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Hvad er Den Nationale Trivselsmåling?

Den Nationale Trivselsmåling er en spørgeskemaundersø-

gelse, som bruges til at undersøge, hvordan folkeskoleele-

ver oplever deres trivsel i skolen, dele af deres undervis-

ningsmiljø samt ro og orden i klassen. Trivselsmålingen er 

elevernes mulighed for at give deres synspunkter til kende 

omkring undervisningen, deres relationer til andre på sko-

len, deres tilhørsforhold til skolen, mm. Målingen under-

søger ikke elevernes generelle trivsel men deres skoletrivsel. 

Målingen er vigtig for at give et billede af, hvordan eleverne 

trives i skolen på landsplan, i de forskellige kommuner, de 

enkelte skoler og klasser. Resultaterne kan bruges til at 

forbedre trivslen på skolerne. 

Alle elever, som modtager undervisning i henhold til folke-

skoleloven, skal hvert år gennemføre trivselsmålingen. Den 

skal gennemføres ved anvendelse af Undervisningsministe-

riets Trivselsværktøj.

Det fremgår af Folkeskoleloven, at trivselsmålingen 

gennemføres som en statistisk undersøgelse. Det betyder, 

at den enkelte elevs besvarelse ikke må anvendes som 

grundlag for pædagogiske eller administrative handlinger i 

forhold til den enkelte elev. Læs mere herom under ”Hvor-

dan behandles elevernes svar?” (s. 6)

Spørgsmålene er udviklet på baggrund af anbefalinger fra 

en ekspertgruppe nedsat af Undervisningsministeriet i 

2014. For alle folkeskoler, herunder også specialskoler og 

interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsesste-

der, er det fra skoleåret 2018/2019 obligatorisk at anvende 

Undervisningsministeriets værktøj til indsamling af elever-

nes besvarelser. Frie og private skoler kan frivilligt vælge at 

gennemføre trivselsmålinger, og ministeriets måleværktøj 

stilles	frit	tilgængeligt	uden	for	den	specifikke	periode	på	

året, hvor den er forbeholdt folkeskolerne. 

I skoleåret 2018/2019 er perioden for gennemførelse af 

trivselsmålingen den 6. maj til den 14. juni 2019. Fra skole-

året 2019/2020 vil måleperioden dog ligge den 20. januar 

til inden den 20. marts.

Folkeskoleeleverne tilgår trivselsmålingen ved hjælp af 

deres Unilogin og besvarer spørgsmålene elektronisk.  For 

alle elever er det muligt at bruge en højtlæsningsfunktion til 

at få spørgsmålene læst op. 

Trivselsmålingen gennemføres som en del af den almindeli-

ge	undervisning	for	alle	elever.	I	tilfælde	af,	at	en	eller	flere	

elever er fraværende den dag, målingen gennemføres, skal 

de derfor som udgangspunkt besvare spørgeskemaet på et 

andet	tidspunkt	inden	for	den	periode,	hvor	målingen	finder	

sted. Det er skoleledelsen, som er ansvarlig for, at der sæt-

tes tid af til, at alle elever får besvaret trivselsmålingen, hvis 

dette kan ske på et andet tidspunkt inden for den fastsatte 

måleperiode. Dette kan tilrettelægges i samarbejde med 

elevens centrale lærer eller pædagog.

Hvis der er spørgsmål, som eleven ikke ønsker at besva-

re, kan eleven benytte svarkategorien ’Jeg ønsker ikke at 

svare’. Hvis en elev er forhindret eller ikke ønsker at deltage 

i undersøgelsen, har det ikke konsekvenser for eleven. 

Klassens centrale lærer eller pædagog informerer elever 

om gennemførelsen af og opfølgningen på trivselsmålingen 

ved brug af et særligt informationsark henvendt til elever 

i	0.-3.	klasse	og	elever	i	4.-9.	klasse,	som	kan	findes	her. I 

kan læse mere om det pædagogiske personales opgaver og 

ansvar i forbindelse med trivselsmålingen på side  8-12.

Kommunerne og skolerne bruger de årlige trivselsmålinger 

i deres systematiske arbejde med trivsel og undervisnings-

miljø, og blandt andet skal resultaterne fremgå i skolens 

kvalitetsrapport. Data om elevernes trivsel indgår ligeledes 

i ministeriets årlige statusredegørelse for folkeskolens 

udvikling. 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/trivsel-og-undervisningsmiljoe/ekspertgruppen-om-elevernes-trivsel
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Undervisningsministeriets Trivselsværktøj indeholder 

mulighed for at tilvælge et ekstra modul om undervis-

ningsmiljø. Hvis skolerne tilvælger dette modul, så kan 

trivselsmålingen sammen med spørgsmålene i det ekstra 

modul	udgøre	den	første	af	de	fire	lovpligtige	faser	i	under-

visningsmiljøvurderingen,	nemlig	kortlægningen.	De	fire	

lovpligtige faser i en undervisningsmiljøvurdering er: 

 1. det psykiske, fysiske og æstetiske undervisnings-

  miljø kortlægges, 

 2. der skal laves en beskrivelse og vurdering af eventu- 

  elle undervisningsmiljøproblemer, 

 3. der skal udarbejdes en handlingsplan, hvor det frem- 

  går, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede  

  problemer skal løses, og

 4. forslag til retningslinjer for opfølgning på handlings- 

  planen.

Ved at tilvælge det ekstra modul får skolerne dermed mu-

lighed for at arbejde videre med trivselsmålingen og dens 

resultater som del af den lovpligtige undervisningsmiljøvur-

dering. Længere nede i denne vejledning kan I læse mere 

om denne mulighed på side 15.  

Formål og lovkrav
Den nationale trivselsmåling blev indført som led i folke-

skolereformen i 2014, som bl.a. havde til formål at styrke 

elevernes trivsel. Målingen er et vigtigt værktøj i det triv-

selsfremmende arbejde i folkeskolen.

 

Med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser giver målin-

gens resultater kommunen, skoleledelsen, elevråd, lærere 

og pædagoger mulighed for at arbejde systematisk med 

forbedring af elevernes trivsel på kommune-, skole- og klas-

seniveau.	Dermed	er	det	muligt	at	identificere	udfordringer	

og mønstre, som ikke nødvendigvis er tydelige i undervis-

ningen eller i pauserne. Trivselsmålingen giver således et 

godt grundlag for at blive klogere på, hvad der virker og 

ikke virker i den lokale sammenhæng, hvilket er væsentligt 

for valget af lokale opfølgningstiltag. Resultatet giver sam-

tidig en værdifuld statistisk og videnskabelig indsigt i børns 

og unges trivsel over tid under folkeskolereformen, og kan 

derfor indgå i tilsynsindsatsen på området. 

Det fremgår af folkeskolelovens § 56 b, at skolens leder én 

gang årligt skal gennemføre en måling af elevernes trivsel 

med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De 

enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre 

statistiske og videnskabelige undersøgelser omkring elev-

trivsel.  Det fremgår også af loven, at målingen af elevernes 

trivsel skal ske ved brug af et redskab, som Styrelsen for It 

og Læring stiller til rådighed for skolerne.   

Trivselsmålingen har således to hovedformål:   

 • At følge udviklingen i elevernes trivsel på nationalt  

  plan

 • At fungere som et redskab for skolerne og kom- 

  munerne til at måle, følge op på og arbejde med ele- 

  vernes trivsel via lokale indsatser på kommune-,  

  skole- og klasseniveau. 

Herudover følger det af Folkeskolelovens § 56 a, at oplys-

ningerne om elevers trivsel skal indgå i skolernes undervis-

ningsmiljøvurdering efter lov om elevers og studerendes 

undervisningsmiljø.  Det er endvidere et krav, at skolens 

kvalitetsrapport indeholder resultater fra trivselsmålingen. 

De regler kan I læse her: Bekendtgørelse om kvalitetsrap-

porter i folkeskolen siger om dette. 

