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National spørgeskemaundersøgelse blandt 
skolebørn
Denne rapport beskriver en undersøgelse, som analyse-
og konsulentfirmaet Moos-Bjerre (MB) har gennemført 
for Red Barnet Ungdom (RBU). Undersøgelsen bygger på 
en national spørgeskemaundersøgelse, som skolelever 
fra 0.-10. klasse har besvaret. 

I alt har 463 skoleelever besvaret spørgeskemaet i 
perioden d. 29/1 2021 til d. 5/2 2021, dvs. før 
genåbningen af grundskolens 0.-4. klasse. 

Spørgeskemaet består af en række spørgsmål, som 
tilsammen afdækker temaerne:

1. Undervisning og lektier (elevernes følelser omkring 
og oplevelse af undervisning) 

2. Hjælp i undervisningen (sværhedsgrad af lektier og 
undervisning samt behov for hjælp)

3. Social trivsel (samvær og ensomhed) 

Spørgsmålsformuleringerne er tilpasset elevens alder 
således, at der er enkelte forskelle i sprogformuleringer i 
spørgeskemaet til hhv. 0.-4. klasse og 5.-10. klasse. I 
rapporten tildeles 0.-4. klasse en blå farve, mens 5.-10. 
klasse tildeles en rød farve.

1. Om undersøgelsen

Generaliserbarhed
Ifølge de seneste tal fra Børne- og Uddannelsesministeriet 
er der 696.502 elever fra 0-10. klasse i Danmark. På 
baggrund af det indsamlede data, kan vi generalisere ud 
til hele populationen af danske grundskoleelever. Det 
betyder f.eks., at hvis 90 pct. af eleverne i stikprøven er 
glade for at gå i skole, kan vi anslå, at ca. 626.852
skoleelever er glade for at gå i skole med en statistisk 
usikkerhed på 2.7 procentpoint. Vi vil derfor med 95 pct. 
sikkerhed kunne sige, at mellem 87,3 og 92,7 procent -
svarende til 608.000 og 646.000 skoleelever - er glade for 
at gå i skole.

Læsevejledning
Evalueringens første slides indeholder konklusioner og 
fungerer altså som opsummering af undersøgelsens 
resultater. 

Herefter fremlægges de enkelte resultater om oplevelser 
med undervisning og lektier, hjælp i undervisningen og 
om social trivsel. Når spørgsmål er blevet stillet i både 
2020 og 2021 sammenligner vi resultaterne, så man kan 
se udviklingen. Undervejs i rapporten kommenterer vi på, 
hvor mange børn i den samlede befolkning resultater kan 
generaliseres til.

Til sidst følger baggrundsmateriale om de elever, der 
indgår i surveyen i 2021. 
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Konklusioner

En stigende andel har svært ved at følge med i timerne
Næsten hver tredje elev oplever, at de har svært ved at følge 
med i timerne i skolen. Det svarer til 7 elever i en 
gennemsnitlig klasse*. Dette tal er steget markant siden 
undersøgelsen i 2020, hvor ca. hver femte elev havde svært 
ved at følge med. Det er især eleverne i udskolingen, som har 
svært ved at følge med. 

Elever har svært ved at motivere sig selv til lektier og 
skolearbejde
Halvdelen af eleverne har svært ved at tage sig sammen til at 
lave lektier. Derudover svarer 59 pct., at de har svært ved at 
motivere sig selv, når de er alene. Dette er især en udfordring 
for elever i indskolingen, hvor 2 ud af 3 har svært ved at 
finde motivation til at lave lektier.

De fleste elever får hjælp til at lektier og andet 
skolearbejde, men mange ønsker mere hjælp
9 ud af 10 elever svarer, at de får hjælp til at lave lektier. Det 
er især forældre, som hjælper eleverne med deres lektier. 
Samtidig svarer mere end hver fjerde elev, at de godt kunne 
tænke sig mere hjælp til lektier og andet skolearbejde. Flere 
elever ønsker mere skolehjælp i 2021 end i 2020. Eleverne 
ønsker sig især mere hjælp til matematik og fremmedsprog.

