
INFORMATION OM TRIVSELS-

MÅLINGEN TIL ELEVER I 0. TIL 

3. KLASSE 
 

 

Information til læreren: 

Dette informationsark er en hjælp til dig, når du skal forklare din klasse om trivselsmålingen. Arket er skrevet som et manuskript og står 

derfor i jeg-form. Informationsarket er blandt andet udarbejdet for at sikre, at alle elever ved, at deres besvarelser er fortrolige. På 

https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/trivselsmaaling?b=t5-t24 kan du finde en kort video om trivselsmålingen (under 3 minut-

ter), der er henvendt til eleverne, og som du kan vise dem som en del af introduktionen til trivselsmålingen. 

Forberedelse: 
I kan downloade en liste med alle 20 spørgsmål, så I kan se på dem på forhånd og sikre, at alle forstår det, der bliver spurgt til. Spørgsmålslisterne 

findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (https://www.uvm.dk/folkeskolen/test-evaluering-og-skoleudvikling/trivselsmaalinger). 

Samme sted findes ordlister, der forklarer ord fra spørgeskemaet, der kan være svære at forstå. 

Hvis I har spørgsmål til trivselsmålingen, kan I kontakte Styrelsen for It og Læring på tlf. 3587 8300 eller via kontaktformularen på https://www.natio-

naltrivsel.dk. 

Information til eleven 

På (næste)________-dag skal vi lave trivselsmåling i klassen. Derfor vil jeg fortælle om, hvad trivselsmålingen er, og 

hvorfor vi skal lave den.  

I må gerne spørge undervejs, mens jeg læser op, hvis der er noget, jeg skal forklare. Faktisk er det vigtigt, at I stiller 

spørgsmål, hvis der er noget, I ikke forstår. I får også selv det her papir, så I kan tage det med hjem og læse det der-

hjemme sammen med jeres forældre. De har også fået et andet brev om trivselsmålingen fra skolen. 

 

Alle elever, der går i folkeskole i Danmark, skal én gang om 

året svare på nogle spørgsmål, som handler om, hvordan de 

har det i skolen. Det er det, der bliver kaldt for trivselsmålin-

gen. 

 

Der er to grunde til, at elevernes trivsel i skolen skal måles. 

Den ene handler om, hvordan børn har det i hele Danmark, 

og den anden handler om, hvordan I har det på vores skole. 

1) Skoletrivsel på landsplan 

Når mange børn i hele landet svarer på de samme spørgsmål 

om, hvordan de har det i skolen, så kan man finde ud af, 

hvad skolebørn i hele Danmark synes om at gå i skole. Fx 

kan man se, om eleverne synes, timerne er kedelige eller 

sjove. Og det er vigtigt at vide for dem, der tager beslutnin-

ger om skolen, nemlig politikerne. 

2) Skoletrivsel på skoler og i klasser 

Lærere, pædagoger og skoleledere bliver også klogere af triv-

selsmålingen. Når alle elever på en skole har svaret på spør-

geskemaet, kan man se, hvordan de forskellige klasser på 

skolen har det. Den viden kan de voksne bruge til at gøre 

skolen til et bedre sted for børnene. 

 

Det her er vigtigt: Der er ikke andre på skolen, som kom-
mer til at se, hvad I svarer i trivselsmålingen. Hverken an-
dre børn eller voksne. Så jeg kommer altså ikke til at vide, 
hvad I har svaret hver især, med mindre I selv kommer 
hen og fortæller mig eller en af de andre lærere det. 

Det er vigtigt, at I svarer præcis det, som I selv mener el-
ler oplever. I skal altså ikke svare det, som I tror, nogen 
gerne vil have, I svarer. 

Det her skal I vide, når I skal lave trivselsmå-
lingen: 

• I skal have jeres Unilogin klar. Hvis I ikke kan huske 
det, så har jeg det til jer. 

• I skal bruge høretelefoner, hvis I får brug for at få 
læst noget højt. Jeg viser jer, hvordan I gør. 

• Der er 20 spørgsmål, og der er god tid til at svare på 
dem alle. Det gælder ikke om at blive hurtigt færdig. 

• Der er ikke rigtige eller forkerte svar. 

• I må gerne spørge om hjælp, når I er i gang, men det 
er kun jer, der kender svarene. 

• Man kan også klikke på ”Jeg ønsker ikke at svare”, 
hvis man fx synes, noget er for svært at svare på, eller 
hvis man ikke har lyst til at svare. 
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