Offentliggørelse af skolens resultater af 

trivselsmålingen

Styrelsen for It og Læring offentliggør statistiske resultater 

og tabeller over udviklingen i elevernes trivsel i folkeskolen 

på www.uddannelsesstatistik.dk. Det er ikke muligt at se 

de enkelte elevers svar. Ved at sammenholde resultaterne 

over en given årrække er det muligt at følge udviklingen i 

elevernes trivsel som led i skolernes kvalitetsarbejde.  

I henhold til Folkeskolelovens § 56a skal trivselsmålingens 

resultater indgå i folkeskolernes undervisningsmiljøvur-

dering. Undervisningsmiljøvurderingen skal ifølge lov om 

elevers og studerendes undervisningsmiljø være tilgænge-

lig på skolen for elever og andre interesserede. Det kan fx 

gøres ved, at trivselsmålingens resultater eller en beskrivel-

se heraf offentliggøres som del af skolens undervisningsmil-

jøvurdering på skolens hjemmeside. 

Hvem har ansvaret på skolerne og for hvad?
Skolens daglige ledelse er ansvarlig for, at skolen gennem-

fører trivselsmålingen for alle skolens elever inden for 

den fastlagte periode, og at der følges op på resultaterne. 

Skolelederen er den undersøgelsesansvarlige med min-

dre han eller hun udpeger en anden til denne rolle. Den 

undersøgelsesansvarlige skal sikre al relevant information 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196651
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=188636
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=188636
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163976
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163976
https://www.uddannelsesstatistik.dk/pages/grundskolen.aspx
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til og koordinering med skolens relevante parter (fx skole-

bestyrelse, elevråd, klasselærere, forældre), herunder at 

Undervisningsministeriets informationsbrev til forældre 

videregives til alle skolens forældre.

Skolens lærere og pædagoger har ansvaret for, at de enkel-

te klasser gennemfører trivselsmålingen. Det indebærer, at 

eleverne får den nødvendige information forud for målin-

gen, at de ved, hvordan de tilgår spørgeskemaet, eventuelt 

får hjælp til at forstå spørgsmålene, og at de ved, hvordan 

resultaterne fra trivselsmålingen vil blive behandlet og 

anvendt efterfølgende. 

Skolens bestyrelse fører tilsyn med skolens arbejde med 

elevernes trivsel, og trivselsmålingen kan her være en hjælp 

til at svare på, om skolen lever op til de vedtagne principper 

og kommunalpolitiske målsætninger. 

I kan læse mere om, hvilket ansvar og hvilke opgaver, der 

påhviler henholdsvis lærere og pædagoger, skolens ledelse 

samt skolebestyrelsen i dette dokument fra side 8.

Hvor kan vi finde hjælp til arbejdet med 
trivselsmålingen?
Har	I	spørgsmål,	som	I	ikke	kan	finde	svar	på	her,	kan	I	

kontakte: 

 • Styrelsen for It og Læring (STIL) vedrørende databe- 

  skyttelse og teknisk support på telefon:  35 87 83 00  

  eller via kontaktformularen på www.nationaltrivsel.dk 

 • Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) ved- 

  rørende gennemførelse og brug af trivselsmålingen  

  samt undervisningsmiljøvurderingen: 

  Telefon: 72 26 54 17 eller e-mail: 

  trivselsmaaling@dcum.dk 

Hvordan behandles elevernes svar? 
Trivselsmålingen skal gennemføres som en statistisk under-

søgelse. 

Det betyder, at den enkelte elevs besvarelse af spørgeske-

maet ikke må anvendes som grundlag for pædagogiske eller 

administrative handlinger i forhold til den enkelte elev. Der 

må dog gerne laves indsatser i forhold til grupper af elever, 

eksempelvis på klasseniveau. 

 

Det sikres bl.a. ved, at skolens lærere og eller andre, der 

arbejder med eleverne, ikke har mulighed for at se eller 

anvende den enkelte elevs besvarelse. Trivselsmålingsværk-

tøjet giver kun adgang til resultaterne i form af tabeller og 

grafer, hvor den enkelte elevs besvarelse ikke kan ses eller 

udledes. Trivselsværktøjet har de enkelte klasser som lave-

ste visningsniveau, og der vises kun svarfordelinger på de 

enkelte spørgsmål, hvis der minimum er tre elevbesvarelser.

Det er vigtigt, at også skolens lærere og pædagoger er 

bekendt med, at der ikke må iværksættes pædagogiske eller 

administrative handlinger i forhold til den enkelte elevs 

besvarelse af spørgeskemaet. Hvis en lærer eller pædagog 

utilsigtet ser en elevs svar på et spørgsmål, når målingen 

gennemføres, må de ikke reagere på eller anvende denne 

information.  

Elevernes besvarelser overføres fra Undervisningsmini-

steriets trivselsmålingsværktøj sammen med elevernes 

Unilogin og CPR-numre til Undervisningsministeriets stati-

stikberedskab, hvorfra de kan anvendes til yderligere stati-

stiske analyser og forskning. Der offentligøres fx statistiske 

rapporter og resultater i ministeriets datavarehus. Det vil 

heller ikke være muligt at se de enkelte elevers besvarelse i 

disse statistikker. 

For at sikre, at alle elever ved, at deres besvarelser i triv-

selsmålingen er fortrolige og således ikke kan ses af hverken 

deres lærere, klassekammerater eller forældre, er der udar-

bejdet en elevrettet video samt informationsark til eleverne 

herom. Video og informationsark er målrettet elever i hhv. 

0.-3. klasse og 4.-9. klasse. Informationsark skal oplæses og 

uddeles af klassens lærer/pædagog med henblik på at skabe 

tryghed ved besvarelsen. Formålet er først og fremmest 

at sikre, at eleverne ved, at deres individuelle svar ikke vil 

blive set af andre end dem selv. Med denne viden kan det 

forhåbentlig forhindres, at eleverne går med en frygt for, at 

det, de svarer, får negative konsekvenser for dem. Eller at 

elever sidder med en forventning om, at de gennem svarene 

i spørgeskemaet kan fortælle deres lærere eller pædagoger, 

hvad lige præcis de mener og oplever – med efterfølgende 

forventning om, at de voksne handler på det. Formålet med 

trivselsmålingen er ikke at følge enkeltelevers trivsel, men 

at afdække trivsel på gruppeniveau. 

Styrelsen for It og Læring kan som dataansvarlig videregive 

besvarelserne på elevniveau til forskere og andre myndig-

heder, men udelukkende til brug for forskning og statistik. 

Det sker under de retningslinjer, som Datatilsynet har fast-

mailto:trivselsmaaling%40dcum.dk?subject=
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sat for sådanne videregivelser, herunder at forskerne skal 

slette eller anonymisere elevernes besvarelser, når deres 

projekt er afsluttet. Undervisningsministeriet har endvide-

re besluttet, at personhenførbar data fra trivselsmålingen 

kun kan tilgås af forskere og myndigheder via forskerkonti 

hos Danmarks Statistik. 

Hvad måler trivselsmålingen? 
Trivsel	er	afgørende	for	den	enkeltes	velbefindende	og	er	

tæt koblet til udvikling og læring. Elevers trivsel påvirkes af 

mange forhold, blandt andet hjemmemiljøet, fritidsinteres-

ser og skolens undervisningsmiljø. Det er vigtigt at fremhæ-

ve, at den nationale trivselsmåling har fokus på elevernes 

trivsel i skolen. 

I den nationale trivselsmåling skelnes der mellem de tre 

overordnede temaer Trivsel, Ro og orden og Undervis-

ningsmiljø. De tre temaer overlapper hinanden og påvirker 

hinanden gensidigt. 

I forhold til temaet Trivsel koncentrerer målingen sig om 

de forhold, som skolen har mulighed for at arbejde med, og 

tager afsæt i: 

 • Psykisk og fysisk velbefindende, fx elevens glæde,  

  tryghed og engagement i skolelivet, og dets 

  udfordringer og oplevelse af anerkendelse, 

	 	 tilhørsforhold	og	indflydelse	på	skolen.	