Resultaterne viser desuden, at i en gennemsnitlig klasse* vil 
det svare til, at ca. 2 elever i hver klasse ikke får hjælp til at 
lave deres lektier.

Mange elever oplever, at deres lærer ikke har tid til at 
hjælpe elever, som har brug for hjælp
Ca. hver tredje elev angiver, at deres lærer ikke har tid nok til at 
hjælpe dem i løbet af skoledagen. Ligeledes angiver over 40 pct. 
af eleverne, af deres lærere ikke har tid til at hjælpe alle elever, 
som har brug for hjælp. Andelen af elever, som svarer, at deres 
lærer ikke har tid til at hjælpe alle, er steget markant fra 2020 
til 2021. 

Mange elever føler sig tit alene eller ensomme
6 ud af 10 elever føler sig lidt eller langt mere ensomme efter 
deres skole lukkede ned på grund af corona. 9 ud af 10 elever i 
indskolingen føler tit, at de ikke har nogen at lege med i skolen 
eller efter skole. Omkring 40 pct. af elever i udskolingen oplever 
af og til eller oftere, at de ikke har nogen at være sammen med.
Derudover svarer over halvdelen af eleverne i udskolingen, at en 
eller flere klassekammerater ofte er alene i skolen eller efter 
skoletid. Denne andel af elever er således steget lidt fra 2020 til 
2021.

De fleste elever er glade for at gå i skole, men andelen af 
glade elever er faldet
Næsten 9 ud af 10 elever er glade for at gå i skole. Der er dog 
markant flere af yngre end ældre elever, som er glade for at gå i 
skole. Blandt de ældre elever svarer næsten 10 pct., at de er 
triste eller meget triste over at gå i skole. Samtidig er andelen af 
glade elever faldet i både ind- og udskolingen fra 2020 til 2021. 

5*Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet var der i skoleåret 19/20 i 
gennemsnit 21,2 elever pr. normalklasse i Danmark.
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Mere end hver fjerde elev har svært ved at følge 
med i timerne

29 pct. af eleverne synes at have svært ved at følge 
med i timerne i skolen. Hvis man omregner det til den 
samlede befolkning, svarer det til, at ca. 202.000 
skoleelever har svært ved at følge med i timerne.*

Blandt de yngre i elever i 0.-4.klasse har 24 pct. 
angivet, at have svært ved at følge med i timerne, 
hvorimod denne andel blandt de ældre elever i 5.-10. 
klasse er 33 pct., hvilket betyder, at hver tredje elev i 
5.-10. klasse synes at have svært ved at følge med i 
timerne. 

Behov for hjælp i skolen

Andelen, som har svært ved at følge med i 
timerne, er steget markant siden sidste år 

Andelen. som svarer ”Ja” til, at de har svært ved at 
følge med i timerne, er steget markant i begge 
aldersgrupper fra 2020 til 2021. 

Blandt elever i 0.-4. klasse var der i 2020 17 pct., som 
havde svært ved at følge med. Dette tal er steget til 24 
pct i 2021. Hos de ældre elever er andelen, som har 
svært ved at følge med steget fra 18 pct. i 2020 til 33 
pct. i 2021. 

*Inden for et 95 pct. konfidensniveau, kan vi sige, at mellem 173.429 og 
230.542 skoleelever har svært ved at følge med i timerne.

24%

70%

6%

33%

63%

4%

29%

66%

5%

Ja Nej Ved ikke

Synes du, at du har svært ved at følge med i timerne, 
fx i dansk eller matematik? N= 463

0.-4. klasse 5.-10. klasse I alt

24%

33%
29%

17%
20% 18%

0.-4. klasse 5.-10. klasse I alt

Udviklingen i andelen af elever, som har svaret ”Ja” fra 
2020 til 2021

2021 2020
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Behov for hjælp i skolen

Størstedelen af eleverne har tid til at nå deres lektier

Det fremgår af tabellen nedenfor, at 4 ud af 5 elever har tid til at nå deres lektier. 

14 pct. angiver, at de ikke har tid til at lave lektier. Hvis man omregner det til den samlede befolkning, svarer det til, at ca. 
98.000 skoleelever har svært ved at nå deres lektier* Det svarer desuden til, at ca. 3 elever i en gennemsnitlig klasse ikke 
har tid til at nå deres lektier. 

