


Dagsorden

1. Indledning
2. Kort præsentation af værktøjet
3. Hvordan opsættes en undersøgelse hurtigt og nemt
4. SAMBA 9½ undersøgelse

• I skal besvare som deltagere
• Vi ser på resultaterne

5. Hvordan kan Klassetrivsel gøre en forskel med det samme?
• Case Michael

6. Afrunding
• Prøv selv - udlevering af et “prøverum” - dette kan også gøres 

efterfølgende i ro og mag hjemme på uddannelsesinstitutionen



Dagsorden

1. Indledning
2. Kort præsentation af værktøjet
3. Hvordan opsættes en undersøgelse hurtigt og nemt
4. Øvelser/workshop:

• Tegn dit eget sociogram
• parvis speeddiskussion: hvordan vil I bruge Klassetrivsel på din 

institution? + plenum
• evt: Hvad kunne være interessant at spørge eleverne om?

5. Hvordan kan Klassetrivsel gøre en forskel med det samme? Et eksempel
• Case Michael

6. Afrunding + spørgsmål



Formålet med Skolevisioner ApS
1. Udvikle, markedsføre og drive løsninger til at hjælpe fællesskaber og 

mennesker

2. Indsamle og dele viden til at danne overblik over relationer, trivsel og 

miljøer/kulturer/klima mellem mennesker

3. Bidrage til at udvikle og forbedre relationer, trivsel og 

miljøer/kulturer/klima på uddannelsessteder og i børnehaver

4. Vi ønsker, at bidrage til forbedrede fællesskaber og højne livskvaliteten for 

individet



Skolevisioner ApS

Hvem møder du, hvis du ringer eller skriver?
Ejer:
Lars du Jardin Nielsen (folkeskolelærer, adjunkt, konsulent)

Medarbejdere: I bestyrelsen bl.a:  
Hjørdis Guldmand Irene Gadegaard Michael Viskum
Thorkild Pedersen Ane Kathrine Nielsen Erik Bro

Kontaktoplysninger:
info@klassetrivsel.dk
info@klassetrivsel.no 
tlf: +45 71 99 05 03 (DK)
tlf: +47 21 98 40 81 (NO)

Se mere på:
klassetrivsel.dk
klassetrivsel.no
skolevisioner.dk

mailto:info@klassetrivsel.dk
mailto:info@klassetrivsel.no


Klassetrivsel



Fakta om Klassetrivsel
● Udviklet (og videreudvikles) i tæt samarbejde med undervisere, 

forskere, skolepsykologer, ledere, kommuner m.fl.

● På markedet siden 2008

● Over halvdelen af danske folkeskoler abonnerer

● Over 1600 abonnerende institutioner på henholdsvis:

○ www.klassetrivsel.dk

○ www. klassetrivsel.no

● 44000+ brugere i DK og NO



Siden 2008 har vi understøttet relevante fagpersoner ved at…:

1. …stille et kvalificeret redskab til rådighed

2. …give et fundament til arbejdet med 

trivsel/relationer/fællesskaber

3. samt hjælpe til at alle elever/børn får så godt et 

læringsmiljø/dagligt miljø på skolen, uddannelsesstedet eller i 

daginstitutionen som muligt

 Formålet med Klassetrivsel:



Klassetrivsel - brugerens værktøj

Fleksibelt og praktisk værktøj

1. Egne spørgsmål og
2. egne undersøgelser
3. Kan opsættes lokalt og gennemføres på et selvvalgt 

tidspunkt, så det passer ind i skolens virkelighed
4. Man kan samarbejde om spørgerammen
5. Resultater kan deles med relevante personer
6. Et fuldt spørgsmålsbibliotek er tilgængeligt med det 

samme
7. Eleverne kan få læst alle tekster højt



Brugernes daglige brug

Klassens trivsel

• Bekymring omkring et barn/elev/ klasse

• Skole-hjem samarbejdet

• Elevsamtaler

• Teammøder

• Opstart af nye klasser 

• Gruppedannelser

• Forberedelse af undervisningen

• Evaluering af trivselstiltag

• Samarbejde med f.eks. Skolepsykolog

• Større undersøgelser med flere deltagergrupper

• Kommunale undersøgelser og efterfølgende arbejde med 
tiltag ift. skolevæsenet og samarbejdet med det politiske 
niveau



