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Hvad er undervisningsmiljø? 
Undervisningsmiljøet består af de tre hovedområder: det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø. Det er 

faktorer, som har indflydelse på elevernes og de studerendes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed. Mindst 

hvert tredje år skal skoler og uddannelsessteder udarbejde en undervisningsmiljøvurdering, som inddrager 

elevernes eller de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet. Kilde: Dansk Center for 

Undervisningsmiljø, læs evt. mere på www.dcum.dk 

  

1.0 Om rapporten 
Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever i 4.-9. klasse og 20 spørgsmål for elever i 0.-3. klasse. 

Denne rapport viser resultater for Amager Privatskole, Tårnby Kommune.  

1.2 Indikatorer for trivsel 
Spørgsmålene for 0.-3. klassetrin er grupperet i en række temaer om trivsel. Temaerne tager udgangspunkt 

i de fire statistisk validerede indikatorer, der er udviklet til spørgeskemaet for 4.-9. klassetrin. Temaerne 

giver et godt udgangspunkt for at identificere hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov for at 

arbejde videre med. 

De fire indikatorer er: 

Indikator 1: Social trivsel ’Social trivsel’ bygger på 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.  

Indikator 2: Faglig trivsel ’Faglig trivsel’. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, 

koncentrationsevne og problemløsningsevne.  

Indikator 3: Støtte og inspiration ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 5 spørgsmål. 

Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp 

og støtte.  

Indikator 4: Ro og orden ’Ro og orden’. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen 

samt klasseledelse 

16 af spørgeskemaets 20 spørgsmål indgår i de fire temaer. De resterende 4 spørgsmål fra trivselsmålingen 

er ikke grupperet i temaer. 

1.3 Rapportens indhold 
Kapitel 2 ’Svaroverblik’ viser, hvor stor en andel af eleverne i skolen, som har besvaret henholdsvis ikke 

besvaret spørgeskemaet. 

Kapitel 3 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser, hvordan elevernes svar på de enkelte spørgsmål 

i trivselsmålingen fordeler sig. Spørgsmålene er grupperet efter de fire temaer om trivsel. Svarfordelingerne 

for de 4 spørgsmål, der ikke indgår i en indikator, vises under afsnittet ’Øvrige spørgsmål fra 

trivselsmålingen’. 

 
  

 

http://www.dcum.dk/
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Detaljerede resultater 

Figurerne i kapitel 3 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser den procentvise fordeling af 

elevernes svar på hvert spørgsmål i trivselsmålingen. 

Af hensyn til den enkelte elevs anonymitet vises der ikke svarfordelinger for enkeltspørgsmål. Figuren i 

eksemplet herunder viser, at: 312 elever har besvaret spørgsmålet 'Er du glad for din skole?' Af disse 312 

har: 17 % svaret 'Nej' 16 % svaret 'Ja, lidt' 67 % svaret 'Ja, meget' Dette giver samlet 100 % 

 

 
 

2.0 Svaroverblik  
Dette kapitel viser i figuren nedenunder, hvor stor en andel af eleverne i skolen, som har besvaret 

henholdsvis ikke besvaret spørgeskemaet*.                                                   

Klassetrin 

Total antal elever        85 

0. klassetrin                  19 

1. klassetrin                  21 

2. klassetrin                  22 

3. klassetrin                  23 
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3.0 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen  

Dette kapitel viser, hvordan eleverne svarer på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen. Spørgsmålene er 

inddelt efter rapportens fire temaer: 'Social trivsel', ’Faglig trivsel’, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og 

orden'. Til sidst følger et afsnit med svarfordelinger for de 4 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke 

indgår i temaerne.  

Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål giver et mere detaljeret og nuanceret billede af, hvilke forhold 

eleverne oplever som positive eller negative. 

 

3.1 Indikator 1: Social trivsel  

’Social trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold 

til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
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3.2 Indikator 2: Faglig trivsel 
’Faglig trivsel’ består af 2 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egen 

koncentrationsevne og problemløsningsevne. 
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3.3 Indikator 3: Støtte og inspiration 
’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 5 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. 
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3.4 Indikator 4: Ro og orden 
’Ro og orden’ indeholder et enkelt spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen. 

 

3.5 Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen 
Dette afsnit viser svarfordelinger på de 4 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i et af de 

fire temaer om trivsel. 

 

 

 

 