*Inden for et 95 pct. konfidensniveau, kan vi sige, at mellem 75.222 
og 119.798 skoleelever har svært ved at finde tid til lektier.

80%

13%

7%

82%

15%

3%

81%

14%

5%

Ja Nej Ved ikke

Har du tid til at nå dine lektier?

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt
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Ca. halvdelen af eleverne har svært ved at få taget 
sig sammen til at lave lektier

Det fremgår af tabellen nedenunder, at ca. halvdelen af 
elever på tværs af klassetrin har svært ved at tage sig 
sammen til at lave lektier. Hvis man omregner det til 
den samlede befolkning, svarer det til, at ca. 348.000 
skoleelever har svært ved at tage sig sammen til at lave 
lektier.*

Behov for hjælp i skolen

Over halvdelen af eleverne har svært ved at 
motivere sig selv, når de er alene om lektierne

Tabellen nedenunder viser, at 59 pct. elever har svært 
ved at motivere sig selv, når de er alene. Det er især en 
udfordring for elever i 0.-4.klasse, hvor omkring 65 pct. 
har svært ved at motivere sig selv, når de er alene. Det 
svarer til 2/3 af de yngste eleverne.

54 pct. af eleverne fra 5.-10. klasse har svært ved at 
motivere sig selv, når de er alene. 

*Inden for et 95 pct. konfidensniveau, kan vi sige, at mellem 316.211 og 
380.290 skoleelever har svært ved at tage sig sammen til at lave lektier

51%

39%

10%

48% 47%

5%

50%
44%

7%

Ja Nej Ved ikke

Har du svært ved at få taget dig sammen til at lave 
dine lektier? N = 463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt

65%

21%
15%

54%

38%

8%

59%

30%

11%

Ja Nej Ved ikke

Er det svært for dig at motivere dig selv til at lave 
lektier, når du er alene? N = 463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt
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Over halvdelen af eleverne har svært ved at lave 
lektier i længere tid af gangen siddende

55 pct. elever angiver, at de har svært ved at lave 
lektier, når de sidder ned længere tid af gangen. 
Eleverne fra 0.-4.klasse er især udfordret her, idet 58 
pct. angiver, at de har svært ved at svært ved at lave 
lektier i længere tid af gangen siddende. 

53 pct. elever fra 5.-10. klasse har svært ved at lave 
lektier, når de skal sidde ned i lang tid. 

Behov for hjælp i skolen

Seks ud af ti elever ville foretrække at lave lektier 
med en form for fysisk aktivitet

61 pct. elever angiver, at de vil have nemmere ved at 
lave lektier på en måde, hvor man bevæger sig. 

Hele 68 pct. af eleverne fra 0.-4.klasse angiver, at de vil 
have nemmere ved lave lektier, som indebærer en form 
for fysisk aktivitet. 56 pct. af eleverne fra 5.-10. klasse 
mener, at de vil have nemmere ved at lave lektier på en 
måde, hvor man bevæger sig. 

58%

30%

12%

53%

40%

7%

55%

36%

10%

Ja Nej Ved ikke

Synes du, at det er svært at lave dine lektier, når du 
sidder ned længere tid ad gangen? N = 463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt

68%

9%

23%

56%

24% 20%

61%

18% 21%

Ja Nej Ved ikke

Vil du have nemmere ved at lave lektier, hvis det 
foregår på en måde, hvor man bevæger sig, fx via 

fysisk leg og spil? N = 463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt
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Ca. 90 pct. får hjælp til lektier og skolearbejde

89 pct. af elever i 5.-10. klasse og 95 pct. af elever i 0.-
4. klasse får hjælp til lektier og skolearbejde.

Kun 2 pct. af yngre elever og 8 pct. af de ældre elever 
svarer, at der ikke er nogen som hjælper dem med 
lektier eller andet skolearbejde, hvis de har brug for 
hjælp. 

