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Svarprocent: 52,9%
Antal besvarelser: 4.866 KLUBTRIVSELSMÅLINGEN 2017/2018



OM RAPPORTEN

I november og december 2017 gennemførte Aarhus Kommune en klubtrivselsmåling blandt elever og unge tilmeldt kommunens fritidsklubber (4., 5. og 6. klasse) og ungdomsklub-

ber (7. klasse og derover). Denne rapport viser resultaterne på samtlige spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. Spørgerammen bestod i alt af 17 kommunale spørgsmål.

RAPPORTENS OPBYGNING

På rapportens forside fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker over. Samtidig fremgår antal besvarelser og svarprocent. 

Efter de indledende sider vises resultater på de spørgsmål i undersøgelsen, der knytter sig til de unges tilfredshed. Først præsenteres de tre spørgsmål med den højeste og lave-
ste gennemsnitlige vurdering for enheden, efterfulgt af en oversigt over de spørgsmål med størst positiv eller negativ afvigelse fra relevante benchmark. Dernæst vises elevernes 
gennemsnitlige tilfredshed og svarfordelingen inden for de forskellige temaer i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med relevante benchmark. I den sidste del af rapporten 
opdeles resultaterne på relevante baggrundsvariable.
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Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

Jeg kan snakke med en voksen i klubben om svære ting eller 
problemer

  Antal
  svar

4.866

0% 25% 50% 75% 100%

2 4 27 38 29

Gns.

3,9

- +

2017

0,1

 

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

Jeg kan snakke med en voksen i klubben om svære ting eller 
problemer

Jeg kan snakke  med en voksen i klubben om mine drømme 
og mål for fremtiden

  Antal
  svar

4.866

4.866

0% 25% 50% 75% 100%

2 4 27 38 29

2 5 30 38 25

Gns.

3,9

3,8

- +

2017

0,1

0,0
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I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier. I rapporten indgår forskellige svarkate-
gorier, der alle går fra 1 til 5, hvor 5 indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. 
’Jeg ønsker ikke at svare’ indgår ikke i resultatberegningen.
Til spørgsmålet i det viste eksempel har 29% svaret ’Helt enig, 38% har svaret ’Enig’, 27% ’Hverken 
enig eller uenig’, mens 4% har svaret ’Uenig’ og 2% ’Helt uenig’. Hvis procenttallet er under 2%, vil det 
ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%.

Til højre for svarfordelingsfiguren sammenlignes de 
aktuelle resultater med relevante benchmark. I det viste 
eksempel sammenlignes der med det samlede resultat for 
klubberne i Aarhus Kommune fra undersøgelsen i 2017.

4.866 elever har besvaret spørgsmålet. Gennem-
snitsscoren for spørgsmålet er 3,9. Den højest 
mulige score er 5 og den lavest mulige er 1.

Gennemsnitsscoren på spørgsmålet i undersøgelsen fra 2017 er 3,8. Den 
gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 3,9, derfor vises en positiv 
afvigelse på 0,1. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse 
vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0. Ingen værdi angiver, at det 
ikke har været muligt at sammenligne.
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Er du blevet mobbet i klubben i det seneste år?

Er du glad for din klub?

Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de 
siger alvorligt

Jeg siger min mening, når jeg synes, noget er uretfærdigt

Jeg oplever, at det jeg gør og siger, betyder noget for andre

Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal 
lave i klubben?

1 2 3 4 5

4,8

4,5

4,2

3,6

3,5

3,5

 

Nedenfor fremgår de 3 spørgsmål, der er vurderet højst af børnene, og de 3 spørgsmål, der er vurderet lavest af børnene.
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Jeg lærer nye ting i klubben

Jeg kan snakke med en voksen i klubben om svære ting eller 
problemer

Jeg oplever, at det jeg gør og siger, betyder noget for andre

Jeg siger min mening, når jeg synes, noget er uretfærdigt

Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal 
lave i klubben?

-1 0 1

0,1

0,1

-0,1

-0,2

-0,2

 

Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for børnene afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til historiske data.
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3-5 gange om ugen eller mere

1-2 gange om ugen

En gang imellem, men ikke hver uge

Antal
svar

2.876

1.173

817

0% 25% 50% 75% 100%

59%

24%

17%

- +

2017

2

-3

1

 

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

Fællesskab/venner

Aktiviteter (fx mad, gaming eller film)?

Oplevelser (fx udflugter til teater, events, 
sportsbegivenheder)?

Medbestemmelse (fx i forhold til aktiviteter eller indretning af 
klubben)?

  Antal
  svar

4.866

4.866

4.866

4.866

0% 25% 50% 75% 100%

2 11 37 49

3 12 29 33 23

8 18 28 27 20

10 18 32 25 15

Gns. 

4,3

3,6

3,3

3,2

- +

2017

0,0

0,0

-0,2

-0,1

 

 

Hvor tit kommer du normalt i klubben?

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben?
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Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

Er du glad for din klub?

  Antal
  svar

4.814

0% 25% 50% 75% 100%

7 32 59

Gns.

4,5

- +

2017

0,0

 

Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig

Er du blevet mobbet i klubben i det seneste år?

  Antal
  svar

4.751

0% 25% 50% 75% 100%

4 9 85

Gns. 

4,8

- +

2017

0,0
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Ja

Nej

Antal
svar

4.773

93

0% 25% 50% 75% 100%

98%

2%

- +

2017

1

-1

 

Ja

Nej

Antal
svar

3.620

1.246

0% 25% 50% 75% 100%

74%

26%

- +

2017

-3

3

 

 

Har du en eller flere gode venner i klubben?

