg er bange for mange ting. Jeg er nem at 

forskrække. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke 

63.  

Jeg gør de ting færdige, jeg begynder på. Jeg er god 

til at koncentrere mig. 

Passer godt; Passer delvist; Passer ikke SDQ, 

udformning 

må ikke 

ændres 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål om lektier.  
Du skal markere det svar, du synes passer bedst på dig. 
64.  Hvor meget tid bruger du på lektier på en normal uge?  

Giv ét svar i hver række 

 

I timerne i klassen 

Ingen 

1 time eller mindre 

2 - 3 timer 

4 -6 timer 

7 - 9 timer 

10 - 12 timer 

13 - 15 timer 

Mere end 15 timer 

Ved ikke 

* 

65.  Lektiecafé (både i skolen, SFO, klub m.m.) 

66.  Uden for skolen 

67.  Hvor tit sker det, at du ikke får lavet dine lektier? Hver dag  

2-4 gange om ugen 

1 gang om ugen 

Mindre end en gang om ugen 

Næsten aldrig 

Aldrig 

Har aldrig lektier for 

Ved ikke 

* 

Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvor meget du bevæger dig.  
Du skal klikke på det svar, du synes passer bedst på dig. 
 

68.  Tænk på en normal dag. 

Hvor meget tid bruger du på at være fysisk aktiv i skolen (både i 

timerne og i frikvarteret)?  

Mindre end 15 minutter. 

Ca. 15 minutter 

Ca. 30 minutter 

Ca. 45 minutter 

Ca. 1 time 

Ca. 2 timer 

Ca. 3 timer 

Over 3 timer 

Ved ikke 

* 

69.  Tænk på en normal dag. 

 

Hvor meget tid bruger du på at være fysisk aktiv i fritiden? 

* 

70.  Jeg kan lide at være fysisk aktiv i skolen Meget enig 

Lidt enig 

* 



ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse 

5 

 

Hverken enig eller uenig 

Lidt uenig 

Meget uenig 

Ved ikke 

71.  Hvor tit er du så fysisk aktiv i skolen, at du bliver MEGET 

forpustet i mindst 10 minutter ad gangen? 

 

Aldrig  
Under én gang om ugen 
En gang om ugen 
2-4 gange om ugen  
5-6 gange om ugen 
En gang om dagen 
2 gange om dagen 
3 eller flere gange om dagen 
Ved ikke 

* 

 

Nu kommer der nogle spørgsmål om din hverdag og dine fritidsinteresser.  
Du skal klikke på det svar, du synes passer bedst på dig. 
 

72.  Hvor mange forskellige fritidsinteresser går du til?  

(fx fodbold, svømning, badminton eller andre sportsgrene, spejder, 

korsang, orkester, dans, ridning, syning, ungdomsklub) 

Ingen  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 eller flere 

Ved ikke 

* 

73.  Hvor ofte går du i ungdomsklub eller ungdomscafé?  Hver dag   

2-5 gange om ugen 

1gang om ugen      

Mindre end 1 gang om ugen 

Næsten aldrig      

Aldrig (går ikke i 

ungdomsklub eller 

ungdomscafé)  

Ved ikke    

* 

 Filter: 

Hvis SP 72 = [ingen], skal SP 74 ikke besvares  

* 

74.  Tænk på en helt normal uge. 

Hvor mange timer om ugen bruger du i alt på dine fritidsinteresser? 

Under 1 time om ugen 

Ca 1-1½ time om ugen 

Ca. 2-3 timer om ugen 

Ca 4-6 timer om ugen 

Ca 7-9 timer om ugen 

Ca 10-12 timer om ugen 

Ca. 13-15 timer om ugen 

Over 15 timer om ugen 

Ved ikke 

* 

75.  Hvor mange timer bruger du på et fritidsjob i løbet af en normal 

uge? 

Jeg har ikke et fritidsjob 

Under 1 time om ugen 

Ca. 1-1½ time om ugen 

Ca. 2-3 timer om ugen 

Ca. 4-6 timer om ugen 

Ca. 7-9 timer om ugen 

Ca. 10-12 timer om ugen 

Ca. 13-15 timer om ugen 

Over 15 timer om ugen 

ved ikke 

* 
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76.  Hvor mange bøger har I derhjemme? 

Der kan være ca. 40 bøger på 1 meter reolhylde. Tæl ikke 

ugeblade, aviser eller dine skolebøger med 

 

Ca. 0-10 bøger 

Ca. 11-25 bøger 

Ca. 26-100 bøger 

Ca. 101-200 bøger 

Ca. 201-500 bøger 

Flere end 500 bøger 

Ved ikke 

* 

77.  Hvor ofte oplever du følgende: 

 

Min mor eller far sidder og spiser aftensmad sammen med mig 

Hver dag   

2-5 gange om ugen 

1gang om ugen      

Mindre end 1 gang om ugen 

Næsten aldrig      

Aldrig     

Ved ikke  

    

 

* 

78.  Min mor eller far taler med mig bøger, film eller 

fjernsynsprogrammer 

* 

79.  Min mor eller far diskuterer politiske eller sociale emner med mig * 

80.  Min mor eller far spørger mig om, hvordan det går i skolen * 

81.  Min mor eller far hjælper mig med mine lektier * 

Nu kommer der nogle spørgsmål om dine forventninger til fremtiden.  
Du skal klikke på det svar, du synes passer bedst på dig. 

 

82.  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dine planer 

for fremtiden 

 

Det kan betale sig at tage en uddannelse, hvis jeg vil have et godt 

job. 

Meget enig  

Lidt enig 

Hverken enig eller uenig 

Lidt uenig  

Meget uenig  

Ved ikke 

* 

83.  Det betyder meget for mine fremtidsmuligheder, hvordan jeg klarer 

mig i skolen. 

* 

84.  Mine forældre forventer af mig, at jeg klarer mig godt i skolen * 

85.  Hvad regner du med at begynde på efter 9. klasse?  

(Kun ét svar) 

10. klasse på efterskole  

 

10. klasse et andet sted (fx på 

en folkeskole, ungdomsskole, 

10. klasses-center, privatskole, 

kostskole) 

 

En gymnasial uddannelse (fx 

stx, hf, hhx, htx)  

 

En erhvervsuddannelse (fx 

frisør-, mekaniker- eller 

tømreruddannelse) 

 

Andet 

 

Ved ikke 

* 

86.  Hvilken uddannelse regner du selv med at få? 

(den højeste, dvs. den, som det tager flest år at gennemføre) 

Mindre end 9. klasse (dvs. 

uden Folkeskolens 

afgangsprøve, FSA) 

  

9. klasse eller 10. klasse (med 

FSA) 

  

Gymnasial uddannelse 

 

Erhvervsuddannelse (frisør, 

elektriker, kontoruddannelse 

eller SOSU) 

  

Kort videregående uddannelse 

* 
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(markedsføringsøkonom, 

laborant mv.) 

  

Mellemlang videregående 

uddannelse (lærer, 

sygeplejerske, 

diplomingeniør) 

  

Lang videregående uddannelse 

(læge, jurist, gymnasielærer, 

civilingeniør) 

  

Andet, skriv___________ 

 

Ved ikke 

 Nu er der ikke flere spørgsmål.  
Klik på pilen, for at afslutte undersøgelsen. 
Mange tak for din deltagelse. 
 

 

 

 

 

 