Behov for hjælp i skolen

Andelen, som får hjælp til at lave lektier, er på 
niveau med siden sidste år

Andelen, som svarer ”Ja” til, at de får hjælp til lektier og 
skolearbejde, er ca. på samme niveau som i 2020.

Blandt elever i 0.-4. klasse var der i 2020 91 pct., som 
fik hjælp. Dette tal er steget til 95 pct. i 2021. Hos de 
ældre elever er andelen, som har svært ved at følge 
med gået fra 87 pct. i 2020 til 89 pct. i 2021. 

95%
89% 92%91% 87% 89%

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt

Udviklingen i andelen af elever, som har svaret ”Ja” 
fra 2020 til 2021

2021 2020

95%

2% 2%

89%

8%
3%

92%

6% 3%

Ja Nej Ved ikke

Er der nogen, som hjælper dig med lektier eller andet 
skolearbejde, hvis du har brug for hjælp? N=463

0. -  4.  klasse 5. - 10. klasse I alt
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Ca. 90 pct. af de elever, som får hjælp til 
skolearbejde, angiver at de får hjælp af deres 
forældre

92 pct. af de yngre elever, som får hjælp til 
skolearbejde, angiver, at de får hjælp af deres forældre, 
og ca. 58 pct. får hjælp af deres lærere.

De ældre elever får tilsyneladende mindre hjælp af deres 
forældre, men de angiver i højere grad, at de får hjælp 
fra deres søskende eller venner. 27 pct. i 5.-10. klasse 
får hjælp af deres søskende, og 32 pct. får hjælp af 
deres venner.

Kun 1 pct. af eleverne angiver, at de får hjælp af en 
lektiehjælper eller mentor

Behov for hjælp i skolen

1%

1%

32%

5%

27%

61%

85%

1%

1%

10%

11%

13%

58%

92%

Min lektiehjælper/mentor

Andre, skriv her:

Mine venner

Andre i min familie

Mine søskende

Mine lærere

Min far el ler mor

Hvem hjælper dig? (Vælg alle dem, som hjælper 
dig) N = 463

5. - 10. klasse 0. - 4. klasse
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Ca. en fjerdedel af eleverne kunne tænke sig mere 
hjælp til lektier og skolearbejde

28 pct. af eleverne på tværs af årgange svarer, at de 
godt kunne tænke sig mere hjælp til lektier og 
skolearbejde. Hvis man omregner det til den samlede 
befolkning, svarer det til, at ca. 195.000 skoleelever 
godt kunne tænke sig mere lektiehjælp.*

52 pct. af de yngre elever og 59 pct. af de ældre elever 
svarer, at de ikke kunne tænke sig mere hjælp til lektier 
og skolearbejde.

Behov for hjælp i skolen

Andelen, som kunne tænke sig mere hjælp til 
lektier og skolearbejde er steget fra 2020 til 2021

Andelen, som kunne tænke sig mere hjælp til lektier og 
skolearbejde, er steget fra 23 pct. i 2020 til 28 pct. i 
2021.

Hvis dette resultat sammenholdes med resultatet på 
side 11 om, at ca. 90 pct. angiver, at de får hjælp til 
deres skolearbejde, så tyder det på, at en andel af dem 
kunne tænke mere hjælp end de får i forvejen.  

*Inden for et 95 pct. konfidensniveau, kan vi sige, at mellem 166.464 og 
223.577 skoleelever kunne tænke sig mere hjælp til lektier og skolearbejde

28%

52%

20%
28%

59%

12%

28%

56%

16%

Ja Nej Ved ikke

Kunne du tænke dig at få mere hjælp til lektier eller 
andet skolearbejde, end du gør nu? N = 463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt

28% 28% 28%
24% 23% 23%

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt

Udviklingen i andelen af elever, som har svaret ”Ja” 
fra 2020 til 2021

2021 2020
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Tre ud af ti savner nogle at lave lektier med

31 pct. af eleverne svarer ”Ja” til, at de savner nogen at lave lektier med efter skoletid.

Hvis man omregner det til den samlede befolkning, svarer det til, at ca. 216.000 skoleelever savner nogen at lave lektier 
med.* Desuden vil det svare til, at 6-7 elever i en gennemsnitlig klasse savner nogle at lave lektier med. 