Forslag til brug ved 
ungdomsuddannelser
1. Evaluering af trivselstiltag 

2. Tidlig opsporing for at forhindre frafald 

3. Opfølgning på ETU - ingen ventetid på resultaterne

4. Gruppedannelse ifm det almindelige faglige arbejde i de forskellige fag

5. Gruppedannelse ifm studie-/hytteture

6. Elevsamtaler

7. Som en del af arbejdet ved eventuelle mobbeklagesager

8. Til medarbejder undersøgelser - fx Professionel Kapital

9. Andre oplagte - tilføj selv! 



Råd ift. brugen af Klassetrivsel
1. Lav mindre og hyppigere undersøgelser

○ Max antal spørgsmål: Indsk.(15-20); Mel.trin(20-25); Udskoling(25-30)

2. Samarbejd i klasseteamet om at lave spørgerammen

3. Kun positive spørgsmål - Aldrig negative spørgsmål f.eks. udlevering af andre

4. Eleverne/børnene besvarer:

○ Informer om hvad undersøgelsen skal bruges til og hvem der læser den

○ Tid nok til grundig besvarelse

○ Sørg for (så vidt det er muligt) at eleverne/børnene har en privatsfære

5. Læsning af data/rapporter:

○ Læse først hver for sig - alle får mulighed for at danne eget indtryk

○ Derefter i fællesskab

6. Lad være med at printe data (GDPR-hensyn) 



Spørgsmåls- og diagramtyper



Spørgsmåls- og diagramtyperSociogram – overblik over deltagernes relationer



Spørgsmåls- og diagramtyperRelationsdiagram – overblik over større deltagergrupper



Spørgsmåls- og diagramtyperStakkede søjler – sammentællinger af sociogrammer



Spørgsmåls- og diagramtyperValgmulighedsspørgsmål



Spørgsmåls- og diagramtyper

Kommentarfelter – uddybning af svar

Fritekstsspørgsmål



Klassetrivsel Bloggen - fuld af inspiration



E-learning - fuld version & Quickguide



Ideer hos SV/ 
kunde/bruger 

Indsamling/ 
dokumentering

Prioritering
(PO)

Modning:
Fokusgrupper/ 

usecases/ tegninger

Support

Vejledninger
E-learning/ 

Hjælpetekster

TEST

IT-udvikling
FE/BE

Markedsføring

Produkt i drift
 release til brugerne

Markedsføring 
Online/onsite oplæg + 

SoMe mm.

Drift + Salg
Kundepleje/ 
Support mm

Produkt - fra ide til drift



Gennemgang i Klassetrivsel



Mini-workshop

Øvelse 1: Tegn et sociogram

1. Tænk på en af dine nyeste klasser. f.eks: Har du en klasse, der lige 
er startet i sin studieretningsklasse, så tænk på den. 

2. På de udleverede sociogrammer skal du nu forsøge at tegne 10 
elever ind. Prøv at tegne så mange pile, som du synes du kan. Du 
har 5 minutter



Mini-workshop …fortsat

Øvelse 1: Tegn et sociogram

Var det svært?

1. Tegn nu de næste ti elever ind - igen 5 minutter



Mini-workshop …fortsat

Øvelse 1: Tegn et sociogram

Var det svært nu?

Overvej:
1. Hvor krævende det er at holde øje med elevernes 

relationer/trivsel, hvis dette gøres i hånden
2. Hvor nemt og hurtigt du kan få samme oplysninger direkte fra 

eleverne. Her er det elevernes egne svar og ikke dit bedste gæt.