 • Faglige og personlige kompetencer, fx handlings- 

  kompetence, robusthed, empati og det at kunne  

  udvikle positive relationer.

 • Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne, fx  

  et godt undervisningsmiljø med støtte fra klasse- 

  kammerater, lærere og opbakning fra familien.

Temaet Ro og orden dækker især forhold omkring klassele-

delse, støj og koncentration.

Temaet Undervisningsmiljø afdækker elevernes psykiske 

undervisningsmiljø, herunder oplevelsen af at føle sig inklu-

deret i skolens faglige og sociale fællesskaber, relationer til 

lærere og klassekammerater. 

Det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø berøres i 

mindre grad i trivselsmålingen. For at leve op til loven om 

at gennemføre en undervisningsmiljøvurdering minimum 

hvert tredje år, er det muligt at kombinere de to under-

søgelser i én. Det kan I læse mere om på side 15 i denne 

vejledning.

Trivselsmålingen indeholder 20 spørgsmål for elever i 

0.-3. klasse og 40 spørgsmål for elever i 4.-9. klasse. Alle 

spørgsmål er obligatoriske. Spørgsmålene er udvalgt af en 

ekspertgruppe	og	kan	ses	i	pdf-filer	her:	

Spørgerammen til elever i børnehaveklasse til 3. klasse (pdf) 

Spørgerammen til elever i 4. til 9. klasse (pdf)

https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/apr/180417-spoergeskema-til-boernehaveklassen-til-3.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf16/jun/160624-trivselsspoergeramme-til-mellemtrin-og-udskoling-2.pdf
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Vejledningen er inddelt efter lærere og pædagogers, skoleledelsens og skolebestyrelsens ansvar og opgaver i arbejdet med 

trivselsmålingen.	Farverne	på	de	enkelte	faser	i	figuren	ovenfor	går	igen	i	de	afsnit,	som	vedrører	den	relevante	fase.	Dette	

gælder for den del af vejledningen, som retter sig til lærere og pædagoger, samt den del, der henvender sig til skolens daglige 

ledelse.

Vejledning til arbejdet med
trivselsmålingen

I denne vejledning kan I læse om, hvordan I skal og kan 

arbejde med trivselsmålingen. Vejledningen henvender sig 

til jer, der er:

• lærere og pædagoger 

• skolens daglige ledelse 

• skolens bestyrelse. 

Med vejledningen guides I gennem forberedelser forud for 

gennemførelsen af trivselsmålingen, selve gennemførelsen 

af trivselsmålingen, og der gives anvisninger til hvordan, der 

følges op på trivselsmålingen, når I står med resultaterne. 

Nærværende vejledning har til formål at guide de professio-

nelle i skolen samt skolens bestyrelse til en god proces med 

at forberede, gennemføre og følge op på trivselsmålingen. 

Nedenstående	figur	illustrerer	de	faser,	som	nærværende	

vejledning er bygget op omkring.
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Guide til lærere og pædagoger

Klassens centrale lærere og pædagoger er ansvarlige for, 

at klassen gennemfører trivselsmålingen. Resultaterne fra 

trivselsmålingen	vil	kunne	understøtte	og	kvalificere	det	

eksisterende trivselsarbejde i klassen og på skolen, som er 

med til at forbedre elevernes trivsel i skolen. I dette vejled-

ningsmateriale	kan	I	finde	viden	om	jeres	opgaver	i	forbere-

delserne til gennemførelsen af trivselsmålingen, opgaver ved 

selve gennemførelsen samt ved opfølgningen på trivselsmålin-

gens resultater. 

Forberedelser inden gennemførelsen af 
trivselsmålingen

Forud for gennemførelsen af trivselsmålingen er det vigtigt, 

at I som lærere og pædagoger med ansvar for en klasse 

planlægger en proces og forbereder elever godt. 

Planlæg processen

Ved at planlægge arbejdet med trivselsmålingen i klassens 

team, kan I få en fælles forståelse af trivselsmålingens 

formål og gennemførelse, hvornår eleverne inddrages i pro-

cessen samt brug af trivselsmålingens resultater. En klar og 

fælles forståelse af, hvad I vil bruge trivselsmålingen til, gør, 

at det bliver nemmere at samarbejde omkring resultaterne 

og indsatserne.

I har en vigtig opgave i udførelsen af trivselsmålingen, da 

I er til stede, når eleverne skal svare på spørgeskemaet. 

Hvis eleverne har spørgsmål til, hvad de skal, hvorfor eller 

hvordan, er det vigtigt, at I er godt forberedte.

Informer eleverne om trivselsmålingen 

Klassens elever skal have information om trivselsmålingen 

forud for gennemførelsen, herunder information om, hvad 

de selv skal gøre. En af klassens lærere eller pædagoger 

skal derfor sørge for, at klassen får oplæst og udleveret et 

særligt informationsark i god tid (en eller to uger) forud for 

trivselsmålingen samt på selve dagen for trivselsmålingen. 

Informationsarket fortæller eleverne om formålet med triv-

selsmålingen, om indholdet i spørgeskemaet, hvad resulta-

ternes	anvendes	til	mm.	I	finder	informationsarket	på	

www.emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/trivselsma-

ling. 

Hvad skal eleverne svare på?

Eleverne skal svare på spørgsmål, som omhandler deres 

sociale og faglige trivsel i skolen, deres oplevelse af støtte 

og inspiration i undervisningen samt ro og orden. I kan læse 

de konkrete spørgsmål i spørgeskemaet til henholdsvis 

0.-3. klasse og 4.-9. klasse på de tilhørende links. 

Hvis det er besluttet, at skolen gennemfører undervis-

ningsmiljøvurderingen som en del af trivselsmålingen, vil 

eleverne ligeledes skulle svare på 9 ekstra spørgsmål om 

det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Disse spørgs-

mål	finder	I	her:	UMV 0.-3. klasse og UMV 4.-9. klasse. 

Oplæsningsfunktion og høretelefoner

Mind gerne eleverne om, at de skal medbringe høretelefo-

ner på dagen for trivselsmålingen, så de kan benytte oplæs-

ningsfunktionen uden at forstyrre de andre elever. 

Svære ord 

Spørgsmålene i spørgeskemaet er udarbejdet, så de tager 

højde for børnenes alder. Der kan dog være ord, begreber 

eller svarkategorier i spørgeskemaet, som er svære for 

nogle elever. I kan hente ordlister for henholdsvis 0.-3. klas-

se og 4.-9. klasse, som forklarer udvalgte ord og begreber. 

Ordlisten kan eventuelt bruges sammen med hele klassen 

til	at	få	en	fælles	forståelse	af	ordene.	Ordlisterne	kan	fin-

des her: Ordliste 0.-3. klasse og Ordliste 4.-9. klasse.

Følelsesmæssige reaktioner 

Måske vil nogle elever opleve, at visse spørgsmål er svære 

at besvare eller berører følsomme emner. Fortæl gerne ele-

https://www.emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/trivselsmaling
https://www.emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/trivselsmaling
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/apr/180417-spoergeskema-til-boernehaveklassen-til-3.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf16/jun/160624-trivselsspoergeramme-til-mellemtrin-og-udskoling-2.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/april/190411-uvm-i-0-3-klasse.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/april/190411-umv-i-4-9-klasse.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/april/190411-ordliste-0-3-klasse.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/april/190411-ordliste-4-9-klasse.pdf
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verne, hvordan de kan undlade at svare på spørgsmål, hvis 

de	finder	dem	for	svære.	I	tiden	efter	de	har	besvaret	spør-

geskemaet, kan nogle elever have brug for én at tale med. 