Behov for hjælp i skolen

*Inden for et 95 pct. konfidensniveau, kan vi sige, at mellem 186.623 og 245.169 
skoleelever savner nogen at lave lektier med. 

30%

55%

15%

31%

60%

9%

31%

58%

11%

Ja Nej Ved ikke

Savner du nogen at lave lektier med efter skoletid? N=463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt
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Flest elever angiver at have brug for hjælp til 
matematik i både ind- og udskolingen

Over 40 pct. af elever fra 0.-4.og 5.-10. klasse angiver, 
at gerne vil have hjælp til lektier i matematik. 

31 pct. Af elever i udskolingen angiver desuden, at have 
behov for hjælp i sprogfagene tysk/fransk.

I indskolingen svarer 32 pct., at de har behov for hjælp i 
dansk, hvorimod kun 22 pct. af de ældre elever angiver 
et ønske om hjælp til dansk. 

Endelig svarer omkring 25 pct. på tværs af årgange, at 
de har ikke har brug for hjælp til lektier. 

Behov for hjælp i skolen

1%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

6%

14%

20%

22%

25%

31%

46%

5%

3%

3%

16%

4%

20%

32%

23%

43%

Natur/teknologi

Andet

Kristendomskundskab

Geografi

Samfundsfag

Ved ikke

Biologi

Historie

Fysik/Kemi

Engelsk

Dansk

Jeg har ikke brug for hjælp ti l lektier

Tysk/Fransk

Matematik

I hvilke fag vil du eventuelt gerne have hjælp til lektier? 
(Vælg så mange du vil) N = 463

5. - 10. klasse 0. - 4. klasse

* Ingen tal for 0. – 4. klase i fransk/tysk, fysik/kemi, biologi, 
samfundsfag og geografi, da disse elever ikke har disse fag.



4. Hjælp i 
undervisningen

16



17

Over 40 pct. mener ikke, at deres lærere har tid til 
at hjælpe alle i klassen, når de har brug for hjælp

42 pct af elever i 0.-4.klasse svarer, at deres lærere ikke 
har tid til at hjælpe alle i deres klasse. Denne andel er 
større i udskolingen, hvor 47 pct. angiver, at deres 
lærere ikke har tid til at hjælpe alle i klassen, som har 
brug for det.

Mulighed for hjælp i skolen

. Andelen, som synes, at deres lærere ikke har tid til 
at hjælpe alle i klassen, er steget markant siden 
sidste år

Andelen af elever på tværs af klassetrin, som svarer 
”Nej” til, at deres lærere har tid til at hjælpe alle i deres 
klasse, er steget fra 35 pct. i 2020 til 45 pct. i 2021. 

Blandt elever i 0.-4. klasse er der 37 pct. i 2020, som 
svarede nej. Dette tal er steget til 42 pct. i 2021. 
Hos de ældre elever er andelen, som svarer, at deres 
lærere ikke har tid til at hjælpe alle, steget fra 36 pct. I 
2020 til 47 pct. i 2021

46%
42%

12%

42%
47%

11%

44% 45%

11%

Ja Nej Ved ikke

Synes du, at dine lærere har tid til at hjælpe alle i din 
klasse, når de har brug for hjælp? N = 463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt

42%
47% 45%

37% 36% 35%

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt

Udviklingen i andelen af elever, som har svaret ”Nej” 
fra 2020 til 2021

2021 2020
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Mulighed for hjælp i skolen

Ca. halvdelen af elever oplever, at deres lærer har 
tid til at hjælpe dem i løbet af skoledagen

54 pct. i 0.-4. klasse og 49 pct. i 5.-10. klasse svarer, at 
deres lærer har tilstrækkelig tid til at hjælpe i løbet af 
skoledagen. 