Mini-workshop …fortsat

Øvelse 2: Muligheder med Klassetrivsel

Par øvelse:
Sæt jer sammen i par og brug et par minutter hver på at diskutere, 
hvordan I vil kunne drage nytte af mulighederne i Klassetrivsel på jeres 
uddannelsessted. 

Plenum:
Vi hører, hvad I talte om i de forskellige par



Mini-workshop …fortsat

Øvelse 3: 

Individuelt:
Hvilke spørgsmål tænker du, det kunne være relevant at stille 
eleverne?

Plenum:
Fortæl om jeres overvejelser



Case Michael

● Lige startet i GF
● En Klassetrivselundersøgelse 

gennemføres i starten af 
september

● Resultaterne granskes
● Michael ”opdages” tidligt
● Samtaler med Michael (og hans 

forældre) indledes



Spørgsmåls- og diagramtyperStakkede søjler – sammentællinger af sociogrammer

1. Fine tilvalg i 
ikke-faglige 
sociometriske 
spørgsmål

2. Ingen/få tilvalg i faglige 
sociometriske 
spørgsmål

Pointe: De øvrige elever har 
hurtigt luret at Michael er 
en rar fyr, som ikke er god at 
arbejde sammen med 
fagligt.



Spørgsmåls- og diagramtyperStakkede søjler – sammentællinger af sociogrammer

1. Fine tilvalg i 
ikke-faglige 
sociometriske 
spørgsmål

2. Ingen/få tilvalg i faglige 
sociometriske 
spørgsmål

Pointe: De øvrige elever har 
hurtigt luret at Michael er 
en rar fyr, som ikke er god at 
arbejde sammen med 
fagligt.



Case MichaelFra elevrapport

Michael angiver også selv, at han 
finder det svært at finde nogle at 
arbejde sammen med i faglige 
sammenhænge



Case Michael

Fritekst

Michael ved allerede godt, at han har 
udfordringer med det faglige



Case MichaelSvar i skema - Valgmulighedsspørgsmål

Hvad er Michaels motivation for at gå på 
uddannelsen?



Case MichaelFritekst/tabel

Det viser sig, at ingen i Michaels egen familie eller 
nærmeste omgangskreds har taget en lignende 
uddannelse



Case MichaelFritekst/tabel

Michael bruger mange af sine timer væk fra 
uddannelsen på fritidsinteresser



Case MichaelFritekst/tabel

Selvom Michael bruger mange timer på sine 
fritidsinteresser, så er det jobbet på Jensens 
Bøfhus, der er den største tidsrøver.



Case Michael

Klassetrivselundersøgelsen udløste en samtale med Michael, hvor vejleder 
kunne tale med Michael om bekymringerne og det kommer frem at:

1. Michael valgte hovedsageligt uddannelsen, fordi hans forældre syntes det 
var en god idé, at han fik en uddannelse. De har ikke selv en uddannelse.

2. At Michaels forældre er af den overbevisning, at en uddannelse er noget 
man “får overstået” ved siden af sit “rigtige” arbejde. Det gode, ærlige og 
solide erhvervsarbejde skal prioriteres, mener de.

3. Fordi det ikke kun er Michaels holdning, der skal bearbejdes i denne 
sammenhæng, inviteres forældrene til samtale. De oplyses om de 
konsekvenser, det kan have for Michaels uddannelse, hvis skolearbejdet 
ikke prioriteres.



Case Michael

De aftalte:

På trods af skepsis fra både Michael og hans forældre aftales 
det, at Michael skal skære ned på fritidsarbejdet og 
prioritere skolen i de år han går i gymnasiet.

At det er ok i den periode at skære ned på fritidsjobbet.



Case Michael

I casen med Michael ses 
det ganske tydeligt, 
hvordan samspillet 
mellem spørgsmål er 
udslagsgivende for at 
man kan “fange” 
Michaels udfordring 
tidligt og sætte ind med 
relevante ressourcer i 
tide.



Afrunding

● Spørgsmål?
● Skriv tre ting ned som, du tager med dig fra 

workshoppen



Tak for i dag :) 