Det kan i denne sammenhæng være relevant at nævne eller 

gentage for eleverne, at I ikke kan se deres svar og derfor 

ikke derigennem kan få at vide, hvordan de har det. Fortæl 

gerne eleverne på forhånd, at I står til rådighed, hvis de har 

brug for en snak. I kan også henvise til relevante ressource-

personer, fx en AKT-lærer eller trivselsmedarbejder. 

Elever i de yngste klasser og elever med særlige behov 

Trivselsmålingen kan kræve særlig forberedelse af elever 

i de små klasser, ligesom der kan være elever, der ikke kan 

gennemføre trivselsmålingen alene og derfor har brug for 

særlig hjælp, som rækker udover oplæsningsfunktionen. I 

planlægningsfasen er det derfor relevant at vurdere:

 • om nogle elever skal have støtte til at besvare  

  spørgeskemaet

 • om nogle elever skal have mulighed for at sidde et  

  uforstyrret sted under besvarelsen

 • om nogle elever skal besvare spørgeskemaet over  

	 	 flere	omgange

 • om nogle elever slet ikke er i stand til at gennem- 

  føre trivselsmålingen, fx kan der være elever, som  

  pga. et handicap ikke meningsfuldt vil kunne  

  gennemføre spørgeskemaet, hvorfor disse kan  

  fritages fra målingen.  

Gennemførelse af trivselsmålingen

Når eleverne skal besvare spørgeskemaet, skal I som lærere 

og pædagoger gentage den information om trivselsmålin-

gen, som eleverne tidligere er blevet oplyst om gennem det 

informationsark,	som	de	fik	læst	højt	samt	udleveret.

Det er desuden vigtigt, at der skabes en rolig og tryg at-

mosfære omkring gennemførelsen af trivselsmålingen, så 

eleverne føler sig trygge ved at besvare den. For eksempel 

må eleverne ikke sidde med oplevelsen af, at de bliver testet 

og skal svare noget bestemt.  

Herudover skal klassen have at vide:

	 •	 hvor	de	finder	spørgeskemaet	

  (www.nationaltrivsel.dk) 

 • at de skal logge ind med deres Unilogin

 • hvad de skal gøre for at få læst spørgsmål og svar op 

 • at de skal bruge høretelefoner, hvis de skal bruge  

  oplæsningsfunktionen

 • at de skal være opmærksomme på, at svarkatego- 

  rierne skifter undervejs i spørgeskemaet

 • hvad de skal lave, når de er færdige med at besvare  

  spørgeskemaet.

Det er vigtigt, at I som lærere og pædagoger husker, at der ikke 

må iværksættes pædagogiske eller administrative handlinger 

på baggrund af den enkelte elevs besvarelse af spørgeskemaet. 

Hvis du utilsigtet ser en elevs svar på et spørgsmål, når trivsels-

målingen gennemføres, må du ikke reagere på eller anvende 

denne information.  

Fravær 

Er	én	eller	flere	elever	fraværende	den	dag,	resten	af	

klassen gennemfører undersøgelsen, skal de fravæ-

rende elever gennemføre trivselsmålingen en anden 

dag. Det er skoleledelsen, som er ansvarlig for, at der 

sættes tid af til, at alle elever får besvaret trivselsmå-

lingen, hvis dette kan ske på et andet tidspunkt inden 

for den fastsatte måleperiode. Dette kan tilrettelæg-

ges i samarbejde med klassens centrale lærer eller 

pædagog.  

Vurdering af resultaterne

I får adgang til trivselsmålingens resultater i Undervisnings-

ministeriets Trivselsværktøj (nationaltrivsel.dk), når hele 

skolen har gennemført trivselsmålingen og senest ved den 

nationale indsamlingsperiodes afslutning. I kan se skolens 

og klassens svar på spørgsmålsniveau, ligesom I også kan se 

trivselsmålingens indikatorer på skole- og klasseniveau for 

4.-9. klasse.

Trivselsmålingens	indikatorer	er	fire	statistisk	validerede	

temaer, som trivselsmålingens resultater afrapporteres 

på: 1) social trivsel, 2) faglig trivsel, 3) støtte og inspiration 

samt 4) ro og orden. I kan læse om indikatorerne i afsnittet 

’Trivselsmålingens resultater og indikatorer’.

Det er et nationalt mål, at elevernes trivsel i folkeskolen skal 

øges. Kommunens lokalpolitikere, forvaltningen og skolens 

ledelse kan desuden have fastsat lokale mål og succeskrite-

https://www.nationaltrivsel.dk/nationaltrivsel/login
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rier for trivselsarbejdet. Disse mål kan I bruge som overord-

nede vurderingskriterier for klassens trivsel. Efter behov 

kan I også inddrage jeres skoleledelse, skolebestyrelse eller 

ressourcepersoner. 

Når I har klassens resultater, anbefales det, at I: 

 • skaber jer et overblik over klassens trivsel, fx ved  

  hjælp af indikatorerne (for 4.-9. klasse)

 • bruger svarene på enkeltspørgsmål til at blive 

  klogere på, hvor klassens trivsel er god, og hvor  

  der skal sættes ind, for at forbedre trivslen  

 • involverer ledelse og/eller ressourceperson på  

  skolen for at drøfte resultaterne i de tilfælde, hvor  

  resultaterne viser mistrivsel i klassen 

 • udvælger fokusområder, hold fx resultaterne op  

  imod politiske eller pædagogiske mål og/eller 

  tidligere resultater for klassen 

 • holder klassens resultater op imod kommunens  

  eller skolens samlede resultater

 • fortæller eleverne om resultaterne på baggrund af  

  overvejelser med ledelse/ressourceperson

 • formidler resultaterne til klassens forældre og  

  orienterer om, at der udarbejdes en handleplan 

Folkeskoleloven tager ikke stilling til, hvordan skolerne 

skal orientere elever og forældre om resultatet af trivsels-

målingen og skolens opfølgningstiltag. Det er derfor op til 

lokal	beslutning	at	finde	den	rette	løsning	for	orienteringen	

herom. 

Opfølgning på trivselsmålingen

Det anbefales, at resultaterne fra trivselsmålingen anven-

des til at sætte gang i målrettede indsatser for at styrke 

trivslen på klasseniveau. Resultaterne kan og skal ikke 

anvendes i forhold til enkeltelever. 

En handleplan beskriver, hvordan I på baggrund af trivsels-

målingens resultater vil sætte ind med indsatser, der skal 

fremme trivslen. Klassens lærere og pædagoger udarbejder 

sammen handleplanen for klassen. Ledelse, ressourceper-

soner, forældre og elever kan inddrages. Handleplanen 

tager direkte afsæt i klassens (og evt. skolens) resultater fra 

trivselsmålingen. Når I udformer handleplanen, er det rele-

vant at indtænke skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi 

samt eventuelt øvrige trivselsindsatser. I kan desuden tage 

udgangspunkt i spørgsmål som disse:

 • Hvilke områder har brug for indsatser i vores 

  klasse/på vores årgang?

 • Skal indsatserne tænkes sammen med centrale  

  målsætninger eller aktiviteter på skolen?

 • Hvem skal involveres? Fx skoleledelsen, andre 

  lærere eller pædagoger, ressourcepersoner, 

  elevråd, forældre?

 • Hvordan inddrages eleverne i arbejdet med at  

  fremme trivslen i klassen?

 • Hvilke mål vil vi opnå og med hvilke indsatser?

 • Hvornår skal indsatserne gennemføres, og hvem er  

  ansvarlig for at gennemføre indsatserne?

 • Hvordan vil vi evaluere på om indsatsen/

  indsatserne har en effekt?

Få en dybere forståelse af målingens resultater 

Resultaterne fra trivselsmålingen giver et generelt 

billede af klassens trivsel ud fra en række udvalgte 

spørgsmål. De fortæller ikke alt om, hvad der er på 

færde i klassen. Derfor kan det være godt at undersø-

ge de bagvedliggende årsager til, at resultaterne ser 

ud, som de gør. Overvej fx at lave opfølgende samtaler 

med klassen, hvor I spørger ind til de områder, I har 

valgt at sætte fokus på. Derudover kan I overveje at 

få en ressourceperson til at observere klassen for 

at	hjælpe	med	at	finde	årsager	og	derudfra	tale	om	

forslag til løsninger.  