31 pct. af de yngre elever og 38 pct. af de ældre elever 
oplever, at deres lærer ikke har tid nok til at hjælpe dem 
i løbet af skoledagen. Af alle elever svarer 35 pct., at 
deres lærer ikke har tid nok til at hjælpe dem. Hvis man 
omregner det til den samlede befolkning, svarer det til, 
at ca. 244.000 skoleelever oplever, at deres lærer ikke 
har tid nok til at hjælpe dem i løbet af skoledagen.*

Ca. halvdelen af elever føler sig mere trygge ved at 
sige noget, hvis de har fået hjælp af en voksen

50 pct. på tværs af klassetrin svarer, at de føler sig 
mere trygge ved at sige noget i klassen, når de har fået 
hjælp af en voksen. 23 pct. af de yngre elever og 30 
pct. af de ældre elever svarer, at de ikke føler sig mere 
trygge til at sige noget, selvom de har talt med en 
voksen.

Ca. hver fjerde elev svarer ”ved ikke” til spørgsmålet. 

*Inden for et 95 pct. konfidensniveau, kan vi sige, at mellem 226.363 og 
261.188 skoleelever oplever, at deres lærer ikke har tid nok til at hjælpe dem.

54%

31%

16%

49%

38%

13%

51%

35%

14%

Ja Nej Ved ikke

Oplever du, at læreren har tid nok til at hjælpe dig i 
løbet af skoledagen? N =463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt

50%

23%
27%

49%

30%

21%

50%

27%
24%

Ja Nej Ved ikke

Føler du dig mere tryg ved at sige noget i klassen, hvis 
du har fået hjælp fra en voksen inden? N = 463

0. -  4. klasse 5. - 10. klasse I alt
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Flest elever ville ønske, at læreren havde mere tid 
til at hjælpe dem i matematik

Matematik er det fag, hvor flest giver udtryk for, at de 
ønsker mere hjælp af deres lærer. Ca. 40 pct. svarer, at 
de ville ønske, at deres lærer havde mere tid til at 
hjælpe dem i matematik. 27 pct. af eleverne i 
udskolingen ønsker mere hjælp til tysk eller fransk. 

20 pct. af de yngre elever og 24 pct. af de ældre elever 
svarer, at de ikke har brug for mere hjælp. 

Blandt eleverne i 0.-4.klasse svarer 33 pct. at de godt 
kunne bruge mere hjælp til dansk. Dette tal er kun 24 
pct for eleverne fra 5.-10. klasse. 
23 pct. af de yngre elever og 22 pct. af de ældre elever 
ønsker sig mere hjælp til engelsk. 

20 pct. af de yngre elever og 11 pct. af de ældre elever 
svarer ”ved ikke” i forhold til, hvilke fag de ønsker sig 
mere hjælp af deres lærer.

Under 10 pct. svarer, at de ønsker mere hjælp af deres 
lærer til kristendom, historie, natur/teknologi, geografi, 
biologi, samfundsfag eller andet.

Behov for hjælp i skolen

3%

3%

5%

5%

5%

6%

7%

11%

14%

22%

24%

24%

27%

40%

4%

6%

4%

5%

20%

23%

33%

20%

39%

Andet

Samfundsfag

Biologi

Geografi

Natur/teknologi

Historie

Kristendomskundskab

Ved ikke

Fysik/Kemi

Engelsk

Dansk

Jeg har ikke brug for mere hjælp

Tysk/Fransk

Matematik

I hvilke fag ville du ønske, at læreren havde mere tid til at 
hjælpe dig? (Vælg så mange du vil) N = 463

5. - 10. klasse 0. - 4. klasse

* Ingen tal for 0. – 4. klase i fransk/tysk, fysik/kemi, biologi, 
samfundsfag og geografi, da disse elever ikke har disse fag.



5. Social trivsel
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Hver fjerde elev i 0.-4. klasse oplever, at en 
klassekammerat ikke har nogle at lege med i eller 
efter skolen

27 pct. angiver, at der er nogen i deres klasse, der tit 
ikke har nogen at lege med i skolen, eller som ikke har 
legeaftaler efterskoletid. Og ligeledes svarer 27 pct. at, 
der ikke er nogen i deres klasse, som ikke har nogen at 
lege med. 

Hele 46 pct. ved ikke, om der er nogen i deres klasse, 
som tit ikke har nogen at lege med.