Har du fået nye venner af at gå i klub?
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Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal 
lave i klubben?

Jeg siger min mening, når jeg synes, noget er uretfærdigt

Jeg oplever, at det jeg gør og siger, betyder noget for andre

  Antal
  svar

4.744

4.729

4.651

0% 25% 50% 75% 100%

4 11 36 31 17

3 9 32 36 20

3 8 40 37 12

Gns.

3,5

3,6

3,5

- +

2017

-0,2

-0,2

-0,1

 

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de 
siger alvorligt

  Antal
  svar

4.866

0% 25% 50% 75% 100%

13 47 38

Gns.

4,2

- +

2017

0,0
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Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

Jeg kan snakke med en voksen i klubben om svære ting eller 
problemer

Jeg kan snakke  med en voksen i klubben om mine drømme 
og mål for fremtiden

  Antal
  svar

4.866

4.866

0% 25% 50% 75% 100%

2 4 27 38 29

2 5 30 38 25

Gns.

3,9

3,8

- +

2017

0,1

0,0
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Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

Jeg lærer mere om mig selv i klubben - hvad jeg er god til, 
og hvad jeg ikke er så god til

Jeg lærer nye ting i klubben

  Antal
  svar

4.866

4.866

0% 25% 50% 75% 100%

2 4 29 42 24

2 3 21 44 30

Gns.

3,8

4,0

- +

2017

0,0

0,1
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På følgende side opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på FU område.

FU Område
UngiAarhu
s Gellerup-
Toveshøj

UngiAarhu
s Nord

UngiAarhu
s Syd

UngiAarhu
s Vest

Total

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Aktiviteter (fx mad, gaming eller film)? 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Fællesskab/venner 4,0 3,5 3,6 3,6 3,6

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Medbestemmelse (fx i forhold til aktiviteter eller indretning af
klubben)?

3,5 3,2 3,2 3,2 3,2

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Oplevelser (fx udflugter til teater, events, sportsbegivenheder)? 3,8 3,2 3,3 3,4 3,3

Er du blevet mobbet i klubben i det seneste år? 4,4 4,8 4,8 4,7 4,8

Er du glad for din klub? 4,3 4,5 4,5 4,4 4,5

Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal lave i klubben? 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5

Jeg kan snakke  med en voksen i klubben om mine drømme og mål for fremtiden 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8

Jeg kan snakke med en voksen i klubben om svære ting eller problemer 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

Jeg lærer mere om mig selv i klubben - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8

Jeg lærer nye ting i klubben 4,0 4,0 4,1 3,9 4,0

Jeg oplever, at det jeg gør og siger, betyder noget for andre 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Jeg siger min mening, når jeg synes, noget er uretfærdigt 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6

Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger alvorligt 3,9 4,3 4,2 4,2 4,2

<3,0 <3,5 <4,0 <4,5 ≥4,5
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På følgende side opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klubtype.

Klubtype Fritidsklub
Ungdomsk

lub
Total

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Aktiviteter (fx mad, gaming eller film)? 4,3 4,2 4,3

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Fællesskab/venner 3,6 3,5 3,6

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Medbestemmelse (fx i forhold til aktiviteter eller indretning af klubben)? 3,2 3,2 3,2

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Oplevelser (fx udflugter til teater, events, sportsbegivenheder)? 3,4 3,3 3,3

Er du blevet mobbet i klubben i det seneste år? 4,8 4,7 4,8

Er du glad for din klub? 4,5 4,2 4,5

Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal lave i klubben? 3,4 3,7 3,5

Jeg kan snakke  med en voksen i klubben om mine drømme og mål for fremtiden 3,7 3,9 3,8

Jeg kan snakke med en voksen i klubben om svære ting eller problemer 3,9 3,8 3,9

Jeg lærer mere om mig selv i klubben - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til 3,9 3,6 3,8

Jeg lærer nye ting i klubben 4,1 3,7 4,0

Jeg oplever, at det jeg gør og siger, betyder noget for andre 3,5 3,6 3,5

Jeg siger min mening, når jeg synes, noget er uretfærdigt 3,5 3,9 3,6

Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger alvorligt 4,2 4,0 4,2

<3,0 <3,5 <4,0 <4,5 ≥4,5
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På følgende side opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn.

Køn Dreng Pige Total

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Aktiviteter (fx mad, gaming eller film)? 4,3 4,3 4,3

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Fællesskab/venner 3,8 3,4 3,6

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Medbestemmelse (fx i forhold til aktiviteter eller indretning af klubben)? 3,3 3,1 3,2

I hvor høj grad har følgende betydning for dig for at komme i klubben? - Oplevelser (fx udflugter til teater, events, sportsbegivenheder)? 3,3 3,3 3,3

Er du blevet mobbet i klubben i det seneste år? 4,7 4,8 4,8

Er du glad for din klub? 4,5 4,5 4,5

Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal lave i klubben? 3,5 3,4 3,5

Jeg kan snakke  med en voksen i klubben om mine drømme og mål for fremtiden 3,8 3,8 3,8

Jeg kan snakke med en voksen i klubben om svære ting eller problemer 4,0 3,8 3,9

Jeg lærer mere om mig selv i klubben - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til 3,8 3,8 3,8

Jeg lærer nye ting i klubben 4,0 4,0 4,0

Jeg oplever, at det jeg gør og siger, betyder noget for andre 3,5 3,5 3,5

Jeg siger min mening, når jeg synes, noget er uretfærdigt 3,7 3,5 3,6

Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger alvorligt 4,1 4,3 4,2

<3,0 <3,5 <4,0 <4,5 ≥4,5
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