Formidling til forældrene

Forældrene spiller en stor rolle i elevernes trivsel i 

skolen. Derfor er det vigtigt, at de informeres om klas-

sens resultater samt de planlagte tiltag for at forbedre 

trivslen i klassen/på skolen. Informationen kan ske 

skriftligt og ved jeres næste forældremøde, hvis det er 

inden for relativt kort tidshorisont. Overvej, hvilken 

formidlingsform, der virker bedst ud fra klassens 

resultater og de igangsatte indsatser. 

Hvis resultaterne viser, at klassen har mange eller 

alvorlige udfordringer, kan det være nødvendigt med 

et ekstra forældremøde, hvor I informerer og drøfter, 

hvordan forældrene kan hjælpe med at øge elevernes 

trivsel i skolen. 
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Evaluering af trivselsfremmende 
indsatser

Som led i arbejdet med trivselsmålingen vil det være en 

fordel at gøre noget ud af at evaluere de indsatser, som I 

sætter i gang på baggrund af resultaterne fra trivselsmålin-

gen. Hvordan det gøres, afhænger meget af hvilken type af 

indsatser, der er tale om. Følgende spørgsmål kan dog være 

en inspiration til evalueringen: 

 • Har vi igangsat det, vi ville, på baggrund af 

  resultaterne fra trivselsmålingen?

 • Har vi opnået de ønskede resultater – og hvor ser  

  vi effekten? 

 • Har vi justeret indsatserne undervejs? 

 • Hvordan justerer vi, hvis indsatserne ikke virker  

  som ønsket? 

Det er også en mulighed at lave en frivillig trivselsmåling i 

Undervisningsministeriets Trivselsværktøj for at følge op 

på, om trivslen er blevet bedre. Således kan I sammenligne 

resultaterne før indsatsen med resultaterne efter indsatsen.
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Guide til skoleledelsen

Den daglige skoleledelse er ansvarlig for, at skolen gen-

nemfører trivselsmålingen inden for den periode, som er 

udmeldt af Undervisningsministeriet, og at der følges op på 

resultaterne.	I	dette	vejledningsmateriale	kan	I	finde	viden	

om jeres roller, ansvar og opgaver i forberedelserne inden 

gennemførelsen, i forbindelse med selve gennemførelsen 

samt ved opfølgningen på trivselsmålingen. Den under-

søgelsesansvarlige er enten skolelederen eller en person 

udpeget af skolelederen.

 

Forberedelser inden gennemførelsen 
af trivselsmålingen

Vurder hvornår trivselsmålingen skal finde sted på 

jeres skole

Undervisningsministeriet fastsætter en periode, hvor alle 

folkeskoler skal gennemføre trivselsmålingen. Inden for 

denne periode beslutter I på jeres skole, hvornår jeres lo-

kale målingsperiode skal ligge. Der vil være forskel på, hvor 

meget tid, I som skole vurderer, det vil tage, før alle elever 

har gennemført målingen. Den undersøgelsesansvarlige 

kan sætte en slutdato i trivselsværktøjet. Når denne dato 

passeres, kan eleverne ikke længere besvare spørgeske-

maet og om natten genereres alle rapporter. Det vil sige, at 

man dagen efter kan gå ind i trivselsværktøjet og se skolens 

resultater. 

Af hensyn til eleverne vil det være en god idé at afsætte så 

kort en tidsramme for skolens gennemførelse af målingen 

som muligt, således at eleverne ikke skal vente for længe, 

fra de besvarer spørgeskemaet, til klassen har resultaterne. 

Samtidig skal tidsrammen naturligvis være realistisk, så I 

sikrer, at alle klasser når at gennemføre inden for perioden.

 

Vælger man ikke at sætte en slutdato selv, vil målingsperi-

oden slutte når den af Undervisningsministeriets fastsatte 

periode udløber. 

Vurder om trivselsmålingen skal kombineres med 

undervisningsmiljøvurderingen 

Det følger af lov om elevers og studerendes undervisnings-

miljø, at skolens ledelse skal sørge for, at der for skolen 

udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af 

sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene ved-

rørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesste-

det. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der 

sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, 

dog mindst hvert tredje år. 

    

Som skoleledelse kan I derfor overveje at kombinere 

trivselsmålingen med kortlægningen af jeres undervisnings-

miljø. Undervisningsmiljøvurderingen undersøger elever-

nes perspektiv på både det fysiske, psykiske og æstetiske 

undervisningsmiljø, og består derudover af tre yderligere 

elementer: beskrivelse og vurdering, handleplan og plan for 

opfølgning på handleplan. 

Bemærk, at jeres kommune kan have truffet et valg om, at 

alle kommunens skoler skal gennemføre kortlægningen af 

undervisningsmiljøet kombineret med trivselsmålingen. 

Lav en køreplan

Hvis I laver en køreplan for arbejdet med trivselsmålingen, 

kan I holde overblikket. Som undersøgelsesansvarlig kan 

man fx nedsætte en arbejdsgruppe, der kan deltage i plan-

lægning, vurdering og opfølgning på resultaterne for skolen 

og klasserne. Her kan I fx inddrage undervisningsmiljøre-

præsentanter, elever/elevråd, lærere, pædagoger, ressour-

cepersoner og ledelse.

Skab ejerskab – inddrag personalet 

I bør overveje en involverende proces til at skabe ejer-

skab til målingen. Dette er vigtigt for at få gjort målingen 

meningsfuld ind i hverdagspraksis og skolens årshjul for 

dem, der arbejder med målingen. Overvej derfor at lave en 
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forventningsafstemning om, hvordan I på jeres skole skal 

arbejde med trivselsmålingen og dens resultater. Dette kan 

fx foregå på et opstartsmøde. 

Sørg for at formidle vigtig information om trivselsmå-

lingen

Trivselsmålingen indebærer en behandling af elevers 

personoplysninger. Det betyder, at der er en obligatorisk 

oplysningspligt	omkring	den	dataindsamling,	der	finder	

sted, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 13. 

Undervisningsministeriet har udarbejdet et informations-

brev henvendt til forældre, som skolens leder skal distribu-

ere. Find informationsbrevet på www.emu.dk/grundskole/

undervisningsmiljo/trivselsmaling 

Informationsbrevet fortæller forældrene om formålet med 

trivselsmålingen, om indholdet i spørgeskemaet, fortrolig-

hed og om hvordan eleverne skal forholde sig, hvis de har 

spørgsmål til spørgeskemaet eller ikke ønsker at besvare 

spørgsmål.

Derudover skal elevrådet, forældrene og skolebestyrelsen 

introduceres for trivselsmålingen og dens indhold forud for 

gennemførelsen.

Tag hånd om sårbare børn 

Trivselsmålingen kan sætte mange tanker i gang. Elever 

kan derfor få behov for at tale med en voksen efter at have 

besvaret spørgeskemaet. Aftal med personalegruppen, 

hvornår og hvordan de står rådighed, hvis der er elever, der 

har brug for en snak.

Sørg for at Unilogin er opdateret

Elever og personale har adgang til trivselsmålingen via Uni-

login. I skal derfor sikre, at alle medarbejderes og elevers 

Unilogin er opdateret i systemet forud for gennemførelsen. 