I 2020 var tallene næsten ens. Der var dog en lidt større 
andel (32 pct.), som svarede, at der ikke var nogen i 
deres klasse, som ikke havde nogen at lege med, men 
forskellen fra 2020 til 2021 er ikke signifikant på et 95 
pct. sikkerhedsniveau. 

Samvær blandt elever i 0.-4. klasse

25%

27%

32%

27%

43%

46%

2020

2021

Er der nogen i din klasse, der tit ikke har nogen at lege 
med i skolen eller ikke har legeaftaler efter skoletid? 

N=204

Ja Nej Ved ikke
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Samvær i 5.-10. klasse

41 pct. af elever i 5.-10. klasse oplever af og til eller oftere, at de ikke har nogen at være sammen med.

Figuren nedenunder viser fordelingen af svar i 2020 og 2021 til spørgsmålet om, hvor ofte elever i 5-9. klasse oplever 
ikke at have nogen at være sammen med.

I 2021 svarer 4 pct., at de altid har nogen at være sammen med. 10 pct. svarer meget ofte, og 27 pct. svarer, at de 
meget ofte ikke har nogen at være sammen med. I alt svarer 41 pct. at de af og til eller oftere ikke har nogen at være 
sammen med. Til sammenligning svarer 42 pct. i 2020, at de af og til eller oftere oplever, at de ikke har nogen at være 
sammen med. Vi ser således ikke nogen bemærkelsesværdig udvikling imellem de to år. 

4%

10%

27%

39%

17%

3%3%

10%

29%
31%

25%

3%

Altid Meget ofte Af og til Meget sjældent Aldrig Ved ikke

Hvor ofte oplever du ikke at have nogen at være sammen med i skolen og efter skoletid? N=259

2021 2020
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Over 50 pct. i 5.-10. klasse har en klassekammerat, som af og til eller oftere er alene.

Figuren nedenunder viser fordelingen af svar i 2020 og 2021 til spørgsmålet om, hvor ofte en eller flere 
klassekammerater er alene i skolen eller efter skoletid.

I 2021 svarer 5 pct., at en eller flere af deres klassekammerater altid er alene. 15 pct. svarer, at ”Meget ofte”, og 33 
pct svarer, at en eller flere af deres klassekammerater af og til er alene. I alt svarer 53 pct., at en eller flere 
klassekammerater af og til eller oftere er alene i skolen eller efter skoletid. Dette tal er steget lidt siden 2020, hvor 49 
pct. svarer, at en eller flere klassekammerater af og til eller oftere er alene i skolen eller efter skoletid.  

Samvær i 5.-10. klasse

5%

15%

33%

15%

2%

30%

3%

14%

32%

12%

4%

35%

Altid Meget ofte Af og til Meget sjældent Aldrig Ved ikke

Hvor ofte er der en eller flere i din klasse, der er alene i skolen eller efter skoletid? N=259

2021 2020
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Seks ud af fire elever føler sig lidt eller meget mere alene/ensomme end før skolenedlukning

44 pct af eleverne i stikprøver angiver, at de føler sig langt mere ensomme, og 17 pct. svarer, at de føler sig lidt mere 
ensomme. Hvis man omregner det til den samlede befolkning, svarer det til, at ca. 425.000 skoleelever føler sig lidt eller 
langt mere ensomme.*

Blandt elever fra 0.-4. klasse angiver 48 pct., at de føler sig langt mere ensomme, og 14 pct. svarer, at de føler sig lidt 
mere ensomme. 41 pct. af de ældre elever svarer, at de føler sig langt mere ensomme, og 19 pct. angiver, at de føler 
sig lidt mere ensomme. 

Her er det væsentligt at bemærke, at dataindsamlingen foregik i perioden d. 29/1 – d. 5/2 og dermed før genåbningen 
af grundskolens 0. – 4. klasse. 

Ensomhed

*Inden for et 95 pct. konfidensniveau, kan vi sige, at mellem 394.220 og 455.512 
skoleelever føler sig mere alene/ensomme, end før skolenedlukning

0. - 4. klasse

5. - 10. klasse

I alt

Føler du dig mere alene/ensom nu, end du gjorde før skolen lukkede ned på grund af coronavirus? N=463

Ja, jeg føler mig lidt mere alene/ensom Ja, jeg føler mig meget mere alene/ensom

Jeg føler mig hverken mere eller mindre alene/ensom Nej, jeg føler mig lidt mindre alene/ensom

Nej, jeg føler mig meget mindre alene/ensom Ved ikke
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Størstedelen af eleverne af glade for at gå i skole.

Nedenstående figur viser fordelingen af svar i 0.-
4.klasse og 5.-10. klasse til spørgsmålet om, hvor glade 
elever er for at gå i skole.

41 pct. i 0.-4.klasse og 26 pct. i 5.-10. klasse svarer 
med en meget glad smiley. 46 pct. af de yngre elever og 
51 pct. af de ældre elever svarer med en glad smiley. 
11 pct. af de yngre elever og 15 pct. af de ældre elever 
svarer med en neutral smiley. En lille andel svarer med 
en trist eller meget trist smiley – kun 2 pct. Af de yngste 
elever og 8 pct. Af de ældre elever.

Glæde ved skole alt i alt

Andelen af elever, som er glade for at gå i skole, 
er faldet. 

Nedenstående figur viser udviklingen i andelen af 
elever, som svarer med en glad eller meget glad smiley 
fra 2020 til 2021.

Andelen, som er glade eller meget glade, er faldet i 
begge elevgrupper. I 2020 svarer 91 pct. af de yngre 
elever med en glad eller meget glad smiley. Dette tal er 
faldet til 87 pct. i 2021. Tilsvarende er andelen, som 
svarer med en glad eller meget glad smiley, faldet fra 
84 pct. i 2020 til 78 pct. i 2021. 

41%
46%

11%

1% 1%

26%

51%

15%

6%
2%

Hvad glad er du alt i alt for at gå i skole?  N=463  

0. - 4. klasse 5. - 10. klasse

87%

78%

91%

84%

0. - 4. klasse 5. - 10. klasse

Udviklingen i andelen af glade elever fra 2020 til 2021

2021 2020
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Hver fjerde elev føler ikke, at deres lærer er 
opmærksom på, hvordan de har det 

55 pct. af eleverne svarer, at de føler, at deres lærere er 
opmærksomme på, hvordan de har det. 

25 pct. af eleverne på tværs af klassetrin føler ikke, at 
deres lærer er opmærksom på, hvordan de har det. Hvis 
man omregner det til den samlede befolkning, svarer 
det til ca. 174.000 skoleelever.*

En relativt stor andel svarer ”Ved ikke” til spørgsmålet –
24 pct. af de yngre elever og 17 pct. af de ældre elever.

Glæde ved skole alt i alt

*Inden for et 95 pct. konfidensniveau, kan vi sige, at mellem 146.961 og 
201.289 skoleelever føler, at deres lærer ikke er opmærksom på, hvordan de 
har det 

54% 56% 55%

22%
27% 25%

24%
17% 20%

0. - 4. klasse 5. - 10. klasse I alt

Føler du, at dine lærere er opmærksomme på, hvordan 
du har det? N = 463

Ja Nej Ved ikke



6. Baggrundsdata
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Køn, klassetrin og forældres uddannelse 
I alt har 463 skoleelver besvaret spørgeskemaet.

Kønsfordelingen er næsten lige, hvoraf besvarelserne 
fordeler sig på 51 pct. drenge og 49 pct. piger.

Fordelingen af besvarelserne på de forskellige klassetrin 
er jævnt fordelt med en overvægt af elever i 6. klasse.

Forældrenes uddannelsesniveau fordeler sig således, at 
58 pct. har en videregående uddannelse og 42 pct. ikke 
har ikke en videregående uddannelse. 

Baggrundsinformation om eleverne

51%49%

Kønsfordeling

Dreng Pige

8%
6%

10%

8%

11%
9%

14%

11%

9% 9%

4%

0.kl. 1.kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl.

Klassetrinsfordeling

6%

10%

26%

13%

31%

15%

Folkeskole

Studentereksamen

Erhversudd.

Kort VU

Mellemlang VU

Lang VU

Uddannelsesfordeling