Dette skyldes, at lærere og pædagoger ellers kan opleve 

problemer for nogle elever i forhold til at tilgå undersøgel-

sen. Dette fordi Undervisningsministeriets Trivselsværktøj 

trækker sine elevoplysninger direkte fra Unilogin.

https://www.emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/trivselsmaling
https://www.emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/trivselsmaling
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Om undervisningsmiljøvurderingen 
Undervisningsmiljøvurderingen skal laves på skolen hver 

gang, der sker ændring i undervisningsmiljøet, dog mindst 

hvert tredje år, jf. undervisningsmiljøloven. Ved at kombi-

nere trivselsmålingen med undervisningsmiljøvurderingen 

kan I lave én samlet undersøgelse, hvilket giver mulighed 

for at tænke undervisningsmiljø og trivsel sammen. Det kan 

lette skolens administrative arbejde. At kombinere de to 

undersøgelser betyder i praksis, at I skal følge kravene til 

undervisningsmiljøvurderingen, når I laver de to undersø-

gelser samtidigt. 

Det vil sige, at trivselsmålingen suppleres med ni ekstra 

spørgsmål, som sikrer at man kommer hele vejen omkring 

det psykiske, fysiske og æstetiske miljø i skolen. Dette kan I 

gøre i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj 

(www.nationaltrivsel.dk) ved at vælge spørgsmålspakken 

Trivsel+UMV.  Så oprettes undersøgelsen automatisk med 

trivselsmålingens 20 eller 40 spørgsmål suppleret med de 

ni yderligere spørgsmål. Download en liste med de ni ekstra 

spørgsmål om elevernes fysiske og æstetiske omgivelser til 

hhv. UMV 0.-3. klasse (Pdf) og UMV 4.-9. klasse (Pdf) her.

Når I står med resultaterne, vil besvarelserne om de fysiske 

og æstetiske omgivelser blive vist i et kapitel til sidst i 

rapporterne.

Undervisningsmiljøvurderingen	har	fire	lovpligtige	elemen-

ter,	som	skal	følges.	De	fire	lovpligtige	elementer	er:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet (det kan være  

  trivselsmålingen + spørgsmål om fysiske og æsteti- 

  ske omgivelser)

 2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne, herunder  

  udfordringer i undervisningsmiljøet

 3. Lave en handleplan

 4. Lave retningslinjer for opfølgning på handleplanen

Det er et krav, at elever inddrages i planlægningen, tilret-

telæggelsen og gennemførelsen samt opfølgningen på un-

dervisningsmiljøvurderingen. Hvis eleverne på jeres skole 

har valgt Undervisningsmiljørepræsentanter, skal de også 

inddrages i arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen. 

I skal offentliggøre jeres undervisningsmiljøvurdering på 

skolens hjemmeside.

For folkeskoler er det et krav, at den nationale trivselsmå-

ling anvendes i skolens undervisningsmiljøvurderingen 

ifølge folkeskolelovens §56. Dette er relevant i tilfælde af, at 

I gennemfører undervisningsmiljøvurderingen løsrevet fra 

trivselsmålingen. 

Dansk Center for Undervisningsmiljø tilbyder vejledning og 

værktøj til skoleledelsens arbejde med at kombinere de to 

undersøgelser. Besøg www.dcum.dk, hvis I vil vide mere om 

undervisningsmiljø. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636
https://www.nationaltrivsel.dk/nationaltrivsel/login
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/april/190411-uvm-i-0-3-klasse.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/april/190411-umv-i-4-9-klasse.pdf
http://dcum.dk/
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Gennemførelse af trivselsmålingen

Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at alle klassers lærere 

og pædagoger er tilstrækkeligt klædt på til at gennemføre 

trivselsmålingen i klasserne sammen med eleverne. Her-

udover skal lærerne være informeret om, hvem de kan få 

teknisk support fra. Se www.nationaltrivsel.dk.

Når I har gennemført forberedelserne til trivselsmålingen, 

har skoleledelsen/den undersøgelsesansvarlige følgende 

opgaver:

• Klarmeld undersøgelsen

 - Gå ind på www.nationaltrivsel.dk og klarmeld  

  målingen. Den undersøgelsesansvarlige kan forinden  

	 	 sætte	en	skolespecifik	start-	og	slutdato,	evt.	tilvælge		

  spørgsmålspakken til undervisningsmiljøvurderingen  

  samt se klasselister. Eleverne kan ikke gennemføre  

  undersøgelsen, før der er klikket på knappen 

  ”Klarmeld måling”. 

• Følg op på klassernes gennemførelse

 - Undervisningsministeriets Trivselsværktøj giver 

  mulighed for at se skolens og klassernes svarprocent  

  løbende. Vær dog opmærksom på, at svarprocenten  

  i mange tilfælde først opdateres dagen efter, at 

  besvarelser er gennemført i praksis. Aftal evt. med  

  lærere og pædagoger, hvad I gør, hvis svarprocenten  

  er lav.

• Følg op på fraværende elever 

 - Elever, som er fraværende, når klasserne gennemfø- 

  rer undersøgelsen, skal som udgangspunkt besvare  

  spørgsmålene på et andet tidspunkt.

 - Det har ikke konsekvenser for den enkelte elev, hvis  

  de ikke får gennemført trivselsmålingen. 

• Afslut undersøgelsen

 - I Undervisningsministeriets Trivselsværktøj lukker  

	 	 undersøgelsen	automatisk,	når	den	officielle	slutdato

   passeres. Hvis jeres skole er færdig eller forventes  

  at være færdig før dette tidspunkt, kan I med fordel  

  lukke undersøgelsen, ved at rykke slutdatoen frem.  

  På den måde kan I hurtigere få adgang til skolens  

  og klassernes resultater og indtænke dem i skolens  

  øvrige trivselsarbejde.

Vurdering af resultaterne

I får adgang til trivselsmålingens resultater i Undervisnings-

ministeriets Trivselsværktøj (www.nationaltrivsel.dk), når 

hele skolen har afsluttet trivselsmålingen, og senest ved den 

officielle	indsamlingsperiodes	afslutning.	I	kan	se	skolens	

og klassernes samlede svar på spørgsmålsniveau, ligesom 

I også kan se trivselsmålingens indikatorer på skole- og 

klasseniveau for 4.-9. klasse. I kan ikke se de enkelte elevers 

svar. Resultaterne bliver i efteråret offentligt tilgængelige 

på skoleniveau på www.uddannelsesstatik.dk sammen med 

resultaterne på kommuneniveau og landsniveau.

Det er et nationalt mål, at elevernes trivsel i skolen skal 

øges. Kommunen kan have fastsat lokale mål og succes-

kriterier for trivselsarbejdet. Disse mål kan I bruge som 

overordnede vurderingskriterier for skolens trivsel. Efter 

behov kan I også inddrage sparring fra jeres skolebestyrelse 

eller ressourcepersoner i forvaltningen. 

Når I har skolens resultater, anbefales det, at I: 

 • skaber jer et overblik over - og et detaljeret indblik  

  i - skolens trivsel

 • udvælger fokusområder, hvor I gerne vil forbedre  

  elevernes trivsel. Hold fx resultaterne op imod 

  opstillede politiske eller pædagogiske mål

 • dykker nysgerrigt ned i resultaterne og involverer  

  ressourcepersoner i forvaltningen og personalet på  

  skolen for at drøfte resultaterne

 • informerer skolens personale om skolens overord-

  nede resultater 

 • overvej om skolens forældre, elevråd og bestyrelse  

  skal informeres om resultater før eller efter, der er  

  udarbejdet en handleplan herom. 

Hvis I har lavet trivselsmålingen og den lovpligtige undersø-

gelse af undervisningsmiljøet samtidig, skal I huske at følge 

kravene til undervisningsmiljøvurderingen.

Orientering af elever og forældre

Folkeskoleloven tager ikke stilling til, hvordan skolerne 

skal orientere elever og forældre om resultatet af trivsels-

målingen og skolens opfølgningstiltag. Det er derfor op til 

lokal	beslutning	at	finde	den	rette	løsning	for	orienteringen	

herom.

http://www.nationaltrivsel.dk
http://www.nationaltrivsel.dk
https://www.uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx
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Hvem får adgang til data? 

Sikkerheden omkring indsamling og opbevaring af elever-

nes svar styrkes med den nye lovgivning om trivselsmå-

lingen pr. 6. maj 2019. I vil fortsat få adgang til skolens og 

klassernes overordnede svar, men vil ikke have adgang 

til de enkelte elevers besvarelser. Det gælder både for 

kommuner og skoler, at der ikke gives adgang til personhen-

førbare data. 

Personhenførbare data stilles kun til rådighed for perso-

ner, fx forskere, der ansøger om adgang til data med et 

sagligt formål og et klart afgrænset projekt. I forbindelse 

med ansøgningen om adgang til personhenførbar data skal 

ansøgeren	endvidere	angive	en	specifik	dato	for,	hvornår	

data slettes. 

Samarbejde med forvaltningen

Trivselsmålingens resultater skal bruges af forvaltningen 

til at vurdere elevtrivslen i kommunen, bl.a. er de en del af 

kommunernes kvalitetsrapporter fra de seneste tre år. 

Forvaltningen kan bruge trivselsmålingens resultater i 

samarbejdet med skolerne om skolens udvikling på trivsels-

området. I kan spørge jeres kontaktperson i forvaltningen 

om, hvordan og hvornår I skal i dialog om trivselsmålingens 

resultater og de trivselsfremmende indsatser.
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Sådan vises trivselsmålingens resultater og 
indikatorer
Når trivselsmålingen er gennemført for hele skolen, og I har 

trykket ”afslut”, eller når datoen for undersøgelsesperioden 

er passeret, vil I kunne se resultater i rapporter på national-

trivsel.dk. De viser: 

 • Svarfordeling på de enkelte spørgsmål for hhv. 

  skolen og klasserne for alle klassetrin.

 • Resultater fra 4.-9.-klasseelevernes besvarelser  

  opsamlet på temaer for hhv. skolen og klasserne 

 

Når I læser resultaterne for de enkelte klasser, skal I være 

opmærksomme på, at de kun vil fremgå, såfremt klasserne 

er på tre elever eller derover. Dette for at diskretionere 

svarene. 

 

Undervisningsministeriet	har	udviklet	fire	såkaldte	differen-

tierede indikatorer, som indfanger særlige områder af trivsel: 

social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro 

og	orden.	De	fire	differentierede	indikatorer	vil	være	de	

temaer, som resultaterne afrapporteres efter. Bemærk, at 

der kun dannes indikatorer på 4.-9. klasseniveau. 

Trivselsmålingens indikatorer 

Trivselsmålingen	har	fire	differentierede	indikatorer	og	en	

samlet indikator. 

Indikatorerne er udviklet gennem statistiske analyser. Hver 

indikator består af en gruppe af spørgsmål, som indfanger 

et særligt område af elevernes trivsel i skolen.  

• Indikator 1: Social trivsel

 • ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmåle-

  ne omhandler elevernes opfattelse af deres til- 

  hørsforhold til skolen, af klassen og af fællesskabet  

  samt tryghed og mobning. 

• Indikator 2: Faglig trivsel

 • ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene  

  omhandler elevernes oplevelse af deres faglige  

  evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. 

• Indikator 3: Støtte og inspiration

 • ’Støtte og inspiration’ består af 7 spørgsmål. 

  Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af  

  motivation, medbestemmelse og lærernes hjælp 

  og støtte. 

• Indikator 4: Ro og orden

 • ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene

   omhandler elevernes oplevelse af ro, orden og støj i  

  klassen. 

Sådan ser en indikator ud

Indikatorerne viser fordelingen af elever på en skala fra 1 til 

5, som spænder fra den mindst positive vurdering af trivsel 

til den mest positive vurdering af trivsel. 

Nedenfor vises, hvordan en indikator ser ud:

Indikatorerne læses sådan:

• Ved denne indikator har eleverne en gennemsnitlig  

 trivsel på 3,6.

• Af alle eleverne har: 

 • 6 % en trivsel på 2,0 eller derunder.

 • 16 % en trivsel mellem 2,1 og 3,0.

Gns.

3,6 6%               16%                                                                                        65%                                                                                 13%

0%                                               25%                                                50%                                                 75%                                        100%

Mellen 1,0 og 2,0                        Mellen 2,1 og 3,0                          Mellen 3,1 og 4,0                          Mellen 4,1 og 5,0

 • 65 % en trivsel mellem 3,1 og 4,0.

 • 13 % af eleverne har angivet, at de har en trivsel  

  mellem 4,1 og 5,0.

 • Dette giver samlet set 100 %. 
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Opfølgning på trivselsmålingen 

Arbejdet med trivselsmålingens resultater er et supplement 

til skolens eksisterende trivselsfremmende arbejde på 

skole- og klasseniveau, men ikke i forhold til enkeltelever. 

Skolens daglige ledelse skal understøtte skolens lærere og 

pædagoger i at få omsat klassernes resultater til konkrete 

indsatser til forbedring af elevernes skoletrivsel og under-

visningsmiljø. Ledelsen skal dels stå til rådighed for sparring 

med lærere og pædagoger om trivslen i klasserne, og dels 

have fokus på skolens samlede trivsel

Klare rammer for arbejdet giver de bedste arbejdsbetin-

gelser, hvorfor skolens ledelse bør sikre sig, at lærere og 

pædagoger ved følgende: 

 • Hvilken rolle og hvilket ansvar de har i arbejdet med  

  trivselsmålingens resultater

 • Hvilke ressourcer, der er til rådighed i arbejdet med  

  trivselsmålingens resultater

 • Hvem de kan drøfte klassernes resultater med (fx  

  skoleledelsen, kollegaer, ressourcepersoner)

 • Hvem de skal formidle klassens resultater og indsat- 

  ser til og hvordan

 • Hvordan skolens antimobbestrategi og værdiregel- 

  sæt lyder

 • Hvilke retningslinjer skolen har i tilfælde af mistanke  

  om dårlig trivsel hos en elev og i en klasse.

Handleplan – brug resultaterne som afsæt for 

trivselsarbejdet

Når I følger op på trivselsmålingen, bør I udarbejde en hand-

leplan, som tager direkte afsæt i resultaterne. Når denne 

udarbejdes, kan I med fordel inddrage repræsentanter fra 

elever, lærere, pædagoger og ressourcepersoner, da de hver 

især har forskellige perspektiver på resultaterne.  

En handleplan er en beskrivelse af, hvordan I vil arbejde 

med at forbedre elevernes trivsel og undervisningsmiljø i 

skolen. I kan tage udgangspunkt i spørgsmål som disse:

• Hvilke områder har brug for indsatser?

• Hvem skal involveres? Fx eleverne, skolebestyrelsen,  

 skoleledelsen, lærere og pædagogisk personale, 

 ressourcepersoner, forældre?

• Hvilke mål vil vi opnå og med hvilke indsatser?

• Hvornår skal indsatserne gennemføres, og hvem er  

 ansvarlig for at gennemføre indsatserne?

• Hvordan evaluerer vi, om vi når i mål med indsatserne?

• Hvor skal vi se effekten – og hvad gør vi, hvis det ikke går  

 som forventet?

Information om resultater og handleplan

Det kræver samarbejde mellem forskellige aktører, hvis 

igangsatte indsatser skal øge elevernes trivsel i skolen og 

forbedre undervisningsmiljøet.

 • Skolebestyrelsen kan bruge trivselsmålingen (og  

  undervisningsmiljøvurderingen) i sit tilsyn med sko- 

  lens arbejde i forhold til værdiregelsæt, antimobbe- 

  strategi og ordensregler samt til bestyrelsens fast- 

  sættelse af principper for skolens virksomhed. 

 • Lærere, pædagoger og ressourcepersoner skal  

  kende skolens samlede resultater og indsatser for at

   kunne løfte opgaven med at føre indsatserne ud i  

  praksis. 

 • Elever og elevråd har brug for at høre om resulta- 

  ter og indsatser, fordi arbejdet handler om dem.  

  Fx kan I fortælle skolens elever om skolens resul- 

  tater, de iværksatte indsatser og elevernes rolle 

  heri på en fællessamling. Det er et lovkrav, at elever  

  inddrages i opfølgningen på en undervisningsmiljø- 

  vurdering. Ligeledes anbefales det, at elever får en  

  central rolle i opfølgningen på trivselsmålingen. 

 • Forældre informeres som udgangspunkt om 

  resultaterne af trivselsmålingen af deres børns  

  lærere og pædagoger. Typisk vil skoleledelsen 

  informere forældrene om skolens samlede arbejde  

  med trivselsmålingens resultater.

 • Forvaltningen vurderer blandt andet jeres skoles  

  kvalitet ud fra trivselsmålingens resultater. I kan  

	 	 kvalificere	forvaltningens	vurdering	ved	at	fortælle		

  om jeres arbejde med resultaterne. Fx kan skole-

  bestyrelsen præsentere jeres handleplan for øget  

  elevtrivsel i sin udtalelse til kommunalbestyrelsens  

  kvalitetsrapport. I kan også samarbejde med 

  forvaltningen om, hvordan skolen kan øge elevernes  

  trivsel i skolen.

Evaluering af trivselsfremmende 
indsatser 

Som en sidste, men afgørende del af processen omkring 

trivselsmålingerne, er det vigtigt, at I sætter tid af til at eva-

luere. Det er relevant dels at evaluere på de indsatser, der 
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blev sat i gang på baggrund af trivselsmålingens resultater, 

og dels evaluere forløbet omkring trivselsmålingen. 

Her kan I læne jer op ad følgende spørgsmål:

 • Blev skolens/klassernes resultater fra trivsels-

  målingen omsat til konkrete indsatser i praksis?

 • Hvilken betydning har indsatserne haft – og hvordan  

  ser vi effekten? 

 • Er der - ud fra vores viden nu - nogen indsatser, som  

  skal justeres for at opnå den ønskede effekt?

 • Hvordan har processen for gennemførelsen af 

  trivselsmålingen været, og hvordan kan den even-

  tuelt gøres bedre til næste år? Herunder hvordan 

  har I oplevet samarbejdet om trivselsmålingen med  

  forvaltningen?
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Guide til skolebestyrelsen

Trivselsmålingen (og undervisningsmiljøvurderingen) er et 

centralt redskab, når skolebestyrelsen skal føre tilsyn med 

skolens arbejde med elevernes trivsel i skolen (og undervis-

ningsmiljø). Trivselsmålingen kan desuden have betydning 

for skolebestyrelsens fastsættelse af principper for skolens 

virksomhed. Målingen kan hjælpe jer med at svare på, om 

skolen lever op til de vedtagne principper og kommunalpoli-

tiske målsætninger, og om principperne er effektfulde eller 

skal revideres.

Trivselsmålingen gentages hvert år, hvilket sikrer et sy-

stematisk grundlag for skolebestyrelsens overvejelser og 

beslutninger omkring trivselsarbejdet.

Når skolens resultater af trivselsmålingen (og evt. under-

visningsmiljøvurderingen) er klar, bør skolebestyrelsen 

vurdere resultaterne på et møde. Mødet er et forum for 

dialog, hvor I kan diskutere behovet for justeringer i skolens 

trivselsarbejde. I kan sammenligne resultaterne fra år til år 

for at se, om principperne medvirker til at opnå de ønskede 

resultater.

Det er en god idé at bede elevrepræsentanter, medarbej-

derrepræsentanter og ledelse om at beskrive, hvordan 

skolen arbejder med at øge elevernes trivsel i skolen og 

forbedre undervisningsmiljøet. Det vil give jer et samlet bil-

lede af skolens trivselsindsats som afsæt for jeres arbejde 

hermed. 

Kvalitetsrapport – udtalelse og samarbejde 

Resultaterne af trivselsmålingen indgår i kommunernes 

kvalitetsrapport for folkeskoleområdet. Her skal de sidste 

tre års resultater skrives ind. Kvalitetsrapporten skal udar-

bejdes hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal behandles af 

kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige år.

Inden kommunalbestyrelsen drøfter kvalitetsrapporten, 

skal skolebestyrelsen lave en udtalelse om kvalitetsrappor-

ten til kommunalbestyrelsen. Udtalelsen offentliggøres på 

kommunens hjemmeside sammen med kvalitetsrapporten 

og kan eventuelt indgå i kommunalbestyrelsens handlings-

plan for øget kvalitet i skolen.

I	udtalelsen	kan	I	kvalificere	kvalitetsrapporten	med	jeres	

syn på skolens kvalitet inden for de forskellige indikatorer. 

Hvis kommunalbestyrelsen på baggrund af kvalitetsrap-

porten vurderer, at trivslen i skolevæsenet eller på enkelte 

skoler ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes hand-

lingsplaner som en del af kvalitetsrapporten. 

Handlingsplanen vil typisk blive udarbejdet i dialog mellem 

forvaltningen og skoleledelsen. Hvis fokus for handlingspla-

nen er trivsel på skolen, vil trivselsmålingen være et godt 

redskab til at følge virkningen af handlingsplanens indsat-

ser.

Kvalitetsrapportens handlingsplan skal beskrive:

 • Hvorfor det er nødvendigt at sætte ind

 • Hvilke initiativer, der iværksættes

 • Hvem, der har ansvaret for initiativerne

 • En tidsplan for tiltagene samt en beskrivelse af den  

  forventede effekt

De offentliggjorte kvalitetsrapporter vil indgå i Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitets tilsyn med udviklingen i kvali-

teten i folkeskolen.

Læs evt. mere om kvalitetsrapporten i bekendtgørelsen om 

kvalitetsrapporter i folkeskolen her.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163976
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Fokus på skolens principper

Når I har vurderet trivselsmålingens resultater, har I også 

en idé om, hvorvidt det er nødvendigt at revidere princip-

perne for skolens arbejde med trivsel (og undervisningsmil-

jø).

I får nemlig et indblik i, hvor det går godt på jeres skole, og 

hvor der er udfordringer i forhold til elevernes trivsel i sko-

len (og undervisningsmiljø). Jeres vurdering af resultaterne 

giver et godt grundlag for at diskutere, revidere og vedtage 

nye principper for trivselsområdet, så I på skolen kan skabe 

en endnu bedre trivsel for eleverne. I kan fx overveje:

 • Er det nødvendigt med ændringer i principperne 

  for skolens trivselsarbejde (og arbejde med under- 

  visningsmiljøvurderingen)? I kan også se på juste- 

  ring af værdiregelsæt, ordensregler og antimobbe- 

  strategi.

 • Skal skolebestyrelsen lave et helt nyt princip for  

  arbejdet med trivsel (og undervisningsmiljø)?

 • Hvilke mål vil I nå ved eventuelt at ændre princip- 

  perne?

 • Hvordan kan principperne sikre, at I når de nye mål?

 • Hvilke retningslinjer skal der være for inddragelse  

  af skolens aktører? Fx for skolebestyrelsen, skole-

  ledelsen, lærere og pædagoger, ressourcepersoner,  

  elevråd, elever, forældre?

Synliggørelse af skolens arbejde med trivsel 

Det er vigtigt at få formidlet ændringer i skolens værdier 

og principper. Forældres forståelse for arbejdet med trivsel 

har stor betydning for eleverne. Det samme gælder med-

arbejdernes forståelse af og viden om skolens principper 

for trivselsarbejdet. Samtidig er elevernes viden om deres 

ansvar for trivslen med til at skabe en omsorgsfuld kultur.

I kan skabe synlighed omkring skolens arbejde med trivsel 

ved at præsentere resultater, revideringer af principper 

eller andre tiltag udsprunget af arbejdet med trivselsmålin-

gen, fx i jeres årsberetning, på medarbejder- og forældrein-

tranettet og gennem dialog med elevrådet. Det kan også 

være en god idé, at I som skolebestyrelse formidler jeres 

forventninger til forældre i forbindelse med trivselsarbej-

det